
P R O T O K Ó Ł  NR 1/2011 
z posiedzenia Komisji Statutowej odbytego  

w dniach 21 marca 2011 roku i 29 marca 2011 r. 
 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
Ponadto w posiedzeniu Komisji brali udział: Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski, 
Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu i Pani Halina Bartkowicz-Błażejewska 
– Dyrektor PCPR w Rawie Mazowieckiej. 
 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marian Krzyczkowski – Przewodniczący 
Komisji Statutowej. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 
4. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia 

zmian w Statucie Powiatu Rawskiego. 
5. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej. 

6. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 

7. Sprawy różne. 
8. Zamknięcie posiedzenia.   
 

Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji Statutowej - Marian Krzyczkowski, witając  członków Komisji 
i zaproszonych gości. 
Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących 
decyzji. 
 
Ad. 2 Do propozycji przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Został 
on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 W tym punkcie Komisja jednogłośnie na funkcję Wiceprzewodniczącego 
Komisji wybrała  Radną  Katarzynę Urbańską. 
 
Ad. 4  Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Rawskiego. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Starosta Rawski – Józef Matysiak. 



 2 

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian: 
- po § 35 dodaje się § 35a w brzmieniu: „Zarząd opracowuje wieloletnią prognozę 
finansową obejmującą okres roku budżetowego oraz co najmniej okres trzech 
kolejnych lat.  Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej podejmuje 
Rada po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, nie później niż 
uchwałę budżetową." 

Kolejna zmiana obejmuje zapis § 36, który otrzymuje brzmienie: 
„Zarząd odpowiada za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu oraz realizację 
wieloletniej prognozy finansowej. Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi 
się w dyspozycji Powiatu jest jawna." 

W załączniku Nr 7 do Statutu Powiatu "Organizacja wewnętrzna i tryb pracy 
Rady" § 37 wprowadza się następującą zmianę: ”Powołuje się następujące stałe 
Komisje Rady: 
1) Komisja Rewizyjna; 
2) Komisja Budżetu i Finansów; 
3) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji; 
4) Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego; 
6) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki 
Terenami; 
7) Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej. 
Przewodniczący Rady w uzgodnieniu z Wiceprzewodniczącym dokonuje podziału 
obowiązków w zakresie sprawowania opieki nad poszczególnymi Komisjami 
oraz obiegu dokumentów i korespondencji służbowej." 
 Podsumowując Starosta Rawski stwierdził, iż zaproponowane zmiany mają 
charakter porządkujący.   
 Do przedstawionych propozycji zmian w Statucie Powiatu Rawskiego uwag 
nie było. 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję zmian w Statucie 
Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 5 W kolejnym punkcie propozycję Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przedstawił Pan Sławomir Stefaniak – 
Sekretarz Powiatu.  
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej określa 
zasady działania komórek organizacyjnych Starostwa. Obecnie w Starostwie 
funkcjonuje 12 Wydziałów i 1 wyodrębnione samodzielne stanowisko. 
- Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, 
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, 
- Wydział Rozwoju, Promocji i Informacji, 
- Wydział Architektury i Budownictwa, 
- Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
- Wydział Organizacyjny, 
- Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu, 
- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
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- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, 
- Wydział Finansów i Budżetu, 
- Biuro Rady, 
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 
- Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli. 
Dla zapewnienia właściwej realizacji zadań niezbędne jest wprowadzenie zmian 
organizacyjnych, które przy obecnej obsadzie kadrowej zapewnią sprawne 
funkcjonowanie Starostwa. W tym celu proponujemy: 
1) połączenie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu, z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 
w jeden wydział o nazwie Wydział Polityki Społecznej; 
2) połączenie Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji w części związanej 
z inwestycjami z Wydziałem Komunikacji, Dróg i Transportu w Wydział 
Infrastruktury , w którym przewiduje się utworzenie – Oddziału Inwestycji; 
3) z Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji w części związanej z promocją 
i informacją utworzyć Biuro Promocji i Informacji podległe Sekretarzowi Powiatu; 
4) utworzenie w Wydziale Organizacyjnym Biura Obsługi Klienta - utworzenie tego 
Biura nastąpi w oparciu o pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego środki 
finansowe na realizację projektu pt. "Starostwo Rawskie - przyjazne obywatelom, 
nowoczesne i skuteczne". Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną 
na wyposażenie Biura. W związku z utworzeniem Biura nie przewiduje się 
zwiększania ilości etatów; 
5) w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych przeprowadzenie audytu 
zostało zlecone firmie zewnętrznej, proponuje się zatem likwidację Samodzielnego 
Stanowiska ds. Kontroli. 
6) ponadto Wydział Finansów i Budżetu zajmie się koordynacją spraw związanych 
z kontrolą zarządczą w jednostkach organizacyjnych powiatu i Starostwie 
Powiatowym; 
7) w Wydziale Infrastruktury - Oddział Inwestycji będą realizowane zadania 
z zakresu zamówień publicznych; 
8) Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami realizował będzie 
całościowo zadania gospodarowania mieniem powiatowym. Gospodarowanie 
budynkami i lokalami było realizowane przez Wydział Organizacyjny. 
9) tworzy się Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.  
 
Utworzenie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w żaden sposób nie 
zdejmuje odpowiedzialności dyrektorów placówek za funkcjonowanie tych 
placówek – wyjaśnił Starosta Jozef Matysiak. Celem jest usprawnienie 
i racjonalizacja realizowanych wydatków, również wydatków placowych. 
W szkołach  pozostaną kadrowe i sekretarze szkół. Zespół przyjmie zadania 
finansowe.  

Swoimi wątpliwościami w zakresie przekazania zadań ze szkół na rzecz 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół podzieliła się Wiceprzewodnicząca 
Komisji – Katarzyna Urbańska. Nowa sytuacja może zdezorganizować pracę szkół. 
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Starosta Józef Matysiak przypomniał, iż procedowany projekt  uchwały nie dotyczy 
kwestii utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Zarząd 
wprowadza jedynie w życie uchwałę Rady. Mówca nie widzi powodów do obaw 
w zakresie dezorganizacji pracy szkół. Kwestie te są należycie przygotowane, 
a przejęcie obowiązków nastąpi w sposób płynny.   
Proponowane zmiany, kontynuował Sekretarz Powiatu, w znacznej mierze 
usprawnią pracę Starostwa, pozwolą na zmniejszenie kosztów przeznaczanych 
na administrację. 
Po dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała propozycję Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
 
Ad. 6  Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 
 O omówienie treści projektu statutu Przewodniczący Komisji poprosił Panią 
Halinę Barkowicz-Błażejewska. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej zwane dalej 
„Centrum” jest jednostką organizacyjną wykonująca zadania powiatu z zakresu 
pomocy społecznej działająca w formie jednostki budżetowej. Siedzibą „Centrum” 
jest Miasto Rawa Mazowiecka. Obszar działania „Centrum” obejmuje teren powiatu 
rawskiego. Celem „Centrum” jest realizacja zadań nałożonych na powiat na mocy 
ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych aktach prawnych. W zakresie 
realizacji zadań „Centrum” współpracuje z organizacjami społecznymi 
i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi 
i prawnymi na zasadzie partnerstwa i jawności podejmowanych działań. 
Pracą „Centrum” kieruje dyrektor, który jest zatrudniany i zwalniany przez Zarząd 
Powiatu. Dyrektor „Centrum” odpowiada za realizację jego zadań statutowych, 
a zwłaszcza za: 
1)określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej; 
2)dobór kadr i podział zadań; 
3)współpracę z Sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci 
pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej i przedkładanie 
Sądowi co najmniej raz w roku, wykazu rodzin zastępczych niespokrewnionych 
i zawodowych. 
4)składanie Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z działalności „Centrum” 
oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 
 Organizację i zasady funkcjonowania „Centrum” określa regulamin 
organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Rawskiego. Podstawą gospodarki 
finansowej „Centrum” jest plan dochodów i wydatków. Księgowość „Centrum” 
prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe, zgodnie z przepisami w ramach zasad 
stosowanych w rachunkowości budżetowej. 
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 Do przedstawionych przez Panią Dyrektor propozycji statutu PCPR w Rawie 
Mazowieckiej uwag nie było. 
Po dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt Statutu 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 
 
Ad. 7 W sprawach różnych głosów nie było.  
 
Ad. 8 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 
 


