
P R O T O K Ó Ł  NR  IV/2011 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego 

odbytej w dniu 11 lutego 2011 roku w sali konferencyjnej 
 Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 
Przewodnicząca Rady Maria CharąŜka 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.  

 
Ad. 2 Do zaproponowanego porządku obrad IV  sesji Rady Powiatu Rawskiego, 
Przewodnicząca Rady zgłosiła autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu dodatkowego 
punktu obejmującego podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu 
Rawskiego do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 
Punkt ten wnioskodawczyni proponuje wprowadzić jako nowy punkt 9. Numeracja 
następnych punktów porządku obrad ulega przesunięciu odpowiednio o jeden. 
  Innych uwag do dzisiejszego porządku obrad nie zgłoszono. Rada Powiatu 
Rawskiego jednogłośnie przyjęła porządek obrad uwzględniający autopoprawkę 
Przewodniczącej Rady. 

Przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad:  
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia budŜetu powiatu na 2011 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2011-2023. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego 

na drogach powiatowych. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Statutowej.  
8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rawskiego dotyczącej 

powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa 
i Gospodarki Terenami.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu Rawskiego do 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 

10. Przyjęcie sprawozdania Starosty Rawskiego z działalności Komisji  Bezpieczeństwa 
i Porządku za 2010 rok. 

11. Przyjęcie informacji o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach powadzonych przez   
Powiat Rawski za 2010 rok. 

12. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Rawskiego na rok 2011. 
13. Informacja Starosty Rawskiego 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. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z III sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. Rada Powiatu Rawskiego przyjęła 
jednogłośnie protokół z III sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 4 Następny punkt obejmował podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu 
powiatu na 2011 rok. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Starostę Rawskiego – Józefa Matysiaka. 
Swoje wystąpienie mówca rozpoczął od informacji, iŜ projekt budŜetu został 
w ustawowym  terminie do dnia 15 listopada 2011 r. złoŜony  w Biurze Rady na ręce Pani 
Przewodniczącej oraz w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Po przekazaniu go Radnym 
był przedmiotem obrad wszystkich Komisji stałych Rady Powiatu. 
 Następnie Starosta Rawski przeszedł do omawiania najwaŜniejszych elementów 
projektu budŜetu. 
Dochody powiatu na rok 2011 zaplanowano w wysokości 44 318 134 zł. Kwotę dochodów 
stanowią: 
 
1. Dochody bieŜące  w wysokości 41 140 514 zł, w tym: 
a)  dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej, 
w wysokości  4 620 791zł.  
b) dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez powiat 

 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 11 000 zł.  
c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieŜące realizowane 
       na podstawie porozumień, kwota dotacji to 689 755 zł. 
Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieŜące związane z utrzymaniem dzieci                    
w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin 
i powiatów) oraz dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin 
i powiatów, a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim. 
 
Kwota subwencji ogólnej na 2011 rok to 26 950 309 zł, w tym:   
Część oświatowa              22 983 047 zł                             
Część wyrównawcza      2 263 894 zł                               
Część równowaŜąca      1 703 368 zł                               
Ogółem                26 950 309 zł                             
 
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  5 661 044 zł.  
Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano  w wysokości 2 896 014 zł, w tym:.  
- wpływy z opłat komunikacyjnych  1 100 000 zł 
- wpływy z najmu i dzierŜawy  317 600 zł 
- odsetki 50 000 zł 
- wpływy z usług  964 414 zł 
- darowizny 131 000 zł 
- wpływy z róŜnych dochodów i opłat  333 000 zł 
 
Dochody majątkowe w wysokości  3 177 620 zł, w tym: 
a) dochody ze sprzedaŜy majątku 2 094 000 zł 
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b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 930 000 zł 
c) środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 153 620 zł 
Dochody budŜetu państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2011 roku                    
to kwota 190 000 zł. 
 

Wydatki Powiatu  kwota 46 870 562 zł: 
1.Wydatki bieŜące w wysokości 41 841 662 zł, w tym: 
a) jednostki budŜetowe kwota 37 087 798 zł 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  28 215 441 zł 
- zadania statutowe 8 872 357 zł 
b) dotacje na zadania bieŜące 993 688 zł 
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 682 855 zł 
d) wydatki z udziałem środków UE 373 979 zł 
e) poręczenia i gwarancje 766 667 zł 
f) obsługa długu 936 675 zł 
 
2. Wydatki majątkowe w wysokości 5 028 900 zł, w tym: 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 028 900 zł 
- w tym z udziałem środków UE 153 620 zł 
Opracowując plany wydatków na 2011 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia  
i pochodne na poziomie 2010 roku. 
 

Rozchody roku 2011 to kwota 3 209 238 zł: 
Planowane spłaty  kredytów i poŜyczek to kwota 3 009 238 zł, następują zgodnie                             
z harmonogramem spłat i umowami z bankami.  
Planowane do udzielenia poŜyczki to kwota 200 000 zł. 
 
Przychody roku 2011 to kwota  5 761 666 zł, w tym:  
4 317 638 zł, z tytułu zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów, 
200 000 zł, z tytułu spłat poŜyczek udzielonych, 
1 181 650 zł wolne środki z 2009 roku, 62 378 zł wolne środki z 2010 roku. 
 
Kwota przypadających do spłaty rat kredytów i poŜyczek, wraz z obsługą długu 
publicznego wyniesie 4 712 580 zł, stanowi to 10,63%  dochodów zaplanowanych              
na 2011 rok, w tym: 
- spłata kredytów i poŜyczek  3 009 238 zł 
- odsetki od kredytów i poŜyczek     936 675 zł 
- poręczenie                                766 667 zł 
 

Dotacje zaplanowane na 2011 rok to kwota 1 033 688 zł, w tym: 
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 955 148 zł 
 - dotacje podmiotowe 530 163 zł 
 - dotacje celowe 424 985 zł 
2. Dotacje dla jednostek nie naleŜących do sektora finansów publicznych kwota 
    78 540 zł 
 - dotacje celowe 78 540 zł 
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Inwestycje roku 2011 to kwota 5 028 900 zł. 
1. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe zaplanowano  
w wysokości 3 464 000 zł, w tym: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odcinku Wólka Lesiewska  - Ossa”                             
- 1 850 000 zł w ramach „Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008 – 2011” 
„Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) wraz 
z wykonaniem kładki dla pieszych w miejscowości Sadkowice oraz poprawą widoczności 
na łuku w miejscowości Paprotnia” – 1 254 000 zł 
„Przebudowa mostu na przepust w miejscowości śydomice” – 320 000 zł 

Dotacje na inwestycje 40 000 zł, dla gminy Sadkowice 40 000 zł 
 
2. Inwestycje działu 710 – działalność usługowa 580 000 zł, w tym: 
 „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 
Łódzkiego” - 235 000 zł 
„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części gminy Rawa Mazowiecka” – 
310 000 zł 
Zakupy inwestycyjne, sprzętu komputerowego 35 000 zł. 
 
3. Inwestycje działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 
Wydatki majątkowe ogółem 5 000 zł, na zakup sprzętu transportowego, poŜarniczego oraz 
kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Rawie 
Mazowieckiej. 
 
4. Inwestycje działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Zakupy inwestycyjne, sprzętu komputerowego 5 500 zł. 
 
5. Inwestycje działu 926 – kultura fizyczna  
„Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem” – 974 400 zł. 
 
Kwota rezerwy ogólnej wynosi 120 000 zł, co stanowi 0,27  % wydatków 
art. 222 ust. 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 1% 
wydatków. Kwota rezerw celowych  wynosi 1 724 422 zł, co stanowi 3,89 % wydatków 
art. 222 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza   
5% wydatków. Rezerwa oświatowa  to kwota 1 659 422 zł, rezerwa na realizację zadań w 
zakresie zarządzania kryzysowego 65 000 zł. 

Wydatki na inwestycje na 2011 rok zaplanowano w wysokości 5 028 900 zł, 
co stanowi 11,35 % wydatków ogółem. 
Następnie Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła przedstawiła uchwały Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi nr III/82/2011 w sprawie opinii dotyczącej projektu budŜetu 
Powiatu Rawskiego na 2011 rok oraz nr III/83/2011 w sprawie opinii dotyczącej 
moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetowego Powiatu Rawskiego. Obie opinie składu 
orzekającego RIO są opiniami pozytywnymi.  
Stanowią one załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 Będąc przy głosie Skarbnik Powiatu przedstawiła równieŜ treść uchwały 
nr III/84/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 
w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
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Rawskiego. Uchwała ta zawiera pozytywną opinię i wiąŜe się pośrednio 
z omawianym projektem budŜetu na rok 2011, a bezpośrednio z kolejnym punktem 
dzisiejszego porządku obrad. 
Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 Po przedstawieniu projektu budŜetu oraz opinii RIO, Przewodnicząca Rady 
otworzyła dyskusję nad przedłoŜonym projektem budŜetu. 
Jako pierwsza głos zabrała Radna Teresa Pietrzak.  
W swoim wystąpieniu przedstawiła powody swojej decyzji o wstrzymaniu się od głosu w 
trakcie głosowania nad projektem budŜetu. Uzasadnieniem takiej decyzji jest fakt, iŜ mimo 
prośby złoŜonej na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej o przedłoŜenie 
pisemnej informacji zawierającej analizę przychodów, dochodów i wydatków z roku 
ubiegłego niezbędnej do porównania planowanych przychodów, dochodów i wydatków 
na rok 2011. Jednak do chwili obecnej taki dokument nie został przedłoŜony. Wobec 
powyŜszego mówczyni oświadczył, iŜ będzie zmuszona do uzyskiwania Ŝądanych 
informacji, korzystać z takiego instrumentu, jakim jest interpelacja.  

Odnosząc się do wypowiedzi przedmówczyni, Starosta Rawski uznał, iŜ decyzja 
o wstrzymywaniu się od głosu jest suwerennym prawem Radnej. Argumentacja, 
iŜ powodem takiego stanu jest brak odpowiednich informacji porównawczych, 
w przypadku Radnej będącej równieŜ radną w poprzedniej kadencji, mającej wszystkie 
dane budŜetowe z poprzedniej kadencji,  jest trudna do zrozumienia. W przekonaniu 
mówcy, Radni otrzymali w terminie wszystkie wymagane i określone przepisami 
materiały, pozwalające na swobodne podjęcie przez nich decyzji.  

Doprecyzowując swoje stanowisko Radna Teresa Pietrzak oświadczyła, iŜ prawem 
radnego jest Ŝądanie stosownych informacji, a obowiązkiem Zarządu ich udostępnienie 
radnemu. Zaprezentowane stanowisko, kontynuowała Radna Teresa Pietrzak nie jest 
wyrazem dezaprobaty przedłoŜonego projektu budŜetu, ale niewłaściwego potraktowania 
prośby radnego o przedstawienie dodatkowych informacji niezbędnych do swobodnego 
podejmowania decyzji. 
 Jako kolejna głos w dyskusji nad projektem budŜetu zabrała Radna Katarzyna 
Urbańska. W swoim wystąpieniu odniosła się do trudnej sytuacji niektórych placówek 
oświatowych. Zaapelowała do Radnych aby wyodrębniona w budŜecie rezerwa oświatowa 
była w całości przeznaczona na cele oświatowe. Zdaniem mówczyni, w sposób szczególny 
środki te są potrzebne w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 
i ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej. W przypadku tej drugiej placówki chodzi 
w szczególności o warsztaty wykorzystywane do nauki szkolnictwa zawodowego.. 
 Innych chętnych do zabrania głosu w dyskusji nie było. 
W tej sytuacji Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji BudŜetu 
i Finansów o przedstawienie opinii Komisji. 
Przewodniczący Komisji Ryszard Imioła poinformował, iŜ Komisja na swoim posiedzeniu 
w dniu 10 lutego 2011 roku, po zapoznaniu się z projektem budŜetu, wyraziła jednogłośnie 
pozytywną opinię.    

Po wysłuchaniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady przedstawiła stosowny 
projekt uchwały. 
Do jej treści uwag nie wniesiono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 13 glosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się uchwałę nr IV/28/2011 
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w sprawie uchwalenia budŜetu na rok 2011, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu.    
 
Ad. 5  Ten punkt porządku obrad obejmował  podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2011-2023. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła. 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mają 
obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych. Będą one obejmować swoim 
zakresem co najmniej 4 lata budŜetowe tj. rok budŜetowy 2011 i co najmniej 3 kolejne lata. 
Okres objęty prognozą nie moŜe być krótszy niŜ okres na jaki przyjęto przedsięwzięcia i na 
który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Oprócz danych finansowych 
obejmuje ona wskaźniki zadłuŜenia i dopuszczalny ich poziom. 
Układ prognozy został przygotowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. 
Zawarte w niej dane odnoszą się do podstawowych wielkości budŜetowych i nie mają 
charakteru normatywnego co jest oczywistą konsekwencją istoty samej prognozy, która 
sprowadza się do przewidywania. 
Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest załącznik zawierający wykaz 
przedsięwzięć wieloletnich. W skład przedsięwzięć wchodzą programy, projekty, umowy 
lub gwarancje i poręczenia oraz przewidywane źródła ich finansowania. 

Wieloletnia prognoza finansowa ma charakter „kroczący” tzn. musi być uzupełniana 
i aktualizowana corocznie. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
lub jej zmian przedstawia się wraz z projektem uchwały budŜetowej. 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca opinii do projektu uchwały 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rawskiego została przedstawiona 
w punkcie poprzednim. 

Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik uwag nie było. 
O pozytywnej opinii Komisji BudŜetu i Finansów w zakresie omawianego projektu 
uchwały poinformował jej Przewodniczący – Ryszard Imioła. 

Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu w dyskusji, Przewodnicząca Rady 
przystąpiła od przedstawienia treści projektu uchwały.  

Uwag w tym zakresie nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych w chwili głosowania na sali 
podjęła 13 glosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się uchwałę nr IV/29/2011 w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2011-2023, która stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.    
 
Ad. 6  Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono od punktu obejmującego podjęcie 
uchwały w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych. 
O przedstawienie uzasadnienia Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Małgorzatę Killman 
– Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu. 
Mówczyni poinformowała ,iŜ zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku 
o drogach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze 
uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, 
wysokość stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego. Uchwała reguluje odpłatności 
z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg a w szczególności za: 
1) prowadzenie robót w pasie drogowym; 
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2) umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 
3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niŜ wymienione w pkt 
1-3. 

Zgodnie z wyŜej wymienioną ustawą o drogach publicznych, wysokość stawki 
opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego nie moŜe przekroczyć: - 10 zł za jeden dzień 
zajmowania pasa drogowego w celach, o których mowa w pkt. 1, 3 i 4 niniejszego 
uzasadnienia, - 200 zł za jeden rok w celu o którym mowa w pkt. 2 niniejszego 
uzasadnienia. Przy ustalaniu stawek, o których mowa powyŜej uwzględnia się kategorię 
drogi, której pas drogowy zostaje zajęty, rodzaj elementu zajętego pasa drogowego, 
procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, rodzaj zajęcia pasa drogowego 
oraz rodzaj urządzenia lub obiektu budowlanego umieszczonego w pasie drogowym. 
Opłata za zajęcie pasa drogowego uiszczana jest na podstawie zezwolenia na zajęcie pasa 
drogowego. Wydawane zezwolenia na podstawie dotychczasowej Uchwały 
Nr XVI/100/2003 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia 
stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Rawskim 
wykazały, Ŝe inwestor często uiszczał bardzo niskie opłaty za zajęcie pasa drogowego. 
Ma to teŜ wpływ na nie do końca uzasadnione projektowanie umieszczania takich urządzeń 
w pasach drogowych. Dlatego uzasadnione jest podniesienie wysokości stawek opłat. 
WyŜsze stawki wpłyną na lepszą organizację robót prowadzonych w pasie drogowym 
i skrócą czas ich wykonywania. Z przeprowadzonej analizy obowiązujących stawek opłat 
za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w sąsiednich powiatach wynika, 
iŜ obecnie obowiązujące stawki w naszym powiecie są jedne z najniŜszych. Reasumując 
powyŜsze, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 
W tej sytuacji Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Komunikacji, 
Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego  o przedstawienie opinii Komisji. 

Przewodniczący Komisji Marek Szcześniak poinformował, iŜ Komisja 
na swoim posiedzeniu w dniu 7 lutego 2011 roku, po zapoznaniu się z uzasadnieniem 
przedstawionym przez dyrektora wydziału, wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię 
w zakresie omawianej uchwały.    

Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu w dyskusji, Przewodnicząca Rady 
przystąpiła od przedstawienia treści projektu uchwały.  

Uwag w tym zakresie nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr IV/30/2011 w sprawie ustalenia stawek 
za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, która stanowi załącznik nr 6 
do niniejszego protokołu.    
 
Ad. 7  Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie powołania 
składu Komisji Statutowej. 
Propozycję składu Komisji Statutowej przedstawiła Przewodnicząca Maria CharąŜka. 
Deklarację pracy w tej doraźnej komisji złoŜyli: 

1. Marian Krzyczkowski, 
2. Jarosław Kobierski, 
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3. Maria CharąŜka, 
4. Marek Skuter, 
5. Bagdan Batorek, 
6. Katarzyna Urbańska. 

Na funkcję Przewodniczącego Komisji Przewodnicząca zaproponowała Radnego Mariana 
Krzyczkowskiego, który w poprzedniej kadencji był Przewodniczącym Komisji. 
Do przedstawionej propozycji składu osobowego uwag nie było. 
W tej sytuacji Przewodnicząca Rady przystąpiła od przedstawienia projektu uchwały. 
 Do treści projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr IV/31/2011 w sprawie powołania składu Komisji 
Statutowej, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.    
 
Ad. 8 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjecie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami. 
Z uwagi na fakt, iŜ deklarację pracy w tej Komisji zgłosił Radny Rafał Dobrowolski, 
informowała Przewodnicząca Maria CharąŜka, wychodząc naprzeciw deklaracji Radnego 
zachodzi potrzeba rozszerzenia składu powyŜszej Komisji. Stąd wprowadzono pod obrady 
powyŜszy projekt uchwały. 
 Do tak przedstawionego przez Przewodniczącą Rady uzasadnienia uwag nie było. 
W tej sytuacji Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami o przedstawienie opinii 
Komisji. 

Przewodniczący Komisji Henryk Majewski poinformował, iŜ Komisja na swoim 
posiedzeniu w dniu 9 lutego 2011 roku, wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię 
w zakresie projektu uchwały rozszerzającej skład osobowy Komisji.    

Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu w dyskusji, Przewodnicząca Rady 
przystąpiła od przedstawienia treści projektu uchwały.  

Uwag w tym zakresie nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr IV/32/2011 w sprawie zmiany składu osobowego 
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami, 
która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.    
 
Ad. 9 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjecie uchwały w sprawie 
desygnowania przedstawiciela Powiatu Rawskiego do Stowarzyszenia Powiatów 
i Gmin Dorzecza Bzury. 
Przedstawiając uzasadnienie  do przedłoŜonego projektu uchwały Przewodnicząca Rady 
poinformowała, iŜ w związku z upływem czteroletniej kadencji władz Stowarzyszenia, 
zachodzi konieczność desygnowania przedstawiciela Powiatu Rawskiego do 
reprezentowania Powiatu w Stowarzyszeniu, do którego przystąpiliśmy z końcem 1999 r.   
W minione kadencji przedstawicielem Powiatu Rawskiego był Starosta Józef Matysiak.  
Jednak z uwagi na fakt, iŜ w większości prac Stowarzyszenia uczestniczył Wicestarosta 
Marian Krzyczkowski, proponuje się aby to On był przedstawicielem na kolejną kadencję.  
Pan Marian Krzyczkowski wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. 

Innych propozycji nie zgłoszono. 
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W tej sytuacji Przewodnicząca Rady przedstawiła stosowany projekt uchwały. 
Do treści projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr IV/33/2011 w sprawie desygnowania 
przedstawiciela Powiatu Rawskiego do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, 
która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.    
 
Ad. 10 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono od realizacji punktu 
obejmującego przyjęcie sprawozdania Starosty Rawskiego z działalności Komisji  
Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok. 
O zabranie głosu przewodnicząca Rady poprosiła Pana Jana Idzikowskiego – Dyrektora 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 

Poprzez Komisję starosta sprawuje nadzór i zwierzchnictwo nad powiatowymi 
słuŜbami, inspekcjami i straŜami. Zgodnie z przyjętym planem 
w 2010 r. Komisja odbyła cztery posiedzenia, w kaŜdym kwartale po jednym. 
Komisja oceniała: 
- stan porządku publicznego w powiecie; 
- stan sanitarny; 
- stan weterynaryjny; 
- zagroŜenie poŜarowe; 
- zagroŜenie katastrofami budowlanymi; 
- stan powodziowy. 
Przyjęto informacje przedstawione przez komendantów i inspektorów odpowiedzialnych 
słuŜb za bezpieczeństwo w powiecie. Pozytywnie oceniono porządek publiczny. Niemniej 
jednak zwrócono uwagę na: 
- lepszą współpracę policji z mieszkańcami powiatu w celu ograniczenia ilości zaistniałych 
zdarzeń; 
- potrzebę zwiększenia patroli pieszych szczególnie w te miejsca, gdzie notowanych jest 
najwięcej niebezpiecznych zdarzeń; 
- zwiększenie efektywności pracy dzielnicowych; 
- podniesienie wzrostu zaufania mieszkańców do policji; 
- zapewnienie profesjonalnego przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniach; 
- zmniejszenie czasu reakcji policjantów na zdarzenia; 
- zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa w miejscach publicznych; 
- poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 
- ograniczenie przestępstw szczególnie dokuczliwych społeczeństwa (kradzieŜy). 

Komisja pozytywnie oceniła stan sanitarny powiatu i działania podejmowane przez 
inspektorów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie sprawowanego 
nadzoru sanitarnego nad zakładami pracy. 
Nadzorowano i prowadzono wiele akcji, które słuŜyły poprawie stanu zdrowia 
mieszkańców powiatu. Podobnie oceniono stan weterynaryjny powiatu i działania 
podejmowane przez inspekcję weterynaryjną. 
Notuje się ciągłą poprawę sytuacji epizootycznej w powiecie. W ub. roku nie ujawniono 
przypadków wścieklizny u zwierząt. Choroba ta moŜe być przenoszona na ludzi. 
BieŜącego nadzoru ze strony inspekcji Weterynaryjnej wymaga sytuacja 
w przytulisku dla zwierząt w Boguszycach. W przypadku wycofania się Fundacji 
"Ostatnia Szansa " z prowadzenia przytuliska istnieje zagroŜenie dla lokalnych 
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mieszkańców przez psy tu umieszczone. Zachodzi potrzeba wskazania przez samorządy 
powiatu nowego terenu, który odpowiadałby warunkom lokalizacji schroniska. 

Pozytywnie odniesiono się do bezpieczeństwa poŜarowego w powiecie 
i działań z nim związanych, prowadzonych przez Państwową StraŜ PoŜarną. Władze 
powiatu aktywnie wspierają działania PSP, doposaŜając  w odpowiedni sprzęt, który 
ułatwia prowadzenie działań ratowniczych. W ubiegłym roku ze środków powiatu 
wydatkowano ponad 50 tyś. zł. Komisja bezpieczeństwa widzi potrzebę: 
- ciągłego podnoszenia sprawności funkcjonowania straŜy poŜarnej; 
- doposaŜenie jednostki ratownictwa PSP w potrzebny sprzęt ułatwiający prowadzenie 
akcji ratowniczych; 
- prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w terenie przez funkcjonariuszy 
Powiatowej StraŜy 
PoŜarnej. 
W ubiegłym roku zakupiono ze środków finansowych starostwa 10 pił spalinowych, które 
są wykorzystywane w akcjach ratowniczych. W celu poprawy bezpieczeństwa poŜarowego 
funkcjonowania PSP wskazują na ujawnione przypadki: 
- braku badań instalacji elektrycznej w obiektach; 
- braku badań instalacji odgromowej na obiektach; 
- składowanie na drogach ewakuacyjnych materiałów łatwo palnych. 
Komisja pozytywnie oceniła działalność inspekcji nadzoru budowlanego. 
Z materiałów przedstawionych wynika, Ŝe nie występują przesłanki ostrzegające 
o zagroŜeniu katastrofą budowlaną. Członkowie Komisji zapoznali się z informacją 
złoŜoną przez Inspektora Nadzoru Budowlanego o działaniach podejmowanych 
po przejściu trąby powietrznej przez gminę Regnów. 
Komisja zajmowała się oceną sytuacji powodziowej w powiecie rawskim. 
W przypadku przerwania tamy na zalewie " Tatar " w Rawie Mazowieckiej istnieje 
zagroŜenie powodziowe. MoŜe ono dotyczyć części parku miejskiego i terenów nad rzeką 
Rawką. Zalew " Tatar " ma juŜ jednego właściciela - samorząd miejski w Rawie 
Mazowieckiej, który odpowiada za jego stan techniczny. 
Z informacji przedstawianych przez komendantów i inspektorów odpowiedzialnych słuŜb 
jak i ocen obywateli wynika, Ŝe powiat rawski jest jednym z bezpieczniejszych 
w województwie łódzkim. 
 Do tak przedłoŜonego sprawozdania Starosty Rawskiego z działalności Komisji  
Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok uwag nie było. 
Przewodniczący Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego 
-  Marek Szcześniak poinformował, iŜ Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 
7 lutego 2011 roku, bez uwag przyjęła sprawozdania Starosty Rawskiego 
z działalności Komisji  Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok. 

Rada Powiatu Rawskiego w drodze głosowania jednogłośnie przyjęła 
do akceptującej wiadomości powyŜsze sprawozdanie. 
 
Ad. 11 Kolejny punkt obejmował przyjęcie informacji o wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
powadzonych przez   Powiat Rawski za 2010 rok. 
Informacje taką przedstawiła Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu.   
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Zgodnie z art. 30a karty nauczyciela w terminie do dnia 20 stycznia kaŜdego roku organ 
prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę 
poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia 
nauczycieli  w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej 
struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.  
Ustawa nakłada na samorządy obowiązek zapewnienia nauczycielom średnich 
wynagrodzeń ustalonych w ust.3 art. 30 w/w ustawy. 
Od 1 września 2010 roku wynoszą one: 

• dla nauczyciela staŜysty – 2.446,82 zł 
• dla nauczyciela kontraktowego – 2.715,97 zł 
• dla nauczyciela mianowanego – 3.523,42 zł 
• dla nauczyciela dyplomowanego – 4.502,15 zł. 

Powiat  w roku 2010 wydał na wynagrodzenia nauczycieli więcej o 604.192,41 zł.,                  
niŜ określa to art. 30 ust. 3 karty nauczyciela i tak:  

• na nauczycieli staŜystów wydano o 16.589 zł więcej, co stanowi w skali miesiąca 
więcej o 108 zł.  na jeden etat, 

• na nauczycieli kontraktowych wydano o 122.561 zł więcej, co stanowi 
w skali miesiąca więcej o 206 zł.  na jeden etat, 

• na nauczycieli mianowanych wydano o 291.000 zł więcej, co stanowi w skali 
miesiąca więcej o 269 zł.  na jeden etat, 

• na nauczycieli dyplomowanych wydano o 1732.908 zł więcej, co stanowi w skali 
miesiąca więcej o 136 zł.  na jeden etat 

W poszczególnych szkołach sytuacja finansowa nauczycieli przedstawia się 
następująco: 
1. W Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej 
spełniono wymagania art. 30 ust 3 ustawy karta nauczyciela w stosunku do nauczycieli 
staŜystów, mianowanych natomiast wystąpiły róŜnice wymagań co do nauczycieli 
kontraktowych i dyplomowanych. Generalnie szkoła wydała więcej o 11.480,26 zł. niŜ 
wymagane kwoty określone w Karcie Nauczyciela. 
2. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej spełniono wymagania art. 30 ust. 3 ustawy k.n. w stosunku 
do nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych natomiast wystąpiła 
róŜnica wymagań co do nauczycieli staŜystów. Generalnie szkoła wydała więcej 
o 51.455,37 zł niŜ wymagane kwoty określone w karcie nauczyciela. 
3. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej spełniono wymagania art. 30 
ust. 3 ustawy k.n. w stosunku do nauczycieli kontraktowych, mianowanych 
i dyplomowanych natomiast wystąpiła róŜnica wymagań co do nauczycieli staŜystów. 
Generalnie szkoła wydała  więcej o 58.596,19 zł niŜ wymagane kwoty określone w Karcie 
Nauczyciela. 
4. W Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika     w Rawie Mazowieckiej spełniono wymagania art. 30 ust. 3 ustawy karta 
nauczyciela w stosunku do nauczycieli staŜystów, kontraktowych i dyplomowanych 
natomiast wystąpiła róŜnica wymagań co do nauczycieli mianowanych. Generalnie szkoła 
wydała więcej o 51.477,98 zł niŜ wymagane kwoty określone w Karcie Nauczyciela. 
5. W Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej spełniono wymagania art. 30 
ust. 3 ustawy KN w stosunku do wszystkich nauczycieli. Generalnie placówka wydała 
więcej o 431.182,61 zł niŜ wymagane kwoty określone w karcie nauczyciela. 
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 Do tak przedstawionej informacji uwag nie było. 
Stanowisko Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  przedstawił jej Przewodniczący - Bogdan 
Batorek.  
Oświadczył, iŜ Komisja w dniu 1 lutego 2011 r. zapoznała się z  informacją 
o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach powadzonych przez Powiat Rawski 
za 2010 rok. Komisja uznała, iŜ samorząd powiatowy spełnia obowiązek zapewnienia 
nauczycielom średnich wynagrodzeń ustalonych w ustawie – karta nauczyciela. 
Rada Powiatu Rawskiego w drodze głosowania jednogłośnie przyjęła 
do akceptującej wiadomości powyŜszą informację. 
 
Ad. 12  Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Rawskiego na rok 2011. 
Propozycje planu pracy przedstawiła Przewodnicząca Rady – Maria CharąŜka. 
Przedstawia się ona następująco: 

I kwartał 2011 r. 
1. Realizacja zadań przez placówki oświatowe i oświatowo-wychowawcze  –  

ocena oferty oświatowej i poziomu kształcenia. 
2. Ocena zasadności powołania Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego 

Szkół. 
II kwartał 2011 r. 

3. Informacja o prowadzonych działaniach związanych ze zmianami 
organizacyjno-prawnymi SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

4. Analiza stanu dróg powiatowych, mostów i wiaduktów 
oraz dotychczasowych działań prowadzonych w tym zakresie. 

5. Informacja o stanie mienia powiatowego oraz o sposobie jego 
zagospodarowania. 

III kwartał 2011 r. 
6. Informacja o działaniach prowadzonych przez powiat zmierzających 

do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu 
Rawskiego.  

7. Informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy. 
IV kwartał 2010 r. 
8. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego oraz analiza sytuacji finansowej 

jednostek realizujących zadania z tego zakresu. 
9. Informacja o realizacji celów i zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego 

Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 
2007-2013. 

Do przedstawionych propozycji uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła swój plan pracy na rok 2011 
w kształcie zaproponowanym przez Przewodniczącą Rady Powiatu. 
 
Ad. 13 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 czwartej kadencji swojej III sesji w dniu 29 grudnia 
2010 roku podjęła następujące uchwały: 
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1. nr  III/14/2010 w sprawie wstąpienia Tomasza Lesiaka w miejsce Radnego 

Wacława Jacka Adamczyka, wobec którego mandat został wygaszony, 
2. nr  III/15/2010 w sprawie wstąpienia Franciszki Wójcickiej w miejsce Radnego 

Bogdana Pietrzak, wobec którego mandat został wygaszony, 
3. nr  III/16/2010 w sprawie wstąpienia Katarzyny Urbańskiej w miejsce Radnego 

Eugeniusza Góraja, wobec którego mandat został wygaszony, 
4. nr  III/17/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Rawskiego, 
5. nr  III/18/2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej, 
6. nr  III/19/2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury 

i Sportu, 
7. nr  III/20/2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia 

i Polityki Społecznej, 
8. nr III/21/2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Komunikacji, 

Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego, 
9. nr  III/22/2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji BudŜetu 

i Finansów, 
10. nr  III/23/2010 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami, 
11. nr III/24/2010 w sprawie ustanowienia przedstawicieli Powiatu Rawskiego 

w Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej, 
12. nr  III/25/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Rawskiego,  
13. nr  III/26/2010 w sprawie zmian w budŜecie roku 2010, 
14. nr III/27/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej 

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
Wszystkie uchwały zostały wykonane przez przekazanie Wojewodzie Łódzkiemu 

oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej jako organom nadzoru. 
Do dnia dzisiejszego organy te nie stwierdziły ich niewaŜności.  

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył sześć posiedzeń omawiając 
następujące sprawy: 

 
W dniu 31 grudnia 2010 roku 

-  podjął uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na przyjęcie na stan majątku   Powiatu 
Rawskiego mienia powstałego w wyniku realizacji II etapu budowy drogi 
dojazdowej do strefy przemysłowej ŁSSE w Rawie Mazowieckiej.  

-   podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie 2010 roku. 
 
W dniu  11 stycznia 2011 roku 

- rozpatrzył wnioski: Rawskiego Klubu Sportowego „Mazovia” i MLUKS 
„ Rawa”. 
- rozpatrzył wniosek Siedleckiego Centrum Edukacyjnego w sprawie wykreślenia z 
ewidencji szkół i placówek niepublicznych Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych w Lubani i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych w Lubani,  
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- zapoznał się z opinią prawną w sprawie wniosku Cechu Rzemiosł RóŜnych 
o utworzenie szkoły zawodowej,   
- rozpatrzył prośbę w sprawie wydzierŜawienia kuchni i stołówki w Zespole Szkół 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej,   
- rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 
w sprawie wynajmu garaŜu,   
- wyraził zgodę Fundacji Kolei  na remont wagonów pasaŜerskich,  
- rozpatrzył wniosek PGE o uzgodnienie napowietrznej linii energetycznej nad drogą 
powiatową Rawa Mazowiecka – Skoczykłody,  
- podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budŜetu powiatu 
na 2011 rok,  
-  przyjął Plan Pracy Zarządu Powiatu na 2011 rok.  

 
 W dniu 18 stycznia 2011 roku 

- zapoznał się z wynikiem kontroli w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej,  
- rozpatrzył wnioski mieszkańców w sprawie przebudowy dróg powiatowych 
(Wylezinek – Kuczyzna i Zakrzew-Narty –Wylezin).  
- przyjął porządek IV sesji Rady Powiatu.   

 
W dniu 25 stycznia 2011 roku 

- zapoznał się z sytuacją finansową w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej,  
- rozpatrzył wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na usługi lekarza 
(Koronera), 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego, 
- przyjął sprawozdanie z działalności kontrolnej za rok 2010 oraz zatwierdził projektu 
Planu kontroli na I półrocze 2011 r.,   
- zaopiniował projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 
2010-2013 dla Miasta Rawa Mazowiecka.  

 
W dniu 1 lutego 2011 roku. 

- przyjął harmonogram pracy aptek na miesiąc luty, marzec 2011 r.  
- przyjął projekt ogłoszenia o konkursie na zastępcę dyrektora ds. lecznictwa 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej i 
regulaminu pracy Komisji konkursowej,  
- rozpatrzył prośbę firmy ERBEDIM w sprawie uzgodnienia wyjazdu samochodów o 
większym tonaŜu z bazy w Konopnicy,  
- rozpatrzył wniosek firmy BILFINGER BERGER Budownictwo S.A. 
o wyraŜenie zgody na korzystanie z terenów wydzierŜawionych Fundacji Kolei 
Wąskotorowej,   
- zapoznał się z informacją w sprawie przystąpienia Miasta Rawa Mazowiecka do 
zmiany planu przestrzennego zagospodarowania – ul. KsięŜe Domki, 
- rozpatrzył wniosek firmy Elektroprojekt S.A. w sprawie połoŜenia kabla 
energetycznego na działce 308/19, 
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- podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia Starostwa Powiatowego jako centralnego 
zamawiającego do przeprowadzania postępowania i udzielenia    zamówienia na rzecz 
jednostek powiatowych na dostawę i przesył energii    elektrycznej. 

 
W dniu 8 lutego 2011 r.  

- zapoznał się z  informacją o kosztach opomiarowania mediów dostarczanych 
do stołówki w ZS CEZiU, 
 - rozpatrzył moŜliwości usunięcia przyczyn zalewania piwnic w ZSP w Białej 
Rawskiej, 

 -  zapoznał się  informacją o szacowanych kosztach inwestycyjnych wynikających 
z potrzeb lokalowych Starostwa i jednostek powiatowych, 
- zapoznał się z wynikiem rokowań dzierŜawy nieruchomości SP ZOZ, 
- zatwierdził wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w 
sprawie wprowadzenia dodatkowego profilu kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym 
"Bezpieczeństwo Wewnętrzne", 
 - podjął Uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu. (dot. 
wniosku ZSP w Białej Rawskiej), 
- rozpatrzył wnioski: 
   a/ Miejskiego Ośrodka Kultury i Skierniewicach odnośnie nagród w konkursie "XXV-
lecia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego", 
   b/ Stowarzyszenia Rowerowego Zielony Szlak, 
- rozpatrzył ofertę sprzedaŜy nieruchomości przy pl. Wolności 2, 
- rozpatrzył wniosek o przedłuŜenie dzierŜawy lokalu uŜytkowego przy ul. Krakowskiej 
22, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie desygnowaniu delegata do 
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 
Kończąc Starosta Rawski ponowił swoje zaproszenie na kolejny powiatowy bal 
charytatywny, który odbędzie się w dniu 26 lutego 2011 r. w Ośrodku Kongresowym w 
Ossie.  
 Do informacji Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwal Rady oraz o pracy Zarządu 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 14  W punkcie interpelacje Radnych głosów  nie było.  
 
Ad. 15 W punkcie zapytania i wolne wnioski Przewodnicząca Rady poprosiła Radnych 
o osobisty kontakt w sprawie złoŜonych oświadczeń majątkowych w związku 
z występującymi w nich nieprawidłowościami. Ponadto poprosiła o dostarczenie  do Biura 
Rady zdjęć niezbędnych do wykonania legitymacji.  

Radny Bogdan Batorek poprosił Starostę Rawskiego aby dysponując środkami 
budŜetowymi w trakcie roku budŜetowego starał się, w miarę moŜliwości, wspierać 
występujące potrzeby w dziele „oświata”. 

Radny Jarosław Kobierski zwrócił uwagę, iŜ brak rozstrzygnięcia co do zmian 
organizacyjno-prawnych rawskiego szpitala będzie skutkował koniecznością częściowego 
przemodelowania budŜetu. Być moŜe zaistnieje konieczność powołania spółki 
samorządowej i wyposaŜenia jej w stosowne środki. 
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O innych wydatkach nie uwzględnionych w budŜecie zasygnalizował Wicestarosta 
Marian Krzyczkowski. Zaliczył do nich wsparcie klas sportowych, czy lekarskich badań 
profilaktycznych. 

Radna Katarzyna Urbańska ponownie zaapelował o objęcie szczególną troską 
budŜetową Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.  
 Za troskę o właściwą realizację zadań ciąŜących na samorządzie powiatowym 
wyraŜaną w merytorycznych wystąpieniach Radnych oraz za pozytywne głosowanie nad 
tym trudnym budŜetem podziękował Starosta Józef Matysiak. 
 
Ad. 16 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria CharąŜka - Przewodnicząca 
Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 14 30 dokonała zamknięcia obrad  IV  sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził; Sylwester Krawczyk.  

 


