
P R O T O K Ó Ł  NR  XLVII/2010 
z sesji Rady Powiatu Rawskiego 

odbytej w dniu 10 listopada 2010 roku w sali konferencyjnej 
 Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 
Przewodnicząca Rady Teresa Pietrzak o godz. 1000 otworzyła ostatnią 

w obecnej kadencji 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 16 Radnych, co wobec ustawowego składu 
Rady wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 
wiąŜących decyzji.  

 
Ad. 2 Do zaproponowanego przez Przewodniczącą Rady porządku obrad XLVII 
sesji Rady Powiatu Rawskiego uwag nie zgłoszono. 
 

Rada Powiatu Rawskiego przystąpiła do realizacji następującego 
porządku obrad.  

 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.  
4. Informacja Przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Rawskiego 

o pracy w czasie kadencji.  
5. Podsumowanie obecnej kadencji Rady Powiatu Rawskiego przez  

Przewodniczącą Rady Powiatu Rawskiego.   
6. Informacja Starosty o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 

w okresie międzysesyjnym. 
7. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z realizacji zadań w trzeciej kadencji. 
8. Interpelacje Radnych. 
9. Zapytania i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z XLVI 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 informację Przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu 
Rawskiego o pracy w czasie kadencji. 
Poszczególni Przewodniczący złoŜyli w formie pisemnej swoje sprawozdania, 
które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował podsumowanie obecnej 
kadencji Rady Powiatu Rawskiego przez  Przewodniczącą Rady Powiatu 
Rawskiego.   
 Pierwsza sesja nowej Rady Powiatu Rawskiego odbyła się 24.11.2006 roku. 
Po złoŜeniu ślubowania przez radnych w  drodze głosowania wybrano : 

Zarząd Powiatu Rawskiego w składzie: 
1. Józef Adam Matysiak  
2. Marian Krzyczkowski 
3. Wacław Jacek Adamczyk 
4. Krzysztof Janeczek 
5. Jarosław Kobierski  

Przewodniczącego Rady Powiatu Rawskiego w osobie pani Teresy Pietrzak. 
Wiceprzewodniczącego w osobie pana Krzysztofa Kopki. 

Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Powiatu Rawskiego: 
1. Komisji Rewizyjnej - Marię CharąŜka  
2. Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 

Terenami – Tomasza Lesiaka 
3. Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego – 

Jarosława Kobierskiego 
4. Komisji BudŜetu i Finansów – Krzysztofa Kopkę  
5. Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Zofię Winiarską 
6. Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Wacława Jacka Adamczyka 
7. Komisji Promocji i Integracji Europejskiej – Franciszkę Wójcicką  
8. Komisji Statutowa – Mariana Krzyczkowskiego 

 
 W okresie czteroletniej kadencji odbyto się 47 sesji Rady Powiatu. Przyjęte 
zostały 243 uchwały, co sprawia iŜ na kaŜdej sesji przyjmowano średnio 5 uchwał.  
śadna z nich nie została uchylona przez organy nadzoru.  
Zgłoszono 8 interpelacji. Do treści udzielonych odpowiedzi, uwag ze strony 
interpelujących nie było.  
Średnio na kaŜdej sesji uczestniczyło  15  radnych. Nieobecność podczas sesji  
w większości przypadków była przez radnych usprawiedliwiana.  
 W minionej kadencji poza sesjami zwyczajnymi odbyły się 2 sesje 
nadzwyczajne zwołane na okoliczność : 
- uczczenia 90 rocznicy odzyskania niepodległości i 10 rocznicy reaktywowania 
samorządu powiatowego,   
- tragedii samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. 
Rada Powiatu Rawskiego  wspólnie z samorządami szczebla gminnego przyjęła 
stosowne stanowiska w sprawie.   
 Jednak dominującym tematem na większości sesji była sprawa rawskiego 
szpitala. Rada Powiatu Rawskiego w minionej kadencji  udzieliła wsparcia 
finansowego dla szpitala w kwocie ok 7 milionów złotych, nie licząc udzielonych 
poręczeń i gwarancji.  



 3 
 Kończąc Przewodnicząca Rady podziękowała radnym za czteroletnią 
współpracę. Okres ten był dla mnie lekcją Ŝycia – stwierdziła Teresa Pietrzak, 
 a zdobyte doświadczenie jest bezcenne i będzie nadal wykorzystywane w dalszej 
pracy na rzecz mieszkańców  Powiatu Rawskiego. 

 W tym miejscu podziękowania Radzie Powiatu złoŜył Wójt Gminy Regnów – 
Tomasz Wojalski. Dzięki bardzo dobrej współpracy z władzami powiatu, efekt 
działań podejmowanych w obecnej kadencji – na terenie Gminy Regnów  jest 
znaczący i widoczny.  
 
Ad. 6 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym 
złoŜył  Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
Rada Powiatu Rawskiego trzeciej kadencji na swojej XLVI  sesji w dniu 
29 października 2010  roku  podjęła  następujące  uchwały: 

1. nr  XLVI/237/2010 w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego, 
2. nr  XLVI/238/2010  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej 

oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 
projektowi budŜetu, 

3. nr  XLVI/239/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania za I półrocze budŜetu Powiatu Rawskiego oraz 
określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej, 

4. nr XLVI/240/2010 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego 
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2010 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Rawie 
Mazowieckiej, 

5. nr  XLVI/241/2010 w sprawie przyjęcia  programu współpracy Powiatu 
Rawskiego z organizacjami poŜytku publicznego, 

6. nr  XLVI/242/2010 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 2010 r. 

7. nr  XLVI/243/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
 
 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 międzysesyjnym odbył trzy posiedzenia 
poruszając na nich następujące zagadnienia: 
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W dniu  29.10.2010 rok 
- podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
 
W dniu 3.11.2010 rok  
- zaopiniował projekt Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami 
dla Gminy Rawa Mazowiecka, 
- zaopiniował  projekt Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami 
dla  Miasta Rawa Mazowiecka,  
 - rozpatrzył wniosek o uzgodnienie projektu budowy parkingu w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Tomaszowskiej,  
-  rozpatrzył wnioski o wynajem pomieszczeń szkolnych w: 

• Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie 
Mazowieckiej- stołowka,   

• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej -plac manewrowy, 

• Zespole Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej -lokal mieszkalny, 

- przyjął informację Dyrektora SPZOZ o upływie terminu pełnienia funkcji z-cy 
dyrektora do spraw lecznictwa SPZOZ Pani lek. med. ElŜbiety Bursztynowicz, 
- rozpatrzył wniosek Fundacji Edukacji Muzycznej „ Pro Musica”. 
 
W dniu 9.11.2010 rok 
- zatwierdził wynik przetargu na dzierŜawę nieruchomości SP ZOZ, 
- zapoznał się z propozycją warunków rokowań  dotyczących dzierŜawy 
nieruchomości SP ZOZ. 
 Do tak przedstawionej informacji pytań nie było. 
 
Ad.  8  W tym punkcie Starosta Rawski – Jozef Matysiak przedstawił sprawozdanie 
z realizacji zadań w trzeciej kadencji. 
 Zarząd Powiatu wybrany na pierwszej sesji Rady Powiatu Rawskiego 
pracował przez całą III kadencję w niezmienionym składzie. Przygotował 
i zrealizował 243 uchwały Rady Powiatu oraz 295 swoich uchwał. śadna z tych 
uchwał nie została uchylona przez organa nadzoru. Starosta Rawski wydał 117 
zarządzeń, w większości dotyczących wewnętrznych spraw Starostwa. 
W sprawozdawczym okresie zostało wydanych przez Starostę Rawskiego lub z Jego 
upowaŜnienia 65.521 decyzji administracyjnych, z czego 27 zostało w trybie 
odwoławczym uchylonych.  Do Starostwa wpłynęło 11 skarg dotyczących 
prowadzonych postępowań. Przeprowadzonych zostało 22 kontroli w jednostkach 
organizacyjnych.  
 Realizacja zadań przez Zarząd Powiatu następowała w obrębie obszarów 
wynikających z obowiązków ustawowych nałoŜonych na samorząd powiatowy. 
NajwaŜniejsze zadania to: bezpieczeństwo publiczne, zabezpieczenie usług 
medycznych, budowa infrastruktury technicznej w ramach ŁSSE oraz Rawskiej 
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Strefy Przedsiębiorczości, budowa i modernizacja dróg. Prowadzone działania 
w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów mają wymierny skutek, nie tylko 
w wymiarze ekonomicznym, ale równieŜ w postaci  najniŜszej w województwie 
łódzkim stopy  bezrobocia.  
Kolejny element to poprawa warunków  w placówkach oświatowych. Widoczne 
są zmiany nie tylko w zakresie poprawy estetyki i funkcjonalności budynków, 
ale równieŜ w zakresie samej bazy dydaktycznej i sportowej. Wymiernym 
znacznikiem troski o poprawę warunków młodzieŜy szkolnej jest współudział 
w budowie krytej pływalni w Rawie Mazowieckiej.  
W okresie sprawozdawczym Powiat Rawski na zadania inwestycyjne przeznaczył 
środki w wysokości 17.656.000 zł. i pozyskał środki zewnętrzne w wysokości 
17.185.000 zł.   
 Kończąc mówca podziękował Radnym i wszystkim samorządowcom róŜnych 
szczebli  za moŜliwość czteroletniej współpracy, skutkującej wymiernymi efektami 
dla mieszkańców Powiatu Rawskiego. 
 
Ad.  9 W punkcie interpelacje i wolne wnioski  głosów nie było. 
 
Ad. 10 W punkcie zapytania i wolne wnioski Przewodnicząca Rady Powiatu 
wspólnie z Starostą Rawskim,  w dowód uznania za czteroletnią pracę, przekazali 
Radnym oraz zaproszonym gościom pisemne podziękowania oraz upominki 
ksiąŜkowe. 
 W sposób szczególny wyróŜniono, za działalność na rzecz Powiatu 
Rawskiego,  pana prof. Eugeniusza Walczuka.  
 
Ad. 11 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Teresa Pietrzak - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 13 30 dokonała zamknięcia  
XLVII - ostatniej w trzeciej kadencji sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
  Sporządził; Sylwester Krawczyk.  

 
 


