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

odbytej w dniu 22 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 14 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 VIII 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 VII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budŜecie powiatu roku bieŜącego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian  w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
6. Przyjęcie informacji dotyczącej zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych 

dla mieszkańców powiatu rawskiego w roku 2011. 
7. Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 

Zarządu w okresie międzysesyjnym. 
8. Interpelacje radnych. 
9. Zapytania i wolne wnioski. 
10. Zamknięcie obrad. 
 

Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z VII sesji 
Rady Powiatu Rawskiego. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. Rada Powiatu Rawskiego 
przyjęła 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się protokół z VII sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 4 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: 
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Zwiększa się wydatki bieŜące w Starostwie dz. 600, rozdział 60014, środki 
zostaną przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń pracowników przeniesionych 
do Wydziału Infrastruktury, kwota 77 583 zł.  

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60014, 
o kwotę 100 000 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Środki 
pochodzą z wolnych środków 2010 roku.  

Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 116 000 zł, środki zostaną 
przeznaczone na wydatki majątkowe.  

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 24 000 zł, środki zostaną przeznaczone 
na wydatki majątkowe.  

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w placówkach oświatowych, 
o kwotę 83 552 zł, środki zwiększą plan wydatków w Starostwie (w związku 
z zatrudnieniem księgowych ze szkół).  

Zwiększa się wydatki w dziale 853, rozdziale 85333, z przeznaczeniem na 
realizację programów UE „Mój biznes – Moja szansa” kwota 262 311 zł. Ogółem 
projekt to kwota 1 915 551 zł, realizowany będzie w latach 2011-2014.  

Dokonuje się korekty planu dochodów w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Białej Rawskiej.  
Zadania inwestycyjne.  
Zwiększenia:  
- 100 000 zł „Remont drogi powiatowej (Godzimierz) – Turobowice nr 4124E, 
na odcinku Gacpary – Lewin”.  
- 15 000 zł „Przebudowa linii średniego napięcia w rejonie Szpitala Św. Ducha 
w Rawie Mazowieckiej”, środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie koncepcji 
przebudowy linii energetycznych, mapy do celów projektowych, pełnej 
dokumentacji projektowej.  
- 9 000 zł „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”, środki zostaną 
przeznaczone na sfinansowanie opracowania koncepcji rozbudowy Szpitala.  
- 116 000 zł „Remont dachu na budynku internatu ZSP w Białej Rawskiej – cześć I”, 
środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac przygotowawczych oraz 
wykonanie remontu dachu i kominów wentylacyjnych północnego skrzydła 
Internatu.  

Odnosząc się do przedstawionych propozycji zmian w budŜecie, Radna 
Teresa Pietrzak poprosiła o przedstawienie uzasadnienia konieczności zwiększenia 
wydatków na administrację oraz przybliŜenie zakresu planowanej koncepcji 
modernizacji budynku rawskiego szpitala. 

Odpowiadając Pani Skarbnik poinformowała, iŜ przeniesienie środków 
w ramach wynagrodzeń ma charakter technicznych i jest związane z innym 
księgowaniem wynagrodzeń pracowników Zarządu Dróg Powiatowych. W związku 
z powyŜszym kwota 77.583 zł. jest przenoszona z rozdziału 75020  do rozdziału  
60014 i jest to wynik realizacji  przepisów o klasyfikacji budŜetowej. 
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 W kwestii zakresu opracowania związanego z rozwaŜanym remontem 
budynku rawskiego szpitala wypowiedział się Wicestarosta Rawski – Marian 
Krzyczkowski. 
Poinformował, iŜ za zaplanowaną kwotę 9.000 zł. zostanie wykonana koncepcja 
zagospodarowania całego szpitala, łącznie z lokalizacją nowego pawilonu 
szpitalnego i wykorzystaniem wszystkich istniejących na terenie szpitala obiektów. 
Jest to działanie wyprzedzające, które będzie skutkować gotowością do opracowania 
jednolitej dokumentacji pozwalającej na sięganie po środki zewnętrzne.  

Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik w zakresie 
proponowanych zmian w budŜecie  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 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr VIII/62/2011 w sprawie zmian w budŜecie 
roku bieŜącego, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
zmian  w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

O omówienie treści projektu uchwały Przewodnicząca Rady Powiatu  
poprosiła ponownie Skarbnik Powiatu – Marzenę Pakułę. 

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się nowe przedsięwzięcie, 
zgodnie z umową nr UDA-POKL.06.02.00-10-103/10-00 projekt: „Mój biznes - 
moja szansa” realizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej. 
Okres realizacji 2011 – 2014, ogółem wydatki projektu 1 915 551 zł, w tym: 2011 
rok – 262 311 zł, 2012 rok – 1 100 933 zł, 2013 rok – 523 509 zł, 2014 rok 
– 28 798 zł. 

Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik w zakresie 
proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  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 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr VIII/63/2011 w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu. 
 



 4 

Ad. 6  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie informacji dotyczącej zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych 
dla mieszkańców powiatu rawskiego w roku 2011. 
 Obszerny pisemny materiał  Radni otrzymali razem z zaproszeniem na 
dzisiejszą sesję. 

O przedstawienie informacji Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Andrzeja 
Latka - Dyrektora Wydział Polityki Społecznej.  

W swoim wystąpieniu mówca przedstawił w skrócie najwaŜniejsze informacje 
wynikające z analizy zebranych danych takich jak: informacje uzyskane 
od podmiotów świadczących usługi medyczne, sprawozdań przedstawianych przez 
te podmioty, danych statystycznych i danych NFZ.  Informacje te ujęto w trzech 
rozdziałach obejmujących: 
- wybrane wskaźniki stanu zdrowia ludności powiatu, 
- poziom zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu 
rawskiego, 
- kierunki działań. 

Do najistotniejszych zagroŜeń mówca zaliczył obecną sytuację 
w stomatologii. Świadczenia z zakresu stomatologii są odrębnie kontraktowane 
przez NFZ – poza p.o.z. i ambulatoryjną opieką specjalistyczną. 
  Z analizy danych moŜna wnioskować, iŜ za mało jest lekarzy, co powoduje, 
Ŝe mamy do czynienia z sytuacją zbyt duŜej liczby mieszkańców przypadających na 
1 lekarza dentystę. Zakładana liczba pacjentów 3000 na 1 lekarza ma na celu 
zapewnienie właściwej jakości i dostępności do świadczeń w tym zakresie. 
Aktualnie duŜe zapotrzebowanie istnieje nie tylko na lecznictwo zachowawcze ale 
równieŜ na lecznictwo specjalistyczne w zakresie chirurgii stomatologicznej, 
ortodoncji oraz stomatologii dziecięcej. 

Lekarzy dentystów udzielających świadczeń na naszym terenie, na podstawie 
róŜnych form zatrudnienia, było 8 ( tyle samo co w roku poprzednim). Przeliczając 
ich liczbę na liczbę mieszkańców powiatu stwierdzono, Ŝe w 2010 roku na 1 lekarza 
dentystę przypadało 6.123 osób ( 2008 : 4.481 ; 2009 : 6.177) . 

Praktycznie całkowitej likwidacji uległa profilaktyczna opieka zdrowotna nad 
dziećmi i młodzieŜą szkolną sprawowana przez lekarza dentystę, co w przyszłości 
będzie skutkowało zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi stomatologiczne. 
WiąŜe się to z brakiem działań profilaktycznych w szkołach tj. profilaktycznych 
badań stomatologicznych oraz profilaktyki ortodontycznej, a takŜe brakiem 
prowadzenia edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej, gdyŜ 
zlikwidowano gabinety stomatologiczne w szkołach. Zadania z zakresu grupowej 
profilaktyki fluorkowej są realizowane obecnie przez pielęgniarki medycyny 
szkolnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. 

Problemy, na jakie napotykają świadczeniodawcy przy organizacji i realizacji 
usług, mających wpływ na dostępność dla pacjentów  to: 
1) drastyczne zmniejszenie kontraktu przez NFZ na ambulatoryjną opiekę 
specjalistyczną, co wpłynęło niekorzystnie nie tylko na dostępność poprzez 
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utworzenie się kolejek oczekujących, ale przede wszystkim na zdrowie pacjentów 
z uwagi na wydłuŜenie procesu leczenia, 
2) brak zapłaty za wykonanie świadczeń podadlimitowych.  

Problemem jest równieŜ rozdzielenie kompetencji w dziedzinie zdrowia 
publicznego pomiędzy : 
- jednostki samorządu terytorialnego (kaŜdego szczebla), które są odpowiedzialne 
za realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia i czynią to 
wyłącznie ze środków własnych, 
- płatnika odpowiedzialnego za finansowanie, a tym samym dostarczanie usług 
z zakresu ochrony zdrowia i promocji zdrowia (tj. NFZ), który stał się dzięki temu 
faktycznym kreatorem polityki zdrowotnej, rynku (podaŜy ) i realizatorem zadań 
w tym zakresie. 
 Tak więc władze powiatu rawskiego (działając, zarówno jako samorząd 
terytorialny i organ załoŜycielska dla SPZOZ) nie mają moŜliwości 
współdecydowania o poziomie finansowania i dostępności do usług finansowanych 
z ubezpieczenia zdrowotnego. 
 Jako pierwszy glos w dyskusji zabrał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – 
Marek Dobek. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na pilną potrzebę uruchomienia 
poradni ortopedycznej i kardiologicznej. Zdaniem mówcy, poradnie te moŜna 
uruchomić bez zaangaŜowania większych środków finansowych. 
 Odnosząc się do głosu przedmówcy Dyrektor Andrzej Latek wyjaśnił, 
iŜ pogarszający się dostęp do poradni specjalistycznych jest wynikiem pogarszającej 
się sytuacji w zakresie kontraktowania tego typu usług przez NFZ.  
 Radny Bogdan Batorek zwrócił uwagę na tendencję starzenia się 
mieszkańców powiatu rawskiego oraz na masową migrację do duŜych aglomeracji 
miejskich.  Zdaniem mówcy, sytuacja ta będzie miała negatywne skutki równieŜ dla 
samorządu.  
 Na tle sytuacji w całym województwie łódzkim, powiat rawski w zakresie 
przyrostu naturalnego wypada nie tak źle. Jednak problem jest i nie moŜna go 
bagatelizować, odpowiadał Starosta Józef Matysiak.  
 Radny Rafał Dobrowolski stwierdził, iŜ za odpływ młodych ludzi z terenu 
powiatu rawskiego ponosi winę nie tylko rząd prowadzący złą politykę, ale równieŜ 
władze lokalne. DuŜe ośrodki miejskie stanowią miejsca pracy dla osób 
mieszkających poza aglomeracjami  miejskimi. Natomiast rodzime miejsca są 
systematycznie likwidowane przez rozbudowę sieci handlowych.  
 Do kwestii uruchomienia poradni specjalistycznych, podniesionej przez 
Wiceprzewodniczącego Rady nawiązał Wicestarosta Marian Krzyczkowski. Jego 
zdaniem problemem w tym zakresie jest brak specjalistów i zły system 
kontraktowania tego typu usług.  
 Radna Teresa Pietrzak poprosiła o dokonanie podsumowania i oceny przez 
twórców informacji, czy obecny poziom zabezpieczenia zdrowotnego jest 
wystarczający, a jeŜeli nie to na jakie kwestie naleŜy zwrócić uwagę.    
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 Wywołany Dyrektor Andrzej Latek nie uznał się za kompetentnego 
do jednoznacznej oceny, czy obecny poziom usług medycznych jest wystarczający. 
Zdaniem mówcy, od tego są ludzie zawodowo zajmujący się słuŜbą zdrowia. 
Z pewnością problemem jest zbyt mały dostęp do świadczeń w zakresie diabetologii. 
Jest to wynikiem braku tego typu specjalistów na rynku pracy. Usługi 
stomatologiczne rozwinęły się w sektorze prywatnym i jest to wynik sposobu 
kontraktowania tej usługi.      
 Podsumowując stan zabezpieczenia medycznego mówca stwierdził, 
iŜ mieszkańcy powiatu rawskiego mogą spać spokojnie, chyba Ŝe będzie miało 
miejsce zdarzenie losowe, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć.  

Innych wystąpień w tym punkcie porządku obrad nie było. 
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Jarosław 

Kobierski poinformował, iŜ Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię 
w zakresie informacji dotyczącej zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych 
dla mieszkańców powiatu rawskiego w roku 2011. 

W drodze głosowania Rada Powiatu Rawskiego przyjęła do akceptującej 
wiadomości, przy jednym głosie wstrzymującym się, informację dotyczącą 
zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu rawskiego 
w roku 2011.    
 
Ad. 7 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 VII sesji w dniu 1 lipca 
2011 roku podjęła następujące uchwały: 

1. nr VII/57/2011 w sprawie nadania księdzu prałatowi Mieczysławowi 
Iwanickiemu tytułu honorowego „ZasłuŜony dla Ziemi Rawskiej”,  

2. nr  VII/58/2011 w sprawie  zmian w budŜecie powiatu roku bieŜącego, 
3. nr VII/59/2011 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., 

4. nr VII/60/2011w sprawie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
na lata 2011-2015 dla Powiatu Rawskiego, 

5. nr  VII/61/2011 w sprawie Statutu Powiatu Rawskiego. 
 
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 dwa posiedzenia omawiając 
następujące sprawy. 
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W dniu 8 lipca 2011 r. 
- wyraził zgodę na  ogłoszenie  przetargów nieograniczonych na: 

- przebudowę mostu na przepust w m. śydomice, 
- holowanie i parkowanie pojazdów, 
- zakup emulsji  do remontów cząstkowych, 

- zapoznał się z informacją dot. wykazu dróg (odcinków) najbardziej naraŜonych 
na degradację przez przeciąŜone samochody, w związku z pismem Inspekcji 
Transportu Drogowego w Łodzi, 
- wyraził zgodę na umieszczenie przyłącza kablowego energetycznego w pasach 
drogowych dróg powiatowych: 

- nr 4118E Pukinin-Mogielnica –  obręb Nowy Kłopoczyn, 
- nr 4105E Rossocha-Przewodowice-Rylsk DuŜy- Zuski w m. Annosław  

- przyjął informację nt. kosztów remontu dachu budynku internatu – Zespół Szkól 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, 
- zabezpieczył środki finansowania zadań: 

- opracowanie koncepcji rozbudowy Szpitala Św. Ducha w Rawie  
     Mazowieckiej – 9.000 zł, 
- opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na przebudowę linii  

   15 kV przebiegającej przez działki nr 308/27, 308/6, 308/5, 307/8, 307/7 
   obręb 4 Rawa Mazowiecka  wraz z koncepcją przebudowy linii  
   i mapami do celów projektowych – 15.000 zł, 
-  zapoznał się z informacją o działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej, 
- rozpatrzył wniosek Dyrektora Biblioteki o zwiększenie środków  finansowych 
na wydatki bieŜące, 
- ustalił wysokości stawek wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach 
egzaminacyjnych na wyŜszy stopień nauczyciela, 
- rozpatrzył wniosek Łódzkiej Federacji Sportu  o wsparcie finansowe wyjazdu 
reprezentacji województwa w siatkówce dziewcząt na z turniej międzynarodowy 
do Mińska, 
- zatwierdził  warunki przetargu na dzierŜawę placu manewrowego do nauki jazdy 
przy ZSP im Reymonta w Rawie  Maz.,  
- zapoznał się z pismem Wojewody Łódzkiego w sprawie wypracowania 
i stosowania procedur zlecania przez SPZOZ transportów medycznych chorych, 
którzy potrzebują konsultacji w innych Zakładach, 
- zapoznał się z informacją dyrektora SPZOZ o wynikach postępowania 
konkursowego o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu: 

- opieka i pielęgnacja chorych, 
- transport sanitarny, 

- przyjął informację o zakończeniu drugiego konkursu na  zastępcę dyrektora 
ds. medycznych w SPZOZ , 
- rozpatrzył prośbę dyrektora SPZPZ  o wyraŜenie zgody na zabezpieczenie 
w postaci zastawu rejestrowego na nieruchomościach powiatu poŜyczki 
długoterminowej dla SPZOZ, 
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- rozpatrzył prośba dyrektora SPZPZ  w sprawie wyznaczenia terenu pod ladowisko, 
- rozpatrzył wniosek właściciela lokalu mieszkalnego przy ul. Południowej 27 
o odstąpienie od zwrotu bonifikaty mieszkaniowej 
 
W dniu 12.07.2011 
- przyjął propozycję porządku sesji Rady Powiatu Rawskiego w dniu  
22.07.2011roku, 
- podjął uchwałę w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu 
"STAROSTWO RAWSKIE - PRZYJAZNE OBYWATELOM, NOWOCZESNE 
I SKUTECZNE", 
- rozpatrzył wniosek dyrektora LO w Rawie Mazowieckiej na utworzenie ogrodu 
botanicznego przy LO, 
-  dokonał ustalenia kwoty wyjściowej do rokowań sprzedaŜy nieruchomości 
w Rawie Maz. przy ul.  Łowickiej 5, 
 
 Do informacji Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 
Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 8  W punkcie interpelacje Radnych, Radny Rafał Dobrowolski powrócił 
do poruszanej na poprzedniej sesji kwestii  rozmytej skarpy nad przepustem 
w miejscowości Matyldów. Uznał prowadzone dotychczasowe prace zabezpieczając 
za niewystarczające i prowadzone w sposób nieumiejętny, powodujący pogłębianie 
się degradacji drogi.  
 Następnie poruszył sprawę 3 suchych drzew rosnących przy drodze 
powiatowej prowadzącej do tej miejscowości. Zdaniem Radnego drzewa te 
zagraŜają uczestnikom ruchu drogowego.  
 Następna kwestia podniesiona przez Radnego dotyczyła moŜliwości wydania 
pozwolenia na budowę w sytuacji gdy do nieruchomości nie ma dojazdu do drogi 
publicznej. 
 Nim Starosta Rawski odniósł się do podnoszonych przez Radnego kwestii, 
poprosił aby sprawy o charakterze bieŜącym podnosić w innym punkcie, gdyŜ nie 
mają one statusu interpelacji. 
Następnie mówca odniósł się do merytorycznej części wypowiedzi Radnego. 
Poinformował, iŜ grupa remontowa pracuje według zatwierdzonego harmonogramu 
prac. Nie da się wyremontować wszystkich odcinków dróg jednocześnie. Sprawę 
wydania pozwolenia na budowę do działki bez dojazdu naleŜy rozpatrywać 
na gruncie konkretnego przypadku.  
W stosunku do pozostałych kwestii Radnemu zostanie udzielona pisemna 
odpowiedź.  
 
Ad. 9 W punkcie zapytania i wolne wnioski Radna Katarzyna Urbańska zwróciła się 
z apelem o wsparcie akcji pomocy głodującym dzieciom w Afryce. Będzie to drobny 
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wkład w ogólnopolska akcję niesienia pomocy humanitarnej mieszkańcom tego 
kontynentu.  
 Przewodnicząca Rady poprosiła o przeanalizowanie przez kaŜdego z Radnych 
zgłoszonej przez Radną propozycji.  
 Radny Jarosław Kobierski poinformował o wczorajszej sytuacji zaistniałej 
na remontowanym odcinku drogi krajowej nr 8 w obrębie skrzyŜowania 
z ul. Katowicką. W dniu wczorajszym został zamknięty tunel pod drogą krajową 
od ul. Wierzbowej, co spowodowało brak przejazdu. Zmiana organizacji ruchu 
przewiduje wykonanie jedynie przejścia dla pieszych i oznaczenie jego stosowną 
sygnalizacją świetlną. Przejście takie jest w trakcie budowy, jednak sytuacja jest 
niebezpieczna dla osób zmuszonych korzystać z tego prowizorycznego rozwiązania.  
 Ze strony Starosty Rawskiego padło zapewnienie, iŜ kwestia ta będzie 
monitorowana. 
 Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Marek Dobek poprosił Radnych 
o bardziej wnikliwe analizowanie przekazywanych materiałów, które są 
przedmiotem obrad Rady. Według Wiceprzewodniczącego, bardziej wnikliwa 
analiza spowoduje, iŜ unikniemy pytań, na które odpowiedzi znajdują się 
w przekazywanych materiałach.   
 
Ad. 10 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria CharąŜka - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1230 dokonała zamknięcia 
obrad  VIII  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził; Sylwester Krawczyk.  
 
 


