
P R O T O K Ó Ł  NR XXXIII/2014 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 7 lutego 2014 roku  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka o godz. 900 
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 15 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiążących 
decyzji. 
 
Ad. 2 Do zaproponowanego porządku obrad XXXIII Pani Przewodnicząca 
zaproponowała dodanie punktu dotyczącego podjęcia stanowiska Rady Powiatu  
w sprawie projektu PROW na lata 2014-2020. Porządek ze zmianą został przyjęty 
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 sesji. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2014-2025. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej . 

7. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach, prowadzonych przez powiat, w roku 2013. 

8. Przedstawienie sprawozdania Starosty Rawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku za 2013 rok. 

9. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Rawskiego na 2014 rok. 
10. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Rawskiego oraz planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na 2014 rok. 
11. Przyjęcie Stanowiska Rady Powiatu w sprawie niektórych zapisów projektu Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
12. Informacja Starosty Rawskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz o pracy Zarządu 

Powiatu Rawskiego w okresie międzysesyjnym. 
13. Interpelacje radnych. 
14. Sprawy różne i wolne wnioski. 
15. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z XXXII sesji 
Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Do treści powyższego 
protokołu uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego, przy jednym głosie wstrzymującym się, przyjęła 
protokół z XXXII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
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Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały  w sprawie 
zmian budżetu powiatu roku bieżącego 
 Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 

Zwiększa się dochody w dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej - środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 27 800 zł. 

Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa, przesunięto środki  
z wydatków bieżących w dziale transport i łączność na rzecz wydatków majątkowych 
(inwestycje i zakupy inwestycyjne) oraz środki z wydatków bieżących w dziale 
gospodarka mieszkaniowa na rzecz wydatków majątkowych( inwestycje i zakupy 
inwestycyjne). 
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych - zwiększenia: 
- 72 000 zł - zakup osprzętu do ciągnika, tj. kabiny, pługa, zamiatarki, piaskarki TUZ 
– przód oraz przyczepy do Zarządu Dróg w Rawie Mazowieckiej. Sprzęt będzie 
wykorzystany do bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych; 
- 133 710 zł – zrealizowanie inwestycji pod nazwą „Uzbrojenie terenu przy ulicy 
Targowej – wodociąg i kanalizacja sanitarna w zakresie realizacji sieci 
kanalizacyjnej”. 
Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
- „Urząd Bliższy Społeczeństwu VII” – umowa numer UDA-POKL.06.01.02-10-
003/13-00 Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej– 27 800 zł. 

Opinię pozytywną komisji Budżetu i Finansów w zakresie omawianego 
projektu uchwały przedstawił jej przewodniczący Pan Ryszard Imioła. Przedmiotową 
uchwałę opiniowała też Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki 
Terenami – pozytywną opinię Komisji przedstawił jej przewodniczący – Pan Henryk 
Majewski.  

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na sali, podjęła przy jednym głosie wstrzymującym się, uchwałę nr XXXIII/218/2014 
w sprawie zmian w budżecie powiatu roku 2014, której projekt stanowi załącznik  
nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2014-2025.  

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
 Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 7 lutego 2014 roku  
w sprawie zmian budżetu roku 2014 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową,  
w zakresie 2014 roku do Budżetu Powiatu. 
Ponadto wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć. 
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. 
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„Urząd Bliższy Społeczeństwu VII” – umowa numer UDA-POKL.06.01.02-10-
003/13-00 realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej. 
Zadanie będzie realizowane w 2014 i 2015 roku. Całkowita wartość Projektu 42 500 
zł. Rok 2014 – 27 800 zł. Rok 2015 – 14 700 zł.  
           Opinię pozytywną Komisji Budżetu i Finansów w zakresie omawianego 
projektu uchwały przedstawił przewodniczący tejże komisji Pan radny Ryszard 
Imioła. 

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXIII/219/2014 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2014-2025, której 
projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej . 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym: 

W związku z tym, iż z dniem 01.01.2014r. zwolniło się stanowisko Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
zachodzi konieczność powołania nowej osoby na to stanowisko. 
Zgodnie z art. 49, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz.217) na stanowisko dyrektora w podmiocie 
leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, a takim podmiotem jest SPZOZ, 
przeprowadza się konkurs. Konkurs na powyższe stanowisko ogłasza podmiot 
tworzący (art. 49. ust.2 powyższej ustawy). 
Konkurs przeprowadza, zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska 
kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą( Dz. U. z 17 
lutego 2012r. poz.182), komisja konkursowa powołana przez podmiot tworzący  
tj. Radę Powiatu. W skład komisji konkursowej wchodzą od 3 do 
6 przedstawicieli podmiotu tworzącego, w tym przynajmniej 1 lekarz oraz  
1 przedstawiciel Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ( § 10, pkt 1 cytowanego wyżej 
Rozporządzenia). 
W związku z powyższym do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, jako przedstawicieli organu tworzącego 
proponuje się następujące osoby tj.: Mariana Krzyczkowskiego jako 
przewodniczącego komisji, Jarosława Kobierskiego, Witolda Szymańskiego, jako 
członków komisji. 
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Rada Społeczna działająca przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowiecki, jako swojego przedstawiciela do pracy w Komisji 
wytypowała Panią Małgorzatę Rudniak. 
 Pani radna Teresa Pietrzak odnosząc się do projektu uchwały zaproponowała 
rozszerzenie składu komisji konkursowej proponując swoją osobę i radnego Rafała 
Dobrowolskiego. 

Pani Przewodnicząca Rady Powiatu przeprowadziła głosownie nad 
rozszerzeniem składu komisji – Rada Powiatu Rawskiego przy jednym głosie 
przeciw zdecydowała o rozszerzeniu składu komisji konkursowej do wyłonienia 
Dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

Opinię pozytywną Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie 
omawianego projektu uchwały przedstawił przewodniczący tejże komisji Pan radny 
Witold Szymański. 

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

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na sali, przy jednym głosie wstrzymującym się, podjęła uchwałę nr XXXIII/220/2014 
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 7  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach, prowadzonych przez 
powiat, w roku 2013. 

Sprawozdanie z wynagrodzeń przedstawił Pan Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej:  

Wyciąg ze sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Pan Bogdan Batorek – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Promocji poinformował, że komisja na swoim posiedzeniu zapoznała się  
ze sprawozdaniem i je przyjęła. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Rawski. 
 
Ad.8 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przedstawienie sprawozdania Starosty Rawskiego z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok  
 Omówienia sprawozdania dokonał Pan Jan Idzikowski – Kierownik Oddziału 
Zarządzania Kryzysowego: 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad.9 W tym punkcie przyjęto plan pracy Rady Powiatu Rawskiego. 
 Pani Przewodnicząca Rady Powiatu zaproponowała następujący plan: 
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1. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego oraz analiza sytuacji finansowej 

jednostek realizujących zadania z tego zakresu. 
2. Analiza zagospodarowania nieruchomości stanowiących mienie 

powiatowe. 
3. Informacja o działaniach prowadzonych przez powiat zmierzających do 

zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu 
Rawskiego. 

4. Realizacja zadań w placówkach oświatowych i oświatowo 
- wychowawczych  –  ocena oferty oświatowej i poziomu kształcenia. 

5. Przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia 
Rozwoju na lata 2014-2020. 

6. Informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy. 
7. Informacja o funkcjonowaniu Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa i innych instytucji związanych  
z rolnictwem i ochroną środowiska. 

8. Informacja o działaniach Powiatu Rawskiego w ramach: Związku 
Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury  
i Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej. 

9. Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji Kolei Wąskotorowych. 
 

Rada Powiatu Rawskiego, przy jednym głosie wstrzymującym się, 
zatwierdziła plan pracy Powiatu Rawskiego na rok 2014 (czyli wykaz dodatkowych 
zgadnień, którymi chciałaby się zająć oprócz pracy bieżącej). 
 
Ad.10 Ten punkt obejmował zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady 
Powiatu i planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 
 Plan pracy Komisji Zdrowia przedstawił jej przewodniczący – pan Witold 
Szymański: 

 
Lp. Wyszczególnienie Termin  

1. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2014. 
 

 
Luty 

2. Przyjęcie informacji z rocznej działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. 
Przyjęcie informacji z realizacji zadań z zakresu pieczy 
zastępczej. 
Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy 
zastępczej. 
  

 
Marzec 

3. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej przez 
PCPR. 
Przyjęcie informacji dot. funkcjonowania SPZOZ na 
koniec roku 2013 (przed oddaniem szpitala w dzierżawę) 

Kwiecień 
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4. 
 

Zapoznanie się z funkcjonowaniem Warsztatu Terapii 
Zajęciowej prowadzonego przez Samorządowe 
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej. 

Maj 
 

5. Ocena poziomu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych   
z zakresu opieki zdrowotnej dla Powiatu Rawskiego. 
Informacja firmy wydzierżawiającej o funkcjonowaniu 
szpitala.  
 

Wrzesień 

 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji Zdrowia  
i Polityki Społecznej. 

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów przedstawił Pan Ryszard Imioła  
–  przewodniczący tejże komisji: 
 

 
Lp. Wyszczególnienie Termin realizacji 

 
1. 

1. Wypracowanie planu pracy na rok 2014. 
 
2. Opiniowanie bieżących zmian 
 w budżecie na rok 2014 oraz w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
 

Styczeń/Luty 

 

Praca ci ągła 
- cały rok 

 
2. 

Zapoznanie się możliwościami pozyskania 
dodatkowych środków do budżetu powiatu  
w ramach posiadanego mienia powiatu. 
 

 
Marzec 

 

 
3. 

 
 Ocena wykonania budżetu za rok 2013 
 

 
Kwiecień/Maj 

 
 

4. 
Wyrażenie opinii w sprawie wykonania 

budżetu za I półrocze roku 2014  
 

 
Sierpień/Wrzesień 

 
5. 

Dyskusja na temat możliwości realizacji 
inwestycji w obszarze dróg w latach 

 2014-2015  

 
Wrzesień/Październik 

6. Informacja o wykorzystaniu środków 
budżetowych na oświatę 

Październik 
 
 

 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji Budżetu  
i Finansów. 
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Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Terenami przedstawił Pan Henryk Majewski – przewodniczący tejże komisji: 
 

Lp. Zadania Termin 

1. 
Przygotowanie propozycji planu pracy 
Komisji na rok 2014. 

Styczeń/Luty 

2. 
Zorganizowanie szkolenia dotyczącego 
tworzenia grup producenckich. 

Marzec/Kwiecień 

3. 

Sytuacja pszczelarstwa w powiecie 
rawskim. 
Spotkanie z Powiatowym Inspektorem 
Weterynarii. 

Kwiecień  

4. 
Zapoznanie się ze staniem mienia 
należącego do Powiatu Rawskiego  
– wyjazd w teren. 

Maj 

5. 
Analiza sposobu zagospodarowania mienia 
powiatowego. 
 

Czerwiec 

6. 

Informacja o działalności Oddziału 
Terenowego Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w związku 
z wejściem w życie przepisów o produkcji 
integrowanej. 

 
Wrzesień 

 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami.  

Plan pracy Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego 
przedstawił Pan Marek Szcześniak – przewodniczący tejże komisji: 

Lp. Wyszczególnienie Termin  

1. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie 
Powiatu Rawskiego. 

 

Styczeń 

 

2. Dokonanie przeglądu dróg powiatowych, mostów 
i wiaduktów. Wypracowanie planu robót na drogach 
powiatowych na rok 2014. 

Marzec/Kwiecień 

3. Ocena prowadzonej akcji zimowej w sezonie 2013/2014 
Kwiecień 

4. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. Sierpień 

5. Zapoznanie się i z przebiegiem prac modernizacyjnych Wrzesień 
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 i remontowych dróg powiatowych. 

6. 

 

Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie 
powiatu. Październik 

 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji Komunikacji, 
Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego  

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawił Pan radny 
Bogdan Batorek – przewodniczący: 
L.p.                                            Tematyka   Termin 

realizacji 
1. Zaopiniowanie sprawozdania o średnich 

wynagrodzeniach nauczycieli za rok 2013.   
Styczeń 

2. Informacja na temat możliwości i sposobów 
pozyskiwania środków unijnych ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na działalność placówek 
oświatowych. 
Ocena  aktywności placówek w zakresie pozyskiwania 
środków  
zewnętrznych. 

Luty 

3. Ocena oferty oświatowej i poziomu kształcenia  oraz 
analiza realizacji zadań przez placówki oświatowe i 
oświatowo – wychowawcze w powiecie rawskim. 

Kwiecień 

4. Wpływ wprowadzenia nowej podstawy programowej na  
zatrudnienie w szkołach ponadgimnazjalnych.  

Kwiecień 

5.  Stan bazy sportowo – rekreacyjnej w powiecie za 
szczególnym uwzględnieniem obiektów powiatowych  

Kwiecień 

6. Zaopiniowanie kalendarza oraz oferty imprez kulturalno 
– sportowych organizowanych przez powiat rawski. 
Analiza i realizacja potrzeb inwestycyjnych w szkołach  
i placówkach oświatowych. 

Maj 

7. Zapoznanie się z projektami organizacyjnymi szkół na 
rok szkolny 2014/2015 

Wrzesień 

8. Realizacja kalendarza imprez sportowych i kulturalnych  Cały rok 
9.  Posiedzenia wyjazdowe Komisji do powiatowych 

placówek oświatowych. 
Omówienie spostrzeżeń, wniosków z wyjazdowego 
posiedzeń Komisji. 

Wrzesień  

10.  Analiza naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych 
Analiza informacji o wynikach pracy szkół 
prowadzonych przez  Powiat Rawski. 

Październik 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Promocji.  
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Plan pracy Komisji Rewizyjnej i plan kontroli na rok 2014 przedstawił Pan 
radny Tomasz Lesiak – przewodniczący komisji: 
 
 

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2014: 

 
 

Lp.  Wyszczególnienie 
 

Termin 
1. Kontrola funkcjonowania Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Rawie Mazowieckiej 
- ul. Kościuszki 20 

 
Marzec 

2. Kontrola funkcjonowania SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 
- ul. Niepodległości 8 

 
Maj 

 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej i plan 
kontroli na rok 2014. 
 
Ad.11. Ten punkt obrad obejmował przyjęcie Stanowiska Rady Powiatu w sprawie 
niektórych zapisów projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
-2020. 
 W tym punkcie głos zabrał pan Józef Matysiak – Starosta Rawski , uzasadniając 
dlaczego takie Stanowisko powinno być przyjęte przez Radę Powiatu Rawskiego. 

W związku z tym, iż projektowane zapisy eliminują możliwość dofinansowania 
nowych nasadzeń, a charakter naszego powiatu jest taki, że 30 procent upraw zajmują 
sady, stosowne jest podjęcie takiego stanowiska. Stanowisko dotyczy też wsparcia 
produkcji produktów winopochodnych i winopodobnych. Trzecią kwestią jest 
możliwość dofinansowania zakupu ciągników rolniczych, gdzie przewiduje się 

Lp. Tematyka Miesiąc 
 

1. 
 

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 
2013 rok – wyrażenie opinii. 

2. Wypracowanie wniosku absolutoryjnego.  

 
Kwiecień - maj 

 
2. 

 
   Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. 
 

 
Sierpień 

 
3. 

 
Zapoznanie się z realizacją przez Zarząd Powiatu  
   uchwał Rady Powiatu podjętych w roku bieżącym. 

 
Wrzesień 

 
 

 
4. 

 
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej 
i przeprowadzonych kontroli. 
 

 
Październik 



 10 

wsparcie do 20 procent kosztów kwalifikowanych i na terenach o najwyższym 
bezrobociu. 

Pan radny Bogdan Batorek zapytał czy tą kwestią zajmował się Związek 
Powiatów Polskich i czy na pewno zapisując w stanowisku, że z sadownictwa 
utrzymuje się kilkanaście tysięcy rodzin jest zapisem poprawnym; czy nie powinno 
być zapisane kilkanaście tysięcy osób. 

Pan radny Rafał Dobrowolski oświadczył, że wstrzyma się do głosu, gdyż nie 
zna całego projektu PROW-u i osobiście się zastanawia gdzie – na jakie inne działania 
te pieniądze zostaną przesunięte 

Pan radny Jarosław Kobierski odniósł się do projektu stanowiska Rady 
Powiatu, szczególnie do punktu trzeciego – tj. możliwości dofinansowania zakupu 
ciągników rolniczych; jak wyjaśnił nie chodzi to tylko o spółdzielnie ale o różne 
podmioty i firmy świadczące usługi w rolnictwie. Mimo wprowadzenia możliwości 
dofinansowania zakupu ciągników w wysokości do 20 procent kosztów 
kwalifikowanych, to kolejnym zapisem ograniczono to do terenów o najwyższym 
poziomie bezrobocia, który to zapis też jest nie sprecyzowany. 

Stanowisko rady Powiatu odczytał Pan Marek Dobek – wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Rawskiego; zostało ono przyjęte przy jednym głosie wstrzymującym 
się. 
 
Ad.12 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie między sesyjnym 
przedstawił  Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 

Rada Powiatu Rawskiego czwartej kadencji na swojej XXXII sesji w dniu 
30 grudnia 2013 roku podjęła następujące uchwały: 
 
1. nr XXXII/213/2013 w sprawie zmian budżetu powiatu roku bieżącego; 
2. nr XXXII/214/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2013-2025; 
3. nr XXXII/215/2013 w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które w roku 

2013 nie wygasają z upływem roku budżetowego; 
4. nr XXXII/216/2013 w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok; 
5. nr XXXII/217/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2014-2025. 
 

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 6 posiedzeń: 
 
13.01.2014 r.: 
- Wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do 
remontów cząstkowych dróg powiatowych; 
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- Uzgodnił zmianę planu zagospodarowania przestrzennego  gminy  Biała Rawska –
fragmenty obszarów wsi Julianów Lesiewski, Rosławowice i Wólka  Lesiewska; 
- Rozpatrzył wniosek dyr. ZSP w Białej Rawskiej o wyrażenie zgody na wynajem sal 
lekcyjnych na prowadzenie kursu na prawo jazdy; 

- Rozpatrzył wniosek dyrektora ZPS w Rawie Maz. o wyrażenie zgody i przyznanie 
środków finansowych na organizację ferii dla wychowanków; 

- Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu; 

- Podjął uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu; 

21.01.2014 r.: 
- Zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania komisji 
konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ w 
Rawie Mazowieckiej;   
-  Zatwierdził harmonogram dyżurów aptek na 02-03 2014 r.; 
- Zatwierdził Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
Powiat Rawski za 2013 r.; 
- Zapoznał się z informacją Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku w 2013 roku; 
-  Przyjął Plan Pracy Zarządu Powiatu Rawskiego na 2014 rok; 
- Rozpatrzył wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o przyznanie środków 
finansowych na wymianę wykładziny podłogowej (12.000 zł); 
- Przyjął propozycje  porządku XXXIII Sesji Rady Powiatu, 
28.01.2014 r.: 
- Podjął  uchwałę  w sprawie zatwierdzenia projektu "Szkoła dla rynku pracy” w ZS-
CEZiU w Rawie Mazowieckiej; 
- Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o dofinansowanie i realizację projektu" 
Szkoła dla rynku pracy" 
-  Zatwierdził Powiatowy kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2014; 
- Zapoznał się z informacją Gminy Regnów o przystąpieniu do zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy; 
-  Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu i zmiany planu finansowego. 
 
Ad.13  W kolejnym punkcie obejmującym interpelacje radnych: 

Pani radna Teresa Pietrzak poprosiła o udostępnienie, w formie kserokopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem, dokumentacji dotyczącej przekazania 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej firmie AMG Centrum Medyczne, w szczególności: 
- umowy dzierżawy zawartej z firmą AMG Centum Medyczne; 
- dokumentu zabezpieczenia bankowego na kwotę 4,6 mln zł, który przewidywała 
specyfikacja warunków przetargu; 
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- protokołu zdawczo – odbiorczego z którego wynikałoby by jaki sprzęt ruchomy 
został przekazany, jaki był stan magazynów i apteki szpitalnej (m.in. leki  
i środki opatrunkowe).   

Pan Starosta Józef Matysiak odnosząc się do interpelacji, poinformował że 
zostanie udzielona Pani radnej stosowna odpowiedź. 

Pan radny Rafał Dobrowolski także zgłosił wniosek o udostępnienie takiej 
dokumentacji jaka będzie udostępniona Pani radnej Teresie Pietrzak.  
 
Ad.14. w punkcie sprawy różne i wolne wnioski: 
 Pani radna Teresa Pietrzak zadała pytanie do pełniącej obowiązki dyrektora 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej Pani Anny Soleckiej, pytając o to ile jest 
zatrudnionych osób i ile jest etatów w SPZOZ po jego ograniczeniu i oddaniu szpitala 
i pogotowia w dzierżawę. 
Odpowiedziała Pani Anna Solecka, informując że na etaty zatrudnione jest sześć 
osób – są to pielęgniarki; ponadto zatrudnionych jest ośmiu lekarzy – czterech  
na umowę zlecenie i czterech na kontrakty; dodatkowo trzy osoby na umowę zlecenie 
w tym sama Pani Solecka; SPZOZ zadeklarowanych ma 1751 pacjentów. 

Pani radna Teresa Pietrzak poinformowała o założeniu Spółdzielni Socjalnej; 
zapytała czy może liczyć na jakieś zlecenia od Zarządu Powiatu – Pan Starosta 
odpowiedział, że jeżeli będą jakieś prace (koszenie trawy, malowanie…itp.) zlecane 
na zewnątrz to na pewno będzie brane to pod uwagę. 

Pan radny Rafał Dobrowolski, zapytał na jaką kwotę jest podpisany kontrakt 
miesięczny z NFZ i jakie są koszty utrzymania miesięczne SPZOZ-u. 

Pani Anna Solecka poinformowała, że na dzień dzisiejszy przychody z NFZ 
miesięczne to 44.379 zł; koszty miesięczne to 45.794 zł; przychodnia uzyskuje 
ponadto wpływy z Medycyny Pracy w wysokości 1880 zł miesięcznie oraz 
przychody z dzierżawy pomieszczeń przy ul. Niepodległości w wysokości 4.873 zł. 
Łączne przychody SPZOZ to kwota 51.132 zł, a wydatki 45.794 zł. 

Pani radna Teresa Pietrzak poprosiła o informację o wynik finansowy SPZOZ 
na koniec roku 2013. 

Pan Starosta Rawski Józef Matysiak odpowiadając, że stosowne sprawozdanie 
z wyników finansowych SPZOZ zostanie przedstawione Radzie Powiatu w terminie 
jaki przewidują przepisy prawa. 

 
Ad.15 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1100 dokonała zamknięcia 
obrad  XXXIII  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
Na tym protokół zakończono. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
 
Sporządził: Tomasz Góraj.      


