
P R O T O K Ó Ł  NR XXX/2013 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 29 października 2013 roku  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka o godz.1400 
otworzyła sesję i po powitaniu Radnych oraz zaproszonych gości oświadczyła,  
iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, 
aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiążących 
decyzji. 
 
Ad. 2 Do zaproponowanego porządku obrad XXX Pani Przewodnicząca Rady 
Powiatu zaproponowała dodatkowy punkt – informacja Dyrektora SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej o wyniku przetargu na dzierżawę zabudowanych nieruchomości 
położonych w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, będących własnością Powiatu 
Rawskiego; a także dodanie do punktu dotyczącego informacji o oświadczeniach 
majątkowych - przedstawienie takiej informacji przez Starostę Rawskiego  
o złożonych oświadczeniach przez osoby do tego zobowiązane. Zaproponowane 
zmiany w porządku zostały przyjęte, przez Radę Powiatu, jednogłośnie.  Przystąpiono 
więc do realizacji następującego porządku obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  XXIX sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy  
 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,                   
na rok 2014. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów 

usuniętych z dróg na podstawie art.130a ust.1 lub 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym  
- na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od usunięcia. 

8. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu i Starosty Rawskiego o złożonych 
oświadczeniach majątkowych radnych i innych osób do tego zobowiązanych. 

9. Informacja Dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej o wyniku przetargu na dzierżawę 
zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej, będących 
własnością Powiatu Rawskiego.   

10. Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 
w okresie międzysesyjnym. 

11. Interpelacje radnych. 
12. Zapytania i wolne wnioski. 
13. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XXIX sesji 
Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 27 września 2013 r. Do treści powyższego 
protokołu uwag nie zgłoszono. 
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Rada Powiatu Rawskiego przyjęła, przy jednym głosie wstrzymującym się, 
protokół z XXIX sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały  w sprawie 
zmian budżetu powiatu roku bieżącego 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego:  
W związku z dokonaną analizą wpływu dochodów Powiatu za III kwartały 2013 
roku, zmniejsza się plan dochodów: 
- z tytułu wpływów z tytułu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnymi 
Kartograficznym (95 000 zł); 
- z tytułu udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 
osoby prawne (200 000 zł). 
Zmniejszenie dochodów zostało zrównoważone zmniejszeniem wydatków 
majątkowych, oszczędności poprzetargowe. 
Dotacja w wysokości 154 030 zł na drogi dojazdowe do pól, jako współfinansowanie 
inwestycji, „Remont drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Regnów – Lesiew 
na odcinku Cielądz – Regnów od km10+160 do km 12+760 – I etap”. Powiat 
pierwotnie zabezpieczył środki własne na ten cel. 
Zmniejszono planowane dochody majątkowe o kwotę 22 226 zł, ponieważ zadanie 
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 
Łódzkiego zostało zrealizowane. W związku z czym zmniejszono planowane na ten 
cel wydatki majątkowe. 
Zwiększono plan dochodów i wydatków w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej na 
kwotę 1 000 zł. 
Dokonano zmian w planie wydatków Starostwa, oszczędności z zadań 
inwestycyjnych uzupełnią braki w planie wydatków bieżących. 
Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 677 842 zł, środki zostaną 
przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych. 
Zwiększono plan wydatków w następujących placówkach oświatowych: 
- Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 
o kwotę 165 000 zł; 
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, o kwotę 185 000 zł; 
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej, o kwotę 6 000 zł; 
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, o kwotę 165 000 zł; 
Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, o kwotę 321 842 zł; 
Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w tych jednostkach. 
Zmniejszono plan wydatków w następujących placówkach oświatowych: 
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej, o kwotę 165 000 zł, 
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych - zmniejszenia: 
- 186 340 zł „Remont drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Regnów – 
Lesiew na odcinku Cielądz –Regnów od km10+160 do km 12+760 – I etap” zadanie 
zostało wykonane, zmniejszenie oszczędności; 
- 34 000 zł „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej 
Województwa Łódzkiego zadanie zostało wykonane; 
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- 30 000 zł Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, skanery, drukarka 
do kodów kreskowych); 
- 18 700 zł „Termomodernizacja SP ZOZ” dokumentacja projektowa została 
wykonana, zmniejszenie oszczędności; 
- 47 500 zł „Termomodernizacja budynków warsztatów w Zespole Szkół CEZiU  
w Rawie Mazowieckiej z przebudową pomieszczeń wewnętrznych – docieplenie 
stropodachu” zadanie zostało wykonane, zmniejszenie oszczędności. 
Zwiększenia: 
- 5 000 zł zakup zestawu komputerowego do Zarządu Dróg na obsługę 
specjalistycznych programów Ewidencja Dróg –SIB View oraz LICENCJE na kwotę 
5 000 zł; 
- 36 000 zł zwiększenie planu na wydatki dotyczące zadania pn.: „Uzbrojenie terenu 
przy ul.: Targowej– wodociąg i kanalizacja sanitarna”, wykonany kosztorys wskazał 
większy koszt niż pierwotnie planowano. 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności 
W związku z zakończeniem realizacji projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu 
Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” umowa partnerska z dnia 
17.02.2009 r. zmniejszono planowane wydatki ze środków budżetu UE – kwota  
22 226 zł, oraz planowany wkład z budżetu krajowego na kwotę 11 774 zł. 
Dotacje udzielone w roku 2013 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych: 
- 20 000 zł, zwiększenie planu dotacji podmiotowej z budżetu dla Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej na bieżącą działalność. 
- 25 000 zł zmniejszono środki zabezpieczone dla Powiatu Łaskiego, zwiększono  
na porozumienie z Powiatem Przeworskim, na terenie którego zaszła konieczność 
umieszczenia rodzeństwa w placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

Opinię pozytywną komisji Budżetu w zakresie omawianego projektu uchwały 
przedstawił jej przewodniczący Pan Ryszard Imioła.  

Do treści projektu uchwały, przedstawionej przez Przewodniczącą Rady, uwag 
nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na sali, podjęła przy jednym głosie wstrzymującym się, uchwałę nr XXX/205/2013  
w sprawie zmian w budżecie powiatu roku 2013, której projekt stanowi załącznik  
nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art.3 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 
2014.  

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Sławomir Stefaniak  
– Sekretarz Powiatu Rawskiego: 
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie określiła ogólne zasady współpracy samorządu powiatowego 



 4 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 wymienionej ustawy oraz wprowadziła katalog zadań publicznych, które 
można wspólnie realizować. Zgodnie z art. 5 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy Rada 
Powiatu uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Zgodnie z uchwałą Nr XIV/103/2012 Rady Powiatu z dnia 24 lutego 2012 r.  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
podmiotami przeprowadzono konsultacje społeczne. Projekt uchwały Rady Powiatu 
zamieszczony został na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz przesłany 
do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej  
w celu wyrażenia opinii. W dniu 15 października 2013 r. na posiedzeniu 
przedstawiony został Program współpracy na 2014 rok. 
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego swoją uchwałą wyraziła 
pozytywną opinię w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego  
z organizacjami pozarządowymi wnioskując jednocześnie o wprowadzenie 
następujących zmian do programu: 
1. objąć współpracą grupy mieszkańców działające w ramach inicjatywy lokalnej; 
2. umożliwi ć zamieszczanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
informacji o działalności organizacji pozarządowych; 
Powyższe propozycje Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostały 
rozpatrzone przez Zarząd Powiatu i wprowadzone do Programu współpracy na 2014 
rok. Innych opinii w sprawie ogłoszonych konsultacji Starostwo nie otrzymało. 

Opinię pozytywną Komisji Oświaty w zakresie omawianego projektu uchwały 
przedstawił przewodniczący tejże komisji Pan Bogdan Batorek.  

Do treści projektu uchwały, przedstawionej przez Przewodniczącą Rady, uwag 
nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXX/206/2013 w sprawie Rocznego 
Programu Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa art.3 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 
2014, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.  

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Stefan Goryczka – Dyrektor 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się o pomoc w uzyskaniu pożyczki poprzez ustanowienie 
zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomościach Powiatu Rawskiego. Zarząd 
Powiatu na posiedzeniu w dniu 22.10.2013r. zaproponował zabezpieczenie  
na nieruchomościach Powiatu Rawskiego i wskazał działki położone w obrębie 
ewidencyjnym 4 miasta Rawa Mazowiecka oznaczone numerami działek: 
1) 307/9 o pow. 1,3964 ha KW LD1R/40066/0 
2) 307/10 o pow. 0,6266 ha; KW LD1R/42633/0 
3) 307/11 o pow. 0,6894 ha; KW LD1R/40066/0 
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4) 308/5 o pow. 0,8730 ha; KW LD1R/42633/0 
5) 308/27 o pow. 4,9978ha ; KW LD1R/40930/8 
6) 314 o pow. 0,3716 ha; KW LD1R/28707/6 
7) 387/1 pow. 0,0150ha ; KW LD1R/37315/7 
8) 387/2 pow. 0,3893 ha; KW LD1R/37315/7 
Zgodnie z § 21 pkt.2 uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr V/42/2011 z dnia  
29 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 
Powiatu Rawskiego (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011 nr 153 poz. 1473), do obciążania 
nieruchomości Powiatu hipoteką wymagana jest zgoda Rady Powiatu Rawskiego.  

Opinię pozytywną połączonych komisji Komunikacji i Rolnictwa w zakresie 
projektu uchwały przedstawił Pan radny Henryk Majewski.  

Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali podjęła, przy jednym głosie wstrzymującym się, uchwałę  
nr XXX/207/2013 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
hipoteką, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów 
usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust.1 lub 2 ustawy - Prawo o ruchu 
drogowym - na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od usunięcia.    
Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Leszek Przybył – zastępca Dyrektora 
Infrastruktury: 

Coroczna konieczność aktualizowania powyższych opłat wynika  
z obwieszczenia Ministra Finansów. Opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów 
usuniętych z dróg na obszarze powiatu rawskiego dotyczą przypadków określonych  
w art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 
(tj. Dz. U. z 2012 roku , poz. 1137 ze zm.); dotyczy to także kosztów odstąpienia  
od usunięcia. 

Opinię pozytywną połączonych komisji Komunikacji i Rolnictwa w zakresie 
projektu uchwały przedstawił Pan radny Henryk Majewski.  

Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali podjęła jednogłośnie uchwałę  nr XXX/208/2013 w sprawie ustalenia opłat  
za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art.130a 
ust.1 lub 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym - na obszarze powiatu rawskiego oraz 
kosztów odstąpienia od usunięcia, której projekt stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. 
 
 
Ad. 8 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
informację Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego i Starosty Rawskiego  
o złożonych oświadczeniach majątkowych. 
 Jako pierwsza informację przedstawiła Przewodnicząca Rady Powiatu – Maria 
Charążka: 

Poinformowała, iż stosownie do postanowień art. 25c ust. 4  ustawy z dnia 
11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Radni Powiatu 
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Rawskiego w większości złożyli w ustawowym terminie od dnia 30 kwietnia  
br. swoje oświadczenia majątkowe za rok 2012. W przypadku oświadczenia 
majątkowego jednego z radnych - to nie zostało ono złożone w terminie do  
30 kwietnia 2013, lecz po wezwaniu pisemnym i wyznaczeniu dodatkowego terminu 
zostało złożone w dniu 14 maja 2013 r. w niniejszym oświadczeniu uchybień nie 
stwierdzono.  

Przewodnicząca Rady oraz Starosta Rawski, swoje oświadczenia majątkowe 
złożyli Wojewodzie Łódzkiemu.  

W dniu 25 czerwca br. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego dokonała 
analizy złożonych oświadczeń majątkowych pod kątem prawidłowości ich 
wypełnienia i zgodności wpisanych danych z załączonym zeznaniem podatkowym.  

Ponadto dokonała analizy porównawczej składanych oświadczeń pod kątem 
wykazywania osiąganych dochodów, w porównaniu do oświadczeń majątkowych 
złożonych przez Radnych za rok 2011.  

W dniu 2 lipca 2013 roku przekazano po jednym egzemplarzu oświadczeń 
Urzędowi Skarbowemu w Rawie Mazowieckiej. 

W dniu 18.10.2013 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej 
przesłał sprawozdanie z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych 
Radnych Rady Powiatu Rawskiego. Stwierdził, iż szczegółowa analiza pod względem 
formalnym nieprawidłowości nie wykazała. Również analiza porównawcza złożonych 
oświadczeń majątkowych, w stosunku do lat poprzednich oraz innych danych 
będących w posiadaniu organu podatkowego, nie wykazała  rażących 
nieprawidłowości w zakresie nie ujawnienia posiadanego majątku lub innych 
składników majątkowych. 

Do tak przedstawionej informacji przez Panią Przewodniczącą uwag nie było. 

 Następie informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przedstawił 
Starosta Rawski – Józef Matysiak. 

Zgodnie z art. 25 c pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym wicestarosta, 
członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki 
organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego 
powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu 
starosty składają oświadczenia majątkowe staroście, który dokonuje ich analizy : 
 1) o osobach, które winny złożyć oświadczenia majątkowego lub złożyły je po 

terminie, 
2) o nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach 

majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe 
oświadczenia, 

 
  Osoby zobowiązane ustawowo do złożenia oświadczenia majątkowego 
Staroście   to:  
-    4 członków Zarządu Powiatu,  
- 15 pracowników Starostwa Powiatowego,  
- 12 kierowników jednostek powiatowych  
-   3 pracowników tych jednostek.  
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Wszystkie osoby złożyły oświadczenie w terminie do 30.04.2003 roku 
Po dokonaniu analizy złożonych oświadczeń majątkowych w oświadczeniach nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
  Złożone oświadczenia zamieszczone zostały na stronie  Biuletynu 
Informacji Publicznej oraz  przesłane do Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej  
i Skierniewicach . W wyniku przeprowadzonej analizy przez Urząd 
nieprawidłowości, w złożonych oświadczeniach, nie stwierdzono. 
Oświadczenie majątkowe Starosty złożone zostało do Wojewody Łódzkiego. 
Nieprawidłowości w oświadczeniu nie stwierdzono. 
 
Ad. 9 Kolejny punkt dotyczył przedstawienia Dyrektora SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej o wyniku przetargu na dzierżawę zabudowanych nieruchomości 
położonych w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej, będących własnością Powiatu 
Rawskiego. 

Pan Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej Daniel Aptapski, jako 
organizator przetargu przedstawił informację o jego wynikach. Przetarg odbył się  
w dniu 20.09.2013 r. – był to przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę na okres  
30 lat zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta 
Rawa Mazowiecka przy ul. Warszawskiej 14, będących własnością Powiatu 
rawskiego oraz aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie mazowieckiej na działalność 
medyczną.  

Wyłonionym dzierżawcą została firma AMG Centrum Medyczne sp. z o.o.  
ul. Bogdana Dobrzańskiego 1 lok. II 20-262 Lublin. 

Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 10 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym 
przedstawił  Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

Rada Powiatu Rawskiego czwartej kadencji na swojej XXIX sesji w dniu 
27 września 2013 roku podjęła następujące uchwały: 

 
1. nr XXIX/195/2013 w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 

zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2013 r.; 

2. nr XXIX/196/2013 w sprawie zmian budżetu za 2013 rok; 
3. nr XXIX/197/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2013-2024; 
4. nr XXIX/198/2013 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 

nabywania  
i wykupu; 

5. nr XXIX/199/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
Sadkowice; 
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6. nr XXIX/200/2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rawskiego  
Nr XXiX/206/2005 z dnia 29.06.2005 r. w sprawie poręczenia kredytu dla 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej; 

7. nr XXIX/201/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2007 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 21.06.2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów oraz pokrycie 
deficytu budżetowego; 

8. nr XXIX/202/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/212/2010 Rady 
Powiatu Rawskiego z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego;  
na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań  
z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów; 

9. nr XXIX/203/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/130/2012 Rady 
Powiatu Rawskiego z dnia 27.07.2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego  
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów; 

10.  nr XXIX/204/2013 w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/165/2013 Rady 
Powiatu Rawskiego z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych kredytów. 
Wszystkie uchwały zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu lub 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej jako organom nadzoru, a uchwały wymagające 
publikacji przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

Do podjętych uchwał nie wpłynęły żadne zastrzeżenia organów nadzorczych.  
 
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył pięć posiedzeń: 
27 września 2013 roku: 

1. Zatwierdzono harmonogram pracy aptek na miesiące: październik i listopad 
2013 roku.  
2. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie 2013 roku.  
3. Podjęto uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 

Rawskiego. 
     4. Udzielono pełnomocnictwa  Pani Jolancie Miśkiewicz do reprezentowania  

Zarządu Powiatu Rawskiego przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach.  
10 października 2013 roku: 

1. Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian opłat za usunięcie  
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg. 
2. Zapoznał się z pismem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o rozwiązanie 

porozumienia w sprawie zarządzania powiatowymi drogami publicznymi  
w obrębie miasta Rawa Mazowiecka.  
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3. Zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych zamiejskich na terenie powiatu rawskiego w sezonie 2013/2014, 
oraz na dostawę soli do zimowego utrzymania dróg. 

4. Rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej o przyznanie środków finansowych na wymianę okien w bloku 
żywieniowym, na świetlicy stołówce,  w pomieszczeniach mieszkalnych  
i administracyjnych szkoły ( negatywnie brak środków). 

5. Rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej o środki finansowe na zakup komputerów do pracowni 
informatycznej( negatywnie brak środków). 

6. Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej do rozliczenia finansowego 
projektu „Pamiętajmy o ogrodach”.  

7.  Rozpatrzył wniosek Rawskiego Klubu Sportowego „Mazovia” o wsparcie 
finansowe działalności klubu. 

8. Pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Rawie Mazowieckiej o zwiększenie środków finansowych na bieżąca 
działalność biblioteki ( 20.000 zł) . 

9. Zapoznał się z możliwościami dofinansowania robót budowlanych 
dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przygotowanie  
i złożenie wniosku, gdzie wkład własny będzie wynosił ok. 250 tyś zł. 
wymagane do 50% wartości projektu  

10. Podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnień w zakresie postępowań  
o udzielenie zamówień publicznych. 

11.  Wyraził zgodę na wycięcie drzewa przy ul. Krakowskiej w Rawie 
Mazowieckiej.  

     12. Przyjął porządek Sesja Rady Powiatu 
16 października 2013 roku: 

1. Uzgodnił przyłącze energetyczne od istniejącego słupa  
  energetycznego zlokalizowanego na działce numer ewidencyjny 171 obręb  
  nr  1 – Biała Rawska do działki numer ewidencyjny 229 w miejscowości  
  Zakrzew w zakresie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1334 E (  
  Zawady) – Biała Rawska.  
2. Zapoznał się z wynikiem pierwszego pisemnego, ograniczonego przetargu  

na dzierżawę  na okres 30 lat zabudowanych nieruchomości położonych  
w obrębie Rawa Mazowiecka, przy ul. Warszawskiej 14, będących własnością 
Powiatu Rawskiego oraz aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  

3.  Zapoznał się z  sytuacją finansową Samodzielnego Publicznego   
    Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
4. Opiniował zawiadomienie Burmistrza Białej Rawskiej o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Biała Rawska – rejon ulicy Plantowej.  
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5. Opiniował zawiadomienie Burmistrza Białej Rawskiej o przystąpieniu  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Biała Rawska - fragment wsi Gołyń, Studzianek, Żurawia. 

6. Uzgodnił zagospodarowanie przestrzenne miasta Biała Rawska – obszary  
w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Mickiewicza, Placu Wolności, Jana Pawła 
II, Kościuszki i Wiejskiej.  

7. Zapoznał się z zawiadomieniem Burmistrza Rawy Mazowieckiej  
o przystąpieniu do zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka – rejon ul. Krakowskiej  
i Przemysłowej.  

8.  Podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/2007 Zarządu Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie 
udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

22 października 2013 r.: 
1.  Uzgodnił lokalizację kablowej linii energetycznej średniego napięcia 15 kV od 
działki nr ew. 484 do działki nr ew. w m. Regnów  w zakresie pasa drogi powiatowej 
nr 4306E (Wiechnowice)-Lesiew. Przedmiotowa linia energetyczna zostanie 
wykonana do projektowanych elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na terenie 
gminy Regnów, 
2. Zapoznał się z projektami w ramach działania 9.1.2 – wyrównywanie szans 
edukacyjnych zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  
w systemie oświaty, 
- LO i Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Maz.  
- LO w ZS- CEZiU w Rawie Maz. 
3. Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości hipoteką, 
4.  Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu, 
5.  Podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego, 
29 października 2013 r.: 
1. Podjął uchwałę w sprawie zmiany składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. 
2. Rozpatrzył wniosek RTBS w sprawie wymiany drzwi w mieszkaniu przy  
ul. Południowej 27/13. 
3. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu. 
4. Podjął uchwały w sprawie zmiany planów finansowych 
Do przedstawionej informacji pytań nie było.  

Ad. 11  W kolejnym punkcie obejmującym interpelacje radnych – głosów nie było. 
 
Ad. 12  W punkcie zapytania i wolne wnioski: 

Pani radna Katarzyna zabrała głos w związku dokonanym objazdem placówek 
oświatowych przez Komisję Oświaty i zwróciła uwagę na ogromne potrzeby jeżeli 
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chodzi o bazę budynkową i lokalową tych placówek, szczególnie w Zespole Szkół 
Specjalnych. 

Dodając Pan radny Bogdan Batorek stwierdził, że uważa iż należy 
dofinansować przynajmniej trzy placówki: Zespół Szkół w Białej Rawskiej, Zespół 
Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej i ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej; 
ponadto Komisja Oświaty na najbliższym posiedzeniu sprecyzuje swoje wnioski. 

Odpowiadając Pan Starosta Józef Matysiak zapewnił, że znane są mu problemy 
wszystkich placówek i bardzo wiele jest jeszcze do zrobienia. Przypomniał, że przez 
te lata wymienione zostały okna we wszystkich placówkach, ocieplono budynki 
wybudowano Orliki lub boiska wielofunkcyjne a także doposażono szkoły. 
 
Ad.13 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1530 dokonała zamknięcia 
obrad  XXX  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
Na tym protokół zakończono. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
         


