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

odbytej w dniu 1 lipca 2011 roku w sali konferencyjnej 
 Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 
Przewodnicząca Rady Maria CharąŜka o godz. 1000 otworzyła sesję 

i po powitaniu Radnych oraz zaproszonych gości  oświadczyła,  iŜ 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 wiąŜących 
decyzji.  

 
Ad. 2 Do zaproponowanego przez Przewodniczącą Rady porządku obrad VII sesji 
Rady Powiatu Rawskiego uwag nie zgłoszono. Został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu VI sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania księdzu prałatowi Mieczysławowi 

Iwanickiemu tytułu honorowego „ZasłuŜony dla Ziemi Rawskiej”.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budŜecie powiatu roku bieŜącego. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań 

związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011 r. 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
na lata 2011-2015 dla Powiatu Rawskiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Powiatu Rawskiego. 
9. Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 

Zarządu w okresie międzysesyjnym. 
10. Interpelacje radnych. 
11. Zapytania i wolne wnioski. 
12. Zamknięcie obrad. 
 

Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z VI sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. Rada Powiatu Rawskiego 
przyjęła 14 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się protokół z V sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
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Ad. 4 Następny punkt obejmował odjęcie uchwały w sprawie nadania księdzu 
prałatowi Mieczysławowi Iwanickiemu tytułu honorowego „ZasłuŜony dla Ziemi 
Rawskiej”.   
 O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Starostę Rawskiego – 
Józefa Matysiaka. 
 Starosta Rawski oświadczył, iŜ czuje  się zaszczycony, Ŝe moŜe 
zaproponować Radzie Powiatu stosowny projekt uchwały nadającej księdzu 
prałatowi Mieczysławowi Iwanickiemu tytułu honorowego „ZasłuŜony dla Ziemi 
Rawskiej”. WyróŜnienie to jest formą podziękowania za wysiłki podejmowane 
celem jednoczenia środowisk wokół spraw najwaŜniejszych. W roku 2000 ksiądz 
prałat otrzymał inne wyróŜnienie – tytuł „dobrego człowieka”, co oddaje istotę jego 
działań  na płaszczyźnie społecznej. 

Ksiądz prałat Mieczysław Iwanicki w roku bieŜącym obchodzi 50 - lecie 
święceń kapłańskich i 27 rocznicę pracy duszpasterskiej w dekanacie rawskim.  
 Odnosząc się do przedstawionego uzasadnienia, Radny Rafał Dobrowolski 
stwierdził, iŜ na zebraniu organizacji „Prawo i Sprawiedliwość” z terenu powiatu 
rawskiego uzgodniono, iŜ ksiądz prałat nie bardzo zasłuŜył sobie na takie 
wyróŜnienia, dlatego teŜ podczas glosowania wstrzyma się od głosu.   
 Wystąpienie przedmówcy Starosta Rawski pozostawił bez komentarza. 
 Innych głosów nie było. 
W tej sytuacji Przewodnicząca Rady przystąpiła do odczytania treści projektu 
uchwały. 
 Do treści uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 15 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się uchwałę 
nr VII/57/2011 w sprawie nadania księdzu prałatowi Mieczysławowi Iwanickiemu 
tytułu honorowego „ZasłuŜony dla Ziemi Rawskiej”, która stanowi załącznik nr 3 
do niniejszego protokołu. 
 Wynik głosowania przyjęto gromkimi oklaskami. 
 Następnie Przewodnicząca Rady Maria CharąŜka odczytała akt nadania tytułu, 
potwierdzający wolę Rady Powiatu Rawskiego wyraŜoną w formie uprzednio 
przyjętej uchwały.  
 Dziękując za przyznane wyróŜnienie, ksiądz prałat Mieczysław Iwanicki nie 
kryjąc wzruszenia, podziękował za gest doceniający Jego wysiłki w działalności 
duszpasterskiej i społecznej. W swojej pracy nadal będzie się kierował jedną dewizą 
– abyśmy byli jedno i nadal tę zasadę będzie wdraŜał w Ŝycie. Głos Radnego Rafała 
Dobrowolskiego traktuje jako prawo Radnego do wyraŜania swojej opinii 
oraz wezwanie do dalszej pracy.       

Przewodnicząca Rady – Maria CharąŜka pogratulowała wyróŜnionemu 
i przekazała  Ŝyczenia zdrowia, sił do dalszej pracy  i wszelkiej pomyślności na 
swojej drodze duszpasterskiej.    
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Ad. 5 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budŜecie powiatu roku 
bieŜącego. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena 
Pakuła. 

Proponuje się  następujące zmiany w planie dochodów i wydatków 
budŜetowych: 

- Zwiększa się plan dochodów w dziale 758, rozdziale 75802 o kwotę 220 000 zł., 
są to środki pochodzące z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst. Zostaną 
przeznaczone na wydatki majątkowe, inwestycje na drogach publicznych 
powiatowych.  

- Zwiększa się plan dochodów w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 150 000 zł., 
są to dochody z tytułu zatrzymanej kaucji w związku z umową nr 63/2010 z dnia 
31 marca 2010 roku na transport materiałów drogą powiatową nr 4105E na odcinku 
Rossocha – Wołucza do drogi woj. nr 707, środki zostaną przeznaczone na wydatki 
majątkowe.  

- Zwiększa się plan dochodów w dziale 600, rozdziale 60014 o kwotę 161 000 zł., 
 są to dochody z dotacji celowych z gminy Sadkowice 121 000 zł oraz gminy miasta 
Biała Rawska 40 000 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe.  

- Zwiększa się wydatki bieŜące w Starostwie dz. 600, rozdział 60095, środki zostaną 
przeznaczone na finansowanie zadań związanych z holowaniem i parkowaniem 
pojazdów, wynikających z art.130 Ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. – o zmianie 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym.  

- Zwiększa się plan wydatków na dotacje w dziale 600, rozdziale 60014, o kwotę 
55 000 zł, środki zostaną przekazane do miasta Rawa Mazowiecka na utrzymanie 
dróg powiatowych w mieście. Środki pochodzą z wolnych środków 2010 roku. 
Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 50 000 zł, środki zostaną 
przeznaczone na wydatki majątkowe.  

- Zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 43 600 zł., 
są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń Internatu przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, środki zwiększą wydatki w placówce.  

- Zwiększa się wydatki majątkowe w Starostwie dz.750, rozdział 75020. Zwiększa 
się plan dochodów w dziale 853, rozdziale 85324 o kwotę 8 000 zł, są to środki na 
sfinansowanie wydatków związanych z obsługą PFRON.  

- Zwiększa się wydatki w dziale 853, rozdziale 85333, z przeznaczeniem 
na realizację programów UE „Mój szef to ja” kwota 7 192 zł oraz „Aktywne 
pokolenie 45+” kwota 31 591 zł. Środki pochodzą z dochodów roku bieŜącego, 
kwota 5 818 zł oraz wolnych środków 2010 roku, kwota 32 965 zł.  

Dokonuje się zmiany w dziale 853, rozdziale 85321 zmniejsza się wynagrodzenia 
o kwotę 1 000 zł a zwiększa się zadania statutowe.  
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Zadania inwestycyjne.  

Zwiększenia:  

- 150 000 zł, „Remonty drogi powiatowej na odcinku Rossocha – Wołucza – droga 
woj. nr 707”.  

- 220 000 zł, zwiększenie nakładów na inwestycję „Przebudowa mostu na przepust 
w miejscowości śydomice”.  

- 121 000 zł, zwiększenie nakładów na inwestycję „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”.  

- 40 000 zł, zwiększenie nakładów na inwestycję „Remonty dróg powiatowych: 
nr 1334E Zawady – Biała Rawska, nr 4108E Wałowice – Wilkowice” 
z przeznaczeniem na drogę zawady – Biała Rawska.  

- 50 000 zł, zwiększenie nakładów na inwestycję „Remont pomieszczeń 
w ZS CEZiU z przeznaczeniem na pracownie zawodowe: diagnostyki 
samochodowej oraz mechatroniczną” 5 000 zł, zastaw komputerowy do kancelarii 
tajnej.  

 Odnosząc się do przedstawionych propozycji zmian w budŜecie, Radny 
Henryk Majewski poprosił o doprecyzowanie, na jakie cele zostaną przeznaczone 
środki stanowiące zwiększenie wydatków w ZSP w Białej Rawskiej. 
 Odpowiadając Pani skarbnik poinformowała, iŜ dotyczy to zwiększenia 
wydatków rzeczowych, czyli zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup energii 
elektrycznej oraz zakup usług pozostałych. 
  Tytułem uzupełnienia Starosta Rawski poinformował, iŜ część z tych środków 
zostanie wydatkowania na wymianę okien w łazienkach internatu. Przyjęto zasadę, 
iŜ środki wypracowywane przez placówki zostają w ich dyspozycji i są 
przeznaczone na cele wskazane przez dyrektora placówki.  
 Kolejne pytanie Radnego dotyczyło wskazania zasadności zwiększenia 
wydatków na modernizację pracowni w ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej. 
 Odpowiadając Starosta Rawski oświadczył, iŜ zwiększenie wydatków na ten 
cel o 50.000 zł. jest wynikiem konieczności wykonania dodatkowych prac, które w 
trakcie wstępnej kalkulacji nie były brane pod uwagę. Dotyczy to głównie kosztów 
wymiany instalacji elektrycznej. 
 Radny Rafał Dobrowolski zwrócił się z pytaniem dotyczącym terminu 
rozpoczęcia modernizacji mostu w miejscowości śydomice. 
 W związku z zbliŜającymi się Ŝniwami i koniecznością utrzymania w tym 
okresie przejezdności remont mostu zaplanowano na przełomie września 
i października, poinformowała Dyrektor Małgorzata Killman. 
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Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik innych pytań nie 
było. 

O pozytywnej opinii Komisji BudŜetu i Finansów w zakresie omawianego 
projektu uchwały poinformował jej Przewodniczący – Ryszard Imioła. 

W następnej kolejności Przewodnicząca Rady przystąpiła do przedstawienia 
treści projektu uchwały.  

Do treści projektu uchwały uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr VII/58/2011 w sprawie zmian w budŜecie 
roku bieŜącego, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową 
i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 
otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011 r. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Sylwia Stangreciak - 
pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej 

W dniu 23.05.2011 r. Powiat Rawski otrzymał z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie informację o zwiększeniu 
wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań w bieŜącym roku 
o 123.974 zł. Proponuje się, aby kwotę 7.100 zł. przeznaczyć na udzielanie 
dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych 
zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności 
gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierŜawionego gospodarstwa rolnego. 
Pozostałe środki proponuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej osób  niepełnosprawnych tj.: dofinansowanie zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane 
osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów oraz dofinansowanie 
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

Radny Bogdan Batorek poprosił o potwierdzenie, Ŝe dzięki dodatkowej 
kwocie wszystkie wnioski z roku 2010 dotyczące barier architektonicznych zostaną 
załatwione. 

Wszystkie wnioski z roku 2010 zostaną zrealizowane, potwierdziła Pani 
Sylwia Stangreciak. 

Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Sylwię Stangreciak innych 
pytań nie było. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Witold Szymański 
poinformował, iŜ Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię 
w zakresie omawianego projektu uchwały. 

Następnie Przewodnicząca Rady przedstawił treść projektu uchwały. 
Uwag w tym zakresie nie było. 
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Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 15 głosami za, przy 1 glosie wstrzymującym się uchwałę 
nr VII/59/2011 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań związanych 
z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizację tych 
zadań w 2011 r., która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
na lata 2011-2015 dla Powiatu Rawskiego. 

O omówienie treści projektu uchwały Przewodnicząca Rady poprosiła Panią 
Urszulę Przewę - Kierownika Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich w Wydziale 
Polityki Społecznej 

Swoje wystąpienie mówczyni rozpoczęła od informacji, iŜ zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jednostki samorządu 
terytorialnego zostały zobowiązane do opracowania lokalnych programów ochrony 
zdrowia psychicznego na lata 2011-2015. Dla realizacji powyŜszego zadania, Zarząd 
Powiatu Rawskiego powołał Uchwałą nr 43/2011 z dnia 31 maja 2011 roku 
Powiatowy Zespół Koordynujący realizację Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego. W skład Zespołu wchodzą reprezentanci powiatu, gmin 
z terenu Powiatu Rawskiego oraz innych podmiotów realizujących zadania z zakresu 
ochrony zdrowia psychicznego. Zespół  koordynujący opracował „Program Ochrony 
Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 dla Powiatu Rawskiego „ oraz ustalił 
priorytety promocji zdrowia psychicznego (stanowią one załącznik do niniejszego 
Programu). Powiatowy Program określa najbardziej istotne elementy polityki 
zdrowotnej Powiatu Rawskiego i wyznacza kierunki działania 
w zakresie poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców, zaspokojenia ich 
potrzeb zdrowotnych oraz organizacji opieki zdrowotnej. W Programie zostały 
przedstawione propozycje planowanych działań w obszarze zdrowia psychicznego. 
Program zawiera równieŜ diagnozę aktualnego stanu zdrowotnego mieszkańców 
Powiatu Rawskiego oraz cele polityki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia 
psychicznego, które mogą przyczynić się do wypracowania docelowego modelu 
organizacji opieki psychiatrycznej na terenie Powiatu Rawskiego. Cele i zadania 
przedstawione w Programie są zgodne z celami i zadaniami określonymi 
w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego przewidzianymi 
do realizacji dla powiatów i gmin. Realizacja, ze względu na charakter działań 
określonych w Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 dla 
Powiatu Rawskiego, naleŜeć będzie zarówno do powiatu, jak i gmin i miast z terenu 
Powiatu Rawskiego oraz innych podmiotów wykonujących zadania z zakresu 
zdrowia psychicznego. Zadania określone w Programie będą finansowana 
ze środków własnych powiatu i gmin oraz innych podmiotów realizujących 
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program, a takŜe ze środków publicznych w ramach umów zawartych z Narodowym 
Funduszem Zdrowia na świadczenie usług zdrowotnych. Powiat w terminie do dnia 
15 maja zobowiązany jest do składania rocznego sprawozdania z wykonania zadań 
objętych harmonogramem realizacji Programu w roku poprzednim ministrowi 
do spraw zdrowia lub wskazanemu przez niego podmiotowi. 

Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Kierownik pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Witold Szymański 

poinformował, iŜ Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię 
w zakresie omawianego projektu uchwały 

W następnej kolejności Przewodnicząca Rady przystąpiła do przedstawienia 
treści projektu uchwały.  

Do treści projektu uchwały uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr VII/60/2011 w sprawie Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 dla Powiatu Rawskiego, która stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 8  Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
Statutu Powiatu Rawskiego. 
 Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Starosta Rawski – Józef 
Matysiak. 

Rada Powiatu Uchwałą Nr V/34/2003 z dnia 21 lutego 2003 roku uchwaliła 
Statut Powiatu Rawskiego. Do chwili obecnej Rada Powiatu dokonała pięciokrotnie 
zmian w Statucie. Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu jednolity tekst Statutu 
obejmujący wszystkie dokonane zmiany, co sprawi Ŝe dokument ten będzie 
przejrzysty i czytelny.  

Do tak przedstawionego uzasadnienia nawiązał Radny Rafał Dobrowolski. 
Poprosił o wpisanie do statutu zapisu, aby interpelacje radnych były publikowane 
na stronie internetowej powiatu. 

Odnosząc się do przedstawionej propozycji Starosta Rawski zaproponował 
aby wnioskiem Radnego zajęła się komisja Statutowa, które przedłoŜy Radzie 
powiatu stosowne stanowisko. Na chwilę obecną mówca nie widzi moŜliwości 
wprowadzenia takiego zapisu do Statutu. 

Innych wystąpień nie było. 
Do treści projektu uchwały  równieŜ uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr VII/61/2011 w sprawie Statutu Powiatu 
Rawskiego, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 9 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym 
złoŜył  Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
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Rada Powiatu Rawskiego czwartej kadencji swojej VI sesji w dniu 20 maja 2011 
roku podjęła następujące uchwały: 
 

1. nr  VI/47/2011 w sprawie  zmian w budŜecie powiatu roku bieŜącego, 
2. nr  VI/48/2011 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/206/2005 Rady Powiatu 

Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie 
poręcznia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 14, 

3. nr  VI/49/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego  na lata 2011-2023, 

4. nr  VI/50/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu, 

5. nr  VI/51/2011 w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 
z tytułu wykonania budŜetu za rok 2010, 

6. nr  VI/52/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ 
w Rawie Mazowieckiej za rok 2010, 

7. nr  VI/53/2011 w sprawie kierunku zmian  organizacyjno-prawnych SPZOZ 
w Rawie Mazowieckiej, 

8. nr VI/54/2011 w sprawie zmian w Statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, 
9. nr VI/55/2011 w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ 

w Rawie Mazowieckiej, 
10. nr VI/56/2011 w sprawie wyraŜenia zgody na wykorzystanie środków 

PFRON na niezbędną wymianę zuŜytego wyposaŜenia lub doposaŜenia 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej. 

 
Wszystkie uchwały zostały wykonane przez przekazanie Wojewodzie Łódzkiemu 
lub Regionalnej Izbie Obrachunkowej jako organom nadzoru. Do dnia dzisiejszego 
organy te nie stwierdziły ich niewaŜności.  

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył trzy posiedzenia 
omawiając następujące sprawy: 
 
W dniu 31.05.2011 r. 
- podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Mój biznes - Moja szansa” 
w ramach działania 6.2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w zakresie jego realizacji,  
- podjął uchwały w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego 
realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,  
- przyjął harmonogram dyŜurów aptek w Rawie Mazowieckiej na miesiące czerwiec 
i lipiec 2011 roku,  
- pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o wyraŜenie zgody na wydzierŜawienie 
wiaty garaŜowej znajdującej się na terenie Szpitala przy Dziale Pomocy Doraźnej, 
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- pozytywnie rozpatrzył wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Białej Rawskiej w sprawie dzierŜay bloku Ŝywieniowego w internacie,  
- rozpatrzył  wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie 
Mazowieckiej w sprawie zmian w strukturze zatrudnienia pracowników 
w internacie ( likwidacja stanowiska kierownika stołowki powołanie intendenta),  
- rozpatrzył  wnioski klubów sportowych,  
- zatwierdził wynik konkursu na „Wydanie publikacji związanej z kulturą 
i dziedzictwem kulturowym Ziemi Rawskiej” przez Stowarzyszenie Absolwentów 
Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej ( 3.500zł),  
- podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia w trybie bezprzetargowym 1/5 udziału 
w zabudowanej nieruchomości w Rawie Mazowieckiej w obrębie 8, działka 
nr 318/12 pod transformator przy budowanym basenie.  
 - zapoznał się z informacją w sprawie sprzedaŜy lokalu będącego własnością 
Powiatu połoŜonego w Babsku,   
- wyraził zgodę Rawskim Wodociągom i Kanalizacji na przeprowadzenie renowacji 
odcinka sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej.  
- wyraził zgodę Przedsiębiorstwu Rawskie Wodociągi i Kanalizacja na przebudowę 
odcinka sieci kanalizacji deszczowej i przeprowadzenie renowacji odcinka sieci 
wodociągowej – w obrębie dróg powiatowych (ul. Faworna, Kolejowa, Kościuszki, 
Wyszyńskiego, Południowa, Konstytucji 3 –go Maja), 
- rozpatrzył wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na wymianę instalacji 
centralnego ogrzewania w przychodni zdrowia w Rawie Mazowieckiej przy 
ul. Niepodległości 8,   
- zapoznał się z opinią budowlaną w sprawie moŜliwości technicznych 
i opłacalności ekonomicznej remontu generalnego budynku głównego szpitala, 
przedstawienie oferty biura projektowego na wykonanie remontu dachu budynku 
głównego szpitala i koncepcji rozbudowy szpitala.  
-  wyraził zgodę na ogłoszenie przetargów na remonty dróg powiatowych: Pukinin – 
Mogielnica (odc.6+985 – 9+585), Pukinin -  Mogielnica (odc.19+060 – 22+293), 
Zawady – Biała Rawska i Wałowice – Wilkowice.   
- rozpatrzył wniosek o wyraŜenie zgody na rozbiórkę budynku portierni przy 
ul.Tomaszowskiej 8, 
 
W dniu 14 czerwca 2011 r. 
- rozpatrzył wniosek w sprawie wyraŜenia zgody na wykorzystanie zatrzymanej 
kaucji w wysokości 150.000 zł w związku z umową nr 63/2010 z dnia 31.03.2011 r. 
na transport materiałów droga powiatową nr 4105E na odcinku Rossocha-Wołucza- 
do dr. woj. nr 707 i tym samym wprowadzenie do budŜetu inwestycji pn. „ Remont 
drogi powiatowej nr 4105E na  odcinku Rossocha-Wołucza- do dr. woj. nr 707 – 
150 000 zł”. 
- podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zmiany kategorii drogi powiatowej 
nr 4326E Wiaderno-Podgórze w powiecie tomaszowskim, 
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- wyraził zgodę na zamontowanie gazomierza we wspólnej skrzynce dla Domu 
Dziecka (na ścianie budynku Domu Dziecka) i przeprowadzenie instalacji doziemnej 
do budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej 
ul. Łowicka 15, 
- rozpatrzył wniosek w sprawie wprowadzenia do budŜetu finansowania zadań 
związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdów, 
- podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
- przedstawienie wniosku dyrektora ZSP w Rawie Maz.w sprawie najmu placu 
manewrowego do nauki jazdy, 
- przedstawienie warunków najmu kuchni i stołówki w ZSP w Białej Rawskiej, 
-  rozpatrzenie decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Łodzi, 
-  przedstawienie informacji dyrektorów szkół i placówek w związku ze zmianami 
organizacyjnymi dotyczącymi likwidacji działu księgowego w szkołach, 
- rozpatrzył wniosek dyrektora ZSP w Białej Rawskiej o zgodę na zakup 6 
komputerów do pracowni kształcenia zawodowego (5000 PLN), 
- rozpatrzył prośbę dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej o wyraŜenie zgody 
na najem pomieszczeń do zajęć nauki szybkiego czytania, oraz dla 
bioenergoterapeuty, 
- rozpatrzył wniosek Hufca Rawskiego Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego 
"Zawisza" o wsparcie, 
- rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Triathlon Rawa,   
- przyjął informację Dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej o : 

a) postępowaniu przetargowym na  wydzierŜawienie pomieszczenia w 
Przychodni Rejonowo -Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej, 
b) postępowaniu konkursowym na świadczenie usług z zakresu opieki 
pielęgniarskiej i przewozu  pacjentów hospitalizowanych, 

- przyjął projekt uchwały Rady w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 
zadań związanych z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON przeznaczonych na 
realizacje tych zadań w 2011r. 
- pozytywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza Białej Rawskiej o uŜyczenie na okres 
5 –ciu lat działek Nr 253/14 i 24/9, 
- zapoznał się z informacją w sprawie  odstąpienia od Ŝądania zwrotu udzielonej 
bonifikaty przy sprzedaŜy mieszkania - ul. Południowa 27, 
- przyjął porządek VII Sesji Rady Powiatu, 
 
W dniu 17.06.2011 r. 
- zatwierdził wynik przetargu na wybór koordynatora i asystenta do realizacji 
projektu „Starostwo rawskie – przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne”. 
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W dniu 28.06.2011 r. 
- zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2011-2015 dla Powiatu    Rawskiego", 
- rozpatrzyła wniosek o wyraŜenie zgody na dzierŜawę działki w ZSP w Rawie Maz. 
jako plac do nauki jazdy, 
- rozpatrzył wniosek ZSP w Białej Rawskiej w sprawie wymiany okien 
 w pomieszczeniach sanitarnych internatu, 
- rozpatrzył wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  dotyczący 
modernizacji pomieszczeń poradni, 
- zatwierdził wynik przetargu na: „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin-gr. 
woj. (Mogielnica) na odcinku od km 19+060 do km 22+293 – I etap”, 
- podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie, 
- podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego do uchwały w sprawie zmian 
w budŜecie, 
- podjął uchwałę wprowadzającą zmiany planu finansowego, 
- podjął uchwałę w sprawie stałych komisji przetargowych gdy zamawiającym jest 
powiat. 
  
 Do informacji Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 
Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 10  W punkcie interpelacje Radnych, Radny Rafał Dobrowolski poruszył kilka 
kwestii: 
- wycięcie 4 suchych topoli przy drodze powiatowej w Matyldowie, 
- naprawa przepustu  i nawierzchni w miejscowości Matyldów, 
- rozwiązanie kwestii wynikającej z zamknięcia przejazdu  usytuowanego w ciągu 
ul. Reymonta pod drogą krajowa nr 8. Prace modernizacyjne na  drodze krajowej 
spowodowały konieczność wykonania objazdu do ul. Opoczyńskiej.. NaleŜy 
rozwaŜyć wykonanie tymczasowej przeprawy przez rzekę Rylkę. Poprawi 
to bezpieczeństwo mieszkańców i rozwiąŜe  powstałe zatory.   
Kończąc Radny poprosił o potraktowanie podnoszonych kwestii jako interpelacje. 
W formie pisemnej zostanie ona złoŜona w najbliŜszy poniedziałek. 
 O rozróŜnienie pytań i wolnych wniosków od interpelacji zaapelował Starosta 
Józef Matysiak. Poprosił aby podnoszone przez Radnych  kwestie bieŜące 
traktowane były jako zapytania i wolne wnioski. Do interpelacji zalicza się  sprawy 
o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania powiatu.   
 Do podniesionych przez Radnego kwestii odniosła się Dyrektor Wydziału 
Komunikacji, Dróg i Transportu Pani Małgorzata Killman. 
Poinformowała, iŜ na czas wykonywania robót drogowych, obowiązkiem zarządcy 
drogi jest wykonanie czynności zabezpieczających właściwy przebieg ruchu. 
Przedstawiony przez GDDKiA projekt organizacji ruchu nie uzyskał  pozytywnej 
opinii Starosty Rawskiego w zakresie przeniesienia ruchu z ulic: Zamkowa Wola 
i Reymonta. Mimo opinii negatywnej zarządca drogi podjął próbę zamknięcia 
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ul. Reymonta. Po interwencji przejazd ul. Reymonta został przywrócony. Szukając 
rozwiązania wykonawca rozwaŜał równieŜ realizację obiektu mostowego na rzece 
Rylce, jako ewentualnego objazdu.  Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze propozycji 
rozwiązania problemu przez inwestora. 
 JeŜeli chodzi o wskazany odcinek drogi w Matyldowie to jest ona 
w kompetencji Gminy Rawa Mazowiecka. Powiat jest właścicielem odcinka 
od wąwozu do miejscowości Matyldów. Ten jest rzeczywiście w złym stanie 
technicznym odcinek będzie modernizowany. 
 Innych głosów w tym punkcie nie było. 
 
Ad. 11 W punkcie zapytania i wolne wnioski Radna Teresa Pietrzak zwróciła się 
z pytaniem, na jakim etapie są prace związane z przekształceniem SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. 
 Radna Katarzyna Urbańska wróciła do swojego wniosku z poprzedniej sesji 
dotyczącego bliŜszemu przyjrzeniu się kwestii podwyŜek realizowanych w rawskim 
szpitalu. Poprosiła o pisemną informację dla Radnych, jakie stanowiska zostały 
objęte tymi podwyŜkami w roku 2010. W przypadku gdy placówka posiada długi 
i wymaga wsparcia ze strony powiatu, zasadne jest dokładne przyjrzenie się 
zasadności dokonanych podwyŜek płac.  
 Odpowiedzi na zadane pytania udzielił Wicestarosta Marian Krzyczkowski. 
Odpowiadają na pierwsze pytani poinformował, iŜ nowa ustawa o działalności 
medycznej wchodząca w Ŝycie w dniu dzisiejszym daje moŜliwości formalne 
do działań przekształceniowych. Brak jest ciągle aktów wykonawczych w oparciu 
o które zostanie przygotowana umowa spółki, jak i formularz przekształceniowy. 
W trakcie przygotowań są wszystkie materiały niezbędne do przekształcenia 
placówki.  
 Jeśli chodzi o podwyŜki w rawskim szpitalu, mówca oświadczył, Ŝe nie ma 
przeszkól w udostępnieniu materiałów w takim zakresie w jakim nie są one objęte 
klauzulą ograniczenia dostępności. Poprosił aby kwestię regulacji płacowych 
dokonanych w rawskim szpitalu rozpatrywać równieŜ pod kątem moŜliwości 
zatrudnienia niezbędnych specjalistów. 
 Dyrektor SPZOZ Anna Idzikowska za nieuprawnione uznaje stwierdzenie, 
Ŝe w rawskim szpitalu były podwyŜki. Podejmowane decyzje w tym zakresie 
obejmują jedynie konieczne regulacje płacowe niezbędne do właściwego 
funkcjonowania placówki oraz naleŜytej realizacji kontraktu z NFZ. Decyzje 
regulacyjne płac były konieczne i leŜały w kompetencji kierownika placówki.  
 Radny Rafał Dobrowolski przyłączył się do wniosku Radnej Katarzyny 
Urbańskiej. Jego zdaniem, informacja dotycząca wysokości podwyŜek i stanowisk 
nimi objętych, winna Radzie zostać przedstawiona. 
 Na prośbę Radnego Rafała Dobrowolskiego, Dyrektor SPZOZ poinformowała 
o wynikach kontroli przeprowadzonej w placówce przez NFZ.  
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Kontrola zakwestionowała świadczenia na kwotę 1.417.000 zł. świadczone przez 
dwa oddziały. Znakomita większość tych świadczeń została obroniona. 
RozbieŜności stron dotyczą kwoty 429.000 zł.   
 Starosta Rawki zaproponował aby jedno z kolejnych posiedzeń Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej poświęcić wyjaśnieniom kwestii podwyŜek 
w rawskim szpitalu. Nie ma przeciwwskazań aby Radni poznali przyczyny 
przyznanych podwyŜek.  
 W tym miejscu Radny Rafał Dobrowolski poprosił o zaproszenie 
na posiedzenie Komisji Statutowej. 
 O stosowanie się do uregulowań Statutowych zaapelował 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Marek Dobek. W dokumencie tym zostały 
uregulowane kwestie kwalifikowania poszczególnych wystąpień jako interpelacje 
lub zapytania. Forma odpowiedzi uzaleŜniona jest od woli składającego interpelację, 
czy zapytanie.  
  
 Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała o wynikach przeprowadzonej 
analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych przez Radnych za rok 2010. Porosiła 
wymienionych Radnych o osobisty kontakt w sprawie dopełnienie pewnych 
formalności związanych z tą kwestią. 
Z kolei Przewodnicząca Rady odczytała treść pisma z Kancelarii Sejmu RP 
dotyczącego przesłanego stanowiska Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 
 
Ad. 12 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria CharąŜka - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1330 dokonała zamknięcia 
obrad  VII  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził; Sylwester Krawczyk.  

 
 
 
 


