
 
P R O T O K Ó Ł  NR  XXXIX/2010 

z sesji Rady Powiatu Rawskiego 
odbytej w dniu 30 marca 2010 roku w sali konferencyjnej 

 Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 
 

Przewodnicząca Rady Teresa Pietrzak o godz. 1000 otworzyła sesję 
i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości  oświadczyła,  iŜ zgodnie z listą 
obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie 
w posiedzeniu uczestniczy 13 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiąŜących 
decyzji.  
 

Rada Powiatu Rawskiego przystąpiła do realizacji następującego porządku 
obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.  
4. Debata nad stanem bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawskim. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na obciąŜenie nieruchomości 

hipoteką. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie SPZOZ w Rawie 

Mazowieckiej. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją 

zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizację tych 
zadań.  

11. Informacja z rocznej działalności PCPR w Rawie Mazowieckiej.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Rady 

Powiatu Brzezińskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach. 

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

14. Interpelacje Radnych. 
15. Zapytania i wolne wnioski. 
16. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 2 Do przedstawionego porządku obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Rawskiego, 
Wicestarosta Rawski – Marian Krzyczkowski zaproponował wprowadzenie dwóch 
dodatkowych  projektów uchwał: 

1. w sprawie wyraŜenia zgody na obciąŜenie nieruchomości hipoteką, 
2. w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu Brzezińskiego 

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Brzezinach. 

Pierwszy projekt uchwały stanowić będzie nowy punkt 6 porządku obrad, 
wprowadzenie drugiego projektu uchwały mówca zaproponował po punkcie 10 
proponowanego  porządku obrad. Numeracja kolejnych punktów ulega przesunięciu 
odpowiednio o jeden. 

Innych propozycji zmian do dzisiejszego porządku obrad nie zgłoszono. 
Porządek ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z XXXVIII sesji 
Rady Powiatu Rawskiego. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4  Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego debatę nad stanem bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawskim. 
Radni otrzymali razem z zaproszeniem na dzisiejszą sesję obszerny pisemny 
materiał przygotowany przez kierowników poszczególnych słuŜb, inspekcji i straŜy. 
PowyŜszy materiał stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 Przewodnicząca Rady przybliŜyła najwaŜniejsze dane rzutujące na poczucie 
bezpieczeństwa przez mieszkańców Powiatu Rawskiego.  
Następnie zwróciła się do Radnych o kierowanie pytań do obecnych na sali  
kierowników poszczególnych instytucji przedkładających powyŜszą informację. 
Wobec braku pytań Przewodnicząca  Rady poprosiła Pana Jarosława Kobierskiego – 
Przewodniczącego Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego 
o opinie Komisji. 
 Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego analizowała 
przedstawioną informację, wysłuchała równieŜ wyjaśnień składanych przez 
poszczególnych kierowników jednostek. Komisja zwróciła uwagę na istotne 
pogorszenie się stanu bezpieczeństwa w zakresie wzrostu ilości przestępstw 
narkotykowych.  W 2008 roku nie zanotowano Ŝadnego przestępstwa, zaś w 2009 
było ich juŜ 65. Dlatego teŜ Komisja wnioskuje o przygotowanie przez Wydział 
Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego projektu, z zaangaŜowaniem 
środków zewnętrznych, w zakresie szkoleń młodzieŜy o zagroŜeniach 
i konsekwencjach związanych z narkotykami. 
 Wobec braku innych głosów Przewodnicząca Teresa Pietrzak zarządziła 
głosowanie nad przyjęciem informacji dotyczące stanu bezpieczeństwa publicznego 
w Powiecie Rawskim. 
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PowyŜsza informacja został przyjęta przez Radę powiatu jednogłośnie. 
 
Ad. 5 Następny  punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Skarbnik Powiatu – Marzenę 
Pakułę. 
Mówczyni oświadczyła, iŜ w projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany: 
- Zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budŜetowych: 
Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FN.I-3011-
1/P/2010 z dnia 16.02.2010 wprowadzono zmiany w planie dotacji celowych 
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: 
Zmniejszenia: 
-8 100 zł, zmniejszono plan dochodów  w dziale 754 rozdziale 75411, zostaną 
zmniejszone wydatki w Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej 
w Rawie Mazowieckiej. 
- 2 828 zł, zmniejszono plan dochodów  w dziale 851 rozdziale 85156, zostaną 
zmniejszone wydatki na składki zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka 
w Rawie Mazowieckiej. 
Zwiększenia: 
- 4 130 zł, zwiększono plan dochodów w dziale 010, rozdziale 01005, zastanie 
zwiększony plan wydatków w Starostwie. 
- 50 300 zł, zwiększono plan dochodów w dziale 851, rozdziale 85156, zastanie 
zwiększony plan wydatków na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do 
zasiłku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej. 
Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST4-4820/53/2010 z dnia 9 lutego 
2010 roku wprowadzono zmiany w planie subwencji na 2010 rok, zwiększono część 
oświatową subwencji ogólnej o kwotę 892 228 zł, kwota ta zwiększy rezerwę celową 
oświatową. 
Zgodnie z pismem Minister Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.-1021/7/MK/10 
z dnia 8 lutego 2010 roku ustalona została kwota w wysokości 194 700 zł. 
z Funduszu Pracy, która zwiększy dochody Powiatu i zostanie przeznaczona 
na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego 
Urzędu Pracy. 
Zgodnie z porozumieniem nr 60/2010 z dnia 10 marca 2010 roku zawartym z Gminą 
Regnów na kwotę 1 500 zł oraz porozumieniem nr 61/2010 z dnia 24 lutego 2010 r. 
zawartym z Gminą Cielądz na kwotę 1 500 zł zwiększa się dochody powiatu o kwotę 
3 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności klubu Pracy 
Powiatowego Urzędu Pracy.  
Zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.00-10-014/08-00  na realizacje projektu 
„Sukces w szkole zawodowej szansą na rynku pracy” zwiększono plan wydatków 
o kwotę 25 637 zł projekt realizowany jest w ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej. 
Zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01-02-10-257/09-00  na realizacje projektu 
„Klucz do matury – wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy z LO w Rawie 
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Mazowieckiej” zwiększono plan wydatków o kwotę 22 815 zł projekt 
realizowany jest w LO w Rawie Mazowieckiej. 
Zmiany w planie dochodów i wydatków budŜetowych. 
Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są wprowadzeniem nowej 
klasyfikacji budŜetowej 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, dotyczy to 
projektów realizowanych w szkołach. 
 
Przychody i rozchody budŜetu 
Zwiększa się przychody budŜetu z tytułu kredytów, środki zostaną przeznaczone 
na zwiększenie rozchodów, czyli spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 
i poŜyczek.  

Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 
 Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały, o czym poinformował jej Przewodniczący Krzysztof 
Kopka. 
RównieŜ do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały 
uwag nie było.  
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXIX/211/2010 w  sprawie zmian 
w budŜecie roku bieŜącego, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła ponownie Skarbnik Powiatu – 
Marzenę Pakułę. 

Mówczyni oświadczyła, iŜ zgodnie z Uchwałą z dnia 8 stycznia 2010 roku 
w sprawie budŜetu Powiatu Rawskiego na 2010 rok oraz uchwałą z dnia 30 marca 
2010 roku w sprawie zmian budŜetu 2010 roku zaciąga się kredyt na pokrycie 
deficytu budŜetu w wysokości 4 959 468 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu poŜyczek i kredytów w wysokości  3 724 742 zł.  

Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 
 Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały, o czym poinformował jej Przewodniczący Krzysztof 
Kopka. 
RównieŜ do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały 
uwag nie było.  
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXIX/212/2010 w  sprawie w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budŜetowego oraz na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek 
i kredytów, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 7 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na obciąŜenie nieruchomości hipoteką. 
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 O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Wicestarostę  - Mariana 
Krzyczkowskiego. 
W treści projektu uchwały wyraŜa się zgodę na obciąŜenie nieruchomości 
stanowiących własność powiatu rawskiego, oznaczonych numerami działek: 61/2 
o pow. 0,0575 ha, 63/2 o pow.5,5575 ha, 124 o pow. 3,6554 ha,126 o pow. 17,2364 
ha, połoŜonych w obrębie 6 miasta Rawa Mazowiecka na tzw. „makarówce”. 
Nieruchomości te były juŜ obciąŜone hipoteką jako zabezpieczenie wcześniejszego 
kredytu udzielonego szpitalowi. Nieruchomości wobec spłaty kredytu zostały 
zwolnione z hipoteki.  
Działka 308/27 o pow. 4,9978 ha połoŜona w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka 
stanowi pas gruntu połoŜony wzdłuŜ rzeki Rylki. Tereny te są wyłączone z terenów 
budowlanych oraz są wyłączone z obrotu (planowanego zbycia). Hipoteka kaucyjna 
do wysokości 2.000.000 złotych zabezpieczona zostanie na rzecz banku 
wyłonionego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,  udzielającego 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
kredytu.  
Do wystąpienia Pana Wicestarosty nawiązał Radny Przemysław Szewczyk. Poprosił 
o dodatkowe informacji dotyczące zasadności udzielanego poręczenia, jego 
wysokości i ewentualnych konsekwencji braku poręczenia ze strony Rady Powiatu.  
Odpowiedzi na zadane pytania udzieliła pani Anna Idzikowska – Dyrektor SPZOZ 
w Rawie Mazowieckiej.  
Mówczyni poinformowała, iŜ planowany kredyt w wysokości 2.000.000 zł. jest 
koniecznością. Jego brak spowoduje egzekucję komorniczą i sądową. Przyjęta kwota 
2.000.000 zł. zabezpieczy najbardziej palące wymagalne zobowiązania z tytułu 
dostaw i sług, głównie laboratoryjnych. W kwocie tej są równieŜ koszty leków, 
opału, energii elektrycznej,  gazów medycznych.    
W uzupełnieniu Wicestarosta podkreślił, i Ŝ po zakończeniu procesu restrukturyzacji, 
w trakcie którego wierzyciele nie mogli dochodzić swoich wierzytelności, 
rozpoczęła się lawina roszczeń o zapłatę zaległych zobowiązań. Planowany kredyt 
pozwoli na spłatę części starych wierzytelności cywilno-prawnych i  zabezpieczy 
szpital przed egzekucjami komorniczymi. Na kwotę 2.500.000 zł. kredytu, Zarząd 
Powiatu nie wyraził zgody uwaŜając, iŜ szpital powinien sobie poradzić ze spłatą 
reszty wymagalnych zadłuŜeń.  
Radny Ireneusz Staworzyński poprosił o wyjaśnienie nagłości konieczności 
zaciągnięcia kredytu oraz sytuacji finansowej na działalności w roku 2010. 
Odpowiadając Wicestarosta oświadczył, iŜ konieczność zaciągnięcia kredytu przez 
szpital była zgłaszana przez placówkę z końcem ubiegłego roku. Informacja o tym 
była przekazana na jednym z posiedzeń Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. 
Mówca dodał, iŜ kredyt zostanie w całości przeznaczony na spłatę starych zaległości 
i nie będzie mógł być w Ŝadnej części wykorzystany na bieŜącą działalność. 
Włączając się do dyskusji Przewodnicząca Rady – Teresa Pietrzak wyraziła swoją 
obawę co do celowości wykorzystania proponowanego kredytu. Jej zdaniem 
zasadność takiego poręczenia wygląda zupełnie inaczej gdy dotyczy ono poprawy 
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sytuacji szpitala przez jego dosprzętowienie, czy inwestycje w 
infrastrukturę szpitalną. Jednak stare zadłuŜenie musi kiedyś zostać przez szpital 
uregulowane. 
 
 
Radny Ireneusz wyraził swoje niezadowolenie z faktu nie poinformowania Komisji 
Zdrowia o potrzebie zaciągnięcia  przez szpital kredytu i jego zabezpieczenia 
hipoteką na gruntach Powiatu. 
Radny Przemysław Szewczyk w obliczu pogarszającej się sytuacji finansowej 
rawskiego szpitala poprosił o informację związaną z przebiegiem postępowania 
wskazanego w uchwale Rady, mającego na celu zmianę formuły organizacyjno-
prawnej rawskiego szpitala.  
Zdaniem Wicestarosty Mariana Krzyczkowskiego nie moŜna mówić o pogarszającej 
się sytuacji finansowej rawskiego szpitala, albowiem na działalności bieŜącej szpital 
nie generuje zadłuŜenia. Spłata zaciąganym kredytem obejmuje stare zadłuŜenie. 
O tym zadłuŜeniu i konieczności jego spłaty mówiło się od polowy ubiegłego roku. 
Harmonogram restrukturyzacji szpitala został przyjęty przez Zarząd Powiatu 
i zostanie Radnym przekazany w najbliŜszym czasie. Wynika z niego, Ŝe najbliŜsza 
sesja poświęcona zostanie wyborowi formuły przekształcenia, zgodnie z treścią 
uchwały intencyjnej przejętej przez Radę Powiatu. Do 19 kwietnia br. firma 
przedstawi stosowne dokumenty pozwalające na analizę moŜliwości 
restrukturyzacyjnych. 
Uzupełniając toczącą się dyskusję, Dyrektor Anna Idzikowska oświadczyła, iŜ  raty 
kapitałowe, jak i odsetki od kredytu, będą w całości spłacane przez szpital. Spłata 
palących zobowiązań jest konieczna do usprawnienia bieŜącego funkcjonowania 
zakładu.  
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społeczne Jacek Adamczyk 
poinformował, iŜ z uwagi na fakt, Ŝe projekt uchwały został przyjęty przez Zarząd 
Powiatu po terminie posiedzenia Komisji, nie był on przedmiotem jej obrad.  
Kwestia zabezpieczenia hipotecznego kredytu dla SPZOZ była przedmiotem obrad 
merytorycznej Komisji BudŜetu i Finansów. 
Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie omawianego 
projektu uchwały, o czym poinformował jej Przewodniczący Krzysztof Kopka. 
Zdaniem Komisji spłata starego zadłuŜenia jest konieczna, a przyjęta forma 
zabezpieczenia kredytu jest dla budŜetu najbardziej korzystna.  
Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały uwag nie 
było.  
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXIX/213/2010 w sprawie wyraŜenia 
zgody na obciąŜenie nieruchomości hipoteką, która stanowi załącznik nr 5 
do niniejszego protokołu. 
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Ad. 8 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady – Teresa 
Pietrzak. 
 
 
Poinformowała, iŜ Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego uchwalony 
został w dniu 4 marca 2005 roku. Zmiany przepisów prawa spowodowały 
czterokrotną aktualizację Regulaminu co ma wpływ na utrudnienie w korzystaniu 
z tego dokumentu. Tekst jednolity Regulaminu ułatwi jego czytanie i stosowanie. 
W związku z likwidacją Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska) zmieniono odpowiednie zapisy 
w Regulaminie. W Regulaminie zmieniono ponadto godziny przyjęć interesantów, 
które będą się odbywać we wtorki w godz. 10:00-12:00 i 16:00-17:00. Spełnia 
to wymóg przyjmowania interesantów, przez kierownika jednostki lub jego zastępcę, 
raz w tygodniu po godzinach pracy. 

Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 
Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały równieŜ 
uwag nie było.  
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXIX/214/2010 w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, która 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 9  Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie SPZOZ 
w Rawie Mazowieckiej. Uzasadnienie przedstawiła Przewodnicząca Rady – Teresa 
Pietrzak. 

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej statut publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej uchwala rada społeczna zakładu i przedkłada go 
do zatwierdzenia organowi, który utworzył zakład. Przepis ten  stosuje się 
odpowiednio przy dokonywaniu zmian w statucie.  

Czynność techniczna, polegająca na wykreśleniu lub dodaniu komórki 
organizacyjnej do struktury organizacyjnej określonej w  Statucie, wymaga więc 
uprzednio podjęcia stosownej uchwały przez Radę Społeczną, a następnie  jej 
zatwierdzenia przez organ załoŜycielski – Powiat Rawski, którego organ stanowiący 
- Rada Powiatu Rawskiego - dokonuje równieŜ w formie uchwały.  

Zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej uchwaliła Rada Społeczna  Uchwałą Nr 20/2009 z dnia 
16 grudnia 2009 roku, na wniosek Dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 
Konieczność zmian Dyrektor SPZOZ uzasadniła wdroŜeniem w Dziale Pomocy 
Doraźnej Systemu Zarządzania Jakością. Rada Powiatu Rawskiego zatwierdza 
zmiany Statutu SPZOZ w zakresie utworzenia stanowiska  pełnomocnika 
ds. systemu zarządzania jakością. 
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Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej -Wacław Jacek 

Adamczyk poinformował, iŜ Komisja pozytywnie zaopiniowała  omawiany projekt 
uchwały. 
Do treści projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXIX/215/2010 w sprawie zmian 
w statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, która stanowi załącznik 
nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 10 Ten punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON, 
przeznaczonych na realizację tych zadań.  
Treść uzasadnienia została odczytana przez Przewodniczącą Rady -Teresę Pietrzak. 

W dniu 15.02.2010 roku wpłynęła  informacja, Ŝe Zarząd Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał podziału na poszczególne 
powiaty środków finansowych przeznaczonych na zadania wynikające z przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Powiat Rawski na realizację tych zadań 
w bieŜącym roku otrzymał kwotę 951.902 zł.  
Zgodnie z art. 35a ust. 3 cytowanej ustawy Rada Powiatu określa zadania, na które 
przeznacza środki finansowe określone w art. 48 ust. 1 pkt1. 
 W związku z powyŜszym poszczególne zadania oraz kwoty przeznaczone 
na ich realizację określono w załączniku do niniejszej uchwały. 
Dokonując podziału środków finansowych kierowano się potrzebami w tym zakresie 
oraz zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy, który realizuje 
część zadań wynikających z ustawy.  
Środki finansowe  w wysokości 517.860 zł, przeznaczone  są na dofinansowanie w 
2010 r. kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej, 
działającego przy Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej. Kwota 
ta stanowi  90%  kosztów działalności Warsztatu (zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1, 
lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych). 
Do tak odczytanego uzasadniania uwag nie było. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej -Wacław Jacek 
Adamczyk poinformował, iŜ Komisja pozytywnie zaopiniowała  omawiany projekt 
uchwały. 
Do treści projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXIX/216/2010 w sprawie określenia 
zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych 
na realizację tych zadań, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 11 W tym punkcie obejmującym informację z rocznej działalności PCPR 
w Rawie Mazowieckiej, Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem, czy pisemny 
materiał przesłany razem z materiałami na dzisiejszą sesje wymaga dodatkowych 
uzupełnień, bądź wyjaśnień przez dyrektora PCPR w Rawie Mazowieckiej. 
Rada uznała, iŜ nie ma potrzeby składani dodatkowych wyjaśnień. 
Informacja  z rocznej działalności PCPR 
w Rawie Mazowieckiej została przyjęta bez głosów przeciwnych. Stanowi ona 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu 
 
Ad. 12 Realizując porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego podjęcie 
uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu 
Brzezińskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Brzezinach.  
 RównieŜ i w tym przypadku uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła 
Przewodnicząca Rady – Teresa Pietrzak. 
Poinformowała, iŜ pismem z dnia 25.03.2010 roku Zarząd Powiatu Brzezińskiego 
przekazał do zaopiniowania projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, poniewaŜ, 
zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, projekt uchwały 
w sprawie likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wymaga 
zaopiniowania przez właściwe organy gminy i powiatu, których ludności zakład 
udziela świadczeń zdrowotnych. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń 
zdrowotnych, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania 
i jakości, zapewni, jak wynika z § 2 projektu uchwały, Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Brzezinach, który zostanie utworzony przez Powiatowe Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o w Brzezinach. NZOZ przejmie do realizacji świadczenia 
zdrowotne po zlikwidowanym SPZOZ w ramach umowy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Jako przyczynę likwidacji wskazano w uzasadnieniu do projektu uchwały 
m.in.: warunek uczestnictwa w wieloletnim Programie rządowym pt. ,,Wsparcie 
jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony 
zdrowia” . Mając na uwadze powyŜsze, moŜna stwierdzić, iŜ w wyniku likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, nie nastąpi 
istotne ograniczenie w tym zakresie dostępności dla mieszkańców Powiatu 
Rawskiego. Dlatego teŜ, naleŜy pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały Rady 
Powiatu w Brzezinach. 

Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej -Wacław Jacek 

Adamczyk poinformował, iŜ Komisja pozytywnie zaopiniowała  omawiany projekt 
uchwały. 
RównieŜ do treści projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXIX/217/2010 w sprawie wyraŜenia 
opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu Brzezińskiego w sprawie likwidacji 
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Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach, która 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 13 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym 
złoŜył w imieniu Zarządu Powiatu  Pan Jarosław Kobierski  – Członek Zarządu 
Powiatu. 

Rada Powiatu Rawskiego trzeciej kadencji na swojej XXXVIII  sesji w dniu 
12 lutego 2010  roku  podjęła  następujące  uchwały: 
 
1. nr  XXXVIII/204/2010 w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego, 
2. nr XXXVIII/205/2010 w sprawie delegowania Radnych Powiatu Rawskiego 

do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 
3. nr XXXVIII/206/2010 w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Rady 

Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur 
Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni 
ginekologiczno-połoŜniczej  w Łasku – Kolumnie, 

4. nr XXXVIII/207/2010 w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Rady 
Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur 
Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Oddziału 
Opieki Długoterminowej, 

5. nr XXXVIII/208/2010 w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Rady 
Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur 
Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni 
chorób naczyń, 

6. nr XXXVIII/209/2010 w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Rady 
Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur 
Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Ośrodka 
Medycyny Paliatywnej (Poradnia medycyny paliatywnej, Hospicjum 
Domowe),  

7. nr XXXVIII/210/2010 w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Rady 
Powiatu Grójeckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki zdrowotnej w Grójcu. 

 
Wszystkie uchwały zostały wykonane przez przekazanie do Wojewody 
lub Regionalnej Izby Obrachunkowej. Do dnia dzisiejszego organa nadzoru 
nie stwierdziły ich niewaŜności.  
Zarząd Powiatu wykonał, bądź wykonuje na bieŜąco treść uchwał,  zgodnie 
z przyjętymi w nich zapisami.  
 Zarząd Powiatu Rawskiego w okresie sprawozdawczym odbył cztery 
posiedzenia omawiając następujące sprawy: 
 
W dniu 24 lutego 2010 r. 
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- wyraził zgodę na zakup materiałów do remontu dróg powiatowych (100 ton 
masy mineralno-asfaltowej,80 ton emulsji asfaltowej, 400 ton grysu i 30 ton masy 
bitumicznej na gorąco), 
- zatwierdził wykaz gruntów powiatowych przeznaczonych pod zabezpieczenie 
hipoteczne kredytu bankowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Rawie Maz. 
(do 2 mln zł), 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
- rozpatrzył wniosek w sprawie częściowego pokrycia kosztów wymiany drzwi 
wejściowych w mieszkaniu przy ul. Południowej 27 (400 zł – 50% dofinansowania 
), 
- przyjął zaproponowany porządek XXIX sesji Rady Powiatu, 
- zadecydował o wygaszeniu trwałego zarządu na nieruchomości Domu Dziecka 
przy ul. Łowickiej 5.  
 
W dniu 4 marca 2010 r.  
- podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agacie Malik do 
reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o dofinansowanie 
oraz realizację projektu „ Mądry terapeuta, doradca, nauczyciel dla dziecka i jego 
rodziny – studia podyplomowe, kursy, szkolenia , praktyki dla nauczycieli 
mi pracowników szkoły”, 
- podął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolancie Popłońskiej 
do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku 
o dofinansowanie oraz realizację projektu „ Praktyka zagraniczna szansa na rozwój 
hotelarstwa”, 
- wyraził zgodę na wprowadzenie do oferty edukacyjnej ZS-CEZiU na rok szkolny 
2010/2011 nowych dwóch zawodów: technik hotelarstwa i technik informatyk, 
- dokonał analizy działalności promocyjnej na rzecz powiatu rawskiego klubów 
sportowych i zespołu ludowego „Dzieciaki z Boguszyc”, 
- zapoznał się z ofertą współpracy firmy „Nowy Szpital” na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych, 
- podjął uchwałę Zarządu w sprawie wykonywania czynności zamawiającego 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym zamawiającym jest 
powiat rawski, 
- wyraził zgodę na umieszczenie kabla energetycznego na działce 1328/20 przy 
ul. Krakowskiej w Rawie Mazowieckiej doprowadzającego prąd do Centrum Usług 
Pralniczych Eko – Ekspres Sp. z o.o., 
- rozpatrzył wniosek w sprawie przebudowy przyłącza gazowego na działce szpitala 
nr 307/9. 

 
W dniu 17 marca 2010 r. 
- przyjął informację z rocznej działalności PCPR oraz wykaz potrzeb na 2010 rok, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań związanych 
z rehabilitacją zawodowa i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
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środków finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizacje 
tych zadań w 2010 roku, 
- zatwierdził  porozumienie na  tymczasową zgodę na dojazd do Ŝwirowni 
w miejscowości Wołucza dla firmy „ POL-DRÓG Piła” Sp. z o.o., 
- podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie darowizny nieruchomości gruntowej 
z przeznaczeniem na budowę skrzyŜowania dróg powiatowych we wsi Stara Wieś, 
- zapoznał się ze sprawozdaniem Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej 
z wykonania zaleceń pokontrolnych, 
- dyskutował nad wnioskiem o wprowadzenie nowej inwestycji w roku 2010 
obejmującej wymianę instalacji c.o w Przychodni Rejonowej w Rawie Maz., 
- podjął uchwałę w sprawie wynagrodzenia Dyrektora SP ZOZ, 
- przyjął  projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ, 
- przyjął harmonogram przekształcenia SP ZOZ, 
- wyraził zgodę na ogłoszenie przez Dyrektora SP ZOZ przetargu na dzierŜawę 
lokali w Przychodni Zdrowia w Rawie Maz, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego, 
- podpisał list intencyjny w sprawie współpracy w przeprowadzeniu szkoleń 
w Starostwie Powiatowym z firma Maroney i Gudaniec sp. komandytowa w ramach 
Programu Kapitał Ludzki -Priorytet V, 
 
W dniu 25 marca 2010 r. 
- wyraził zgodę pozbawienie drogi Gołyń-Chrzaszczew-Lesiew kategorii dróg 
powiatowych, 
- wyraził zgodę na zlecenie prac z zakresu bieŜącego utrzymania dróg powiatowych, 
- rozpatrzył wniosek SP ZOZ o zabezpieczenie środków finansowych 
na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej budowy lądowiska 
dla śmigłowców sanitarnych, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie  poręczenia kredytu 
zaciągniętego przez SP ZOZ, 
- nie wyraził zgody na zwiększenie planowanych wydatków rzeczowych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

Do tak przedstawionej informacji o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz o pracy Zarządu Powiatu uwag nie było. 
 
Ad. 14 W punkcie interpelacje i wolne wnioski głosów nie było. 
 
Ad. 15 W sprawach róŜnych Przewodnicząca Rady – Teresa Pietrzak odczytała treść 
wystąpienia pokontrolnego Wojewody Łódzkiego, obejmującego ustalenia 
z przeprowadzenia kontroli realizacji skarg i wniosków wpływających 
do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.  
Następnie Przewodnicząca Rady przypomniała o obowiązku złoŜenia przez Radnych  
do końca kwietnia oświadczeń o stanie majątkowym za rok 2009. 
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Ad. 16 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i przekazaniu Ŝyczeń z 
okazji zbliŜających się świąt Wielkanocnych, Teresa Pietrzak - Przewodnicząca 
Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 14 30 dokonała zamknięcia obrad  XXXIX sesji 
Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
  Sporządził; Sylwester Krawczyk.  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu  
       (-) Teresa Pietrzak  


