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

odbytej w dniu 16 września 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 IX sesji 
Rady Powiatu Rawskiego Wicestarosta Rawski – Marian Krzyczkowski 
zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu  obejmującego podjecie uchwały 
w sprawie wyraŜenia zgody na obciąŜenie nieruchomości hipoteką. 
PowyŜszy punkt mówca proponuje wprowadzić jako nowy punkt 9. Numeracja 
pozostałych punktów porządku obrad ulegnie przesunięciu o jeden. 
Innych uwag do porządku obrad  nie zgłoszono. 
 

Rada powiatu Rawskiego przyjęta jednogłośnie porządek obrad IX sesji 
uwzględniając poprawkę zgłoszoną przez Wicestarostę – Mariana 
Krzyczkowskiego. 
 
Przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu VIII 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. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Sadkowice. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań 

związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego   
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych 
na realizację tych zadań w  2011 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia opłat za usunięcie i 
przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na obszarze powiatu 
rawskiego oraz kosztów odstąpienia od usunięcia.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyraŜenia zgody na obciąŜenie 
nieruchomości hipoteką. 
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10. Informacja o działalności  Państwowej SłuŜby Łowieckiej działającej przy 
Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.  

11. Informacja z przebiegu wykonania budŜetu oraz Wieloletniej Prognozy 
Finansowej powiatu rawskiego za I półrocze 2011 r. 

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

13. Interpelacje radnych. 
14. Zapytania i wolne wnioski. 
15. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z VIII sesji 
Rady Powiatu Rawskiego. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. Rada Powiatu Rawskiego 
przyjęła 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się protokół z VIII 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: 
- Zwiększa się dochody bieŜące w dziale 754, rozdziale 75411 o kwotę 1 636 zł, jest 
to odszkodowanie za radiotelefon, utracony podczas akcji ratowniczej. Środki 
zwiększą wydatki bieŜące w KPPSP w Rawie Mazowieckiej. 
- Zwiększa się dochody w dziale 710, rozdziale 71014 o kwotę 639 456 zł., 
są to środki przekazane do budŜetu ze zlikwidowanego PFGZGiK, środki zwiększą 
wydatki majątkowe w dziale 710, rozdziale 71095 w wysokości 282 855 zł.   
- Zmniejsza się dochody w dziale 710, rozdziale 71014, z opłat geodezyjnych 
o kwotę 260 000 zł. Niskie wykonanie dochodów w I półroczu wymusza korektę 
planu finansowego dochodów. 
- Zmniejsza się dochody planowane do uzyskania z UE w dziale 710, rozdziale 
71095 o kwotę 96 601 zł, środki wpłyną do budŜetu w 2012 roku, w roku bieŜącym 
wydatki majątkowe zostaną sfinansowane środkami własnymi powiatu. 
Zadania inwestycyjne. 
- Zwiększenia: 380 000 zł, zwiększenie na zadanie „Infrastruktura Regionalnego 
Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” dodatkowe środki 
pozwolą wcześniej przeprowadzić procedury przetargowe i zakończyć realizację 
zadania. Zwrot środków z UE planowany jest na 2012 rok. 50 000 zł, zakup pomp 
szlamowych niezbędnych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem 
kryzysowym. 
- Kwotę 5 000 zł, zakup 2 komputerów. Kwotę 2 000 zł , „Remont pomieszczeń 
w ZSCEZiU z przeznaczeniem na pracownie zawodowe: diagnostyki samochodowej 
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oraz mechatroniczną”. Zmiana spowodowana jest tym, Ŝe najniŜsza oferta złoŜona 
w przetargu nieograniczonym przewyŜsza o taką kwotę środki zabezpieczone na ten 
cel w budŜecie. 
Zmniejszenia: 73 000 zł, „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części 
gminy Rawa Mazowiecka” są to oszczędności poprzetargowe. 
Kwotę 23 000 zł. - zakup sprzętu komputerowego. Rezygnuje się z części zakupów 
- 2 000 zł. i przenosi oszczędności na uzupełnienie braków finansowych 
na zadanie realizowane w ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej. 

Dokonuje się zmiany w planie dotacji na 2011 rok dla szkół niepublicznych, 
zmiany wynikają z większej liczby uczniów niŜ pierwotnie planowano w jednej 
ze szkół. 

Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik w zakresie 
proponowanych zmian w budŜecie  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 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr IX/63/2011 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 Powiatu Rawskiego na lata 2011- 2023 
wprowadza się nowe przedsięwzięcie pt. „Remont drogi powiatowej nr 411E 
Pukanin- Mogielnica do granic województwa”. Nakłady poniesione do 2011 roku 
to kwota 3 210. 441 zł. Planowane na rok 2012 to kwota 1 100 000 zł. 

Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik w zakresie 
zaproponowanej zmiany 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 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr IX/64/2011 w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2011- 2023, która stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice. 
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I w tym punkcie o omówienie treści projektu uchwały Przewodnicząca Rady 
Powiatu  poprosiła Skarbnika Powiatu – Marzenę Pakułę. 

W związku z tym, iŜ Wójt Gminy Sadkowice przewiduje złoŜenie wniosku 
o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008 - 2011 na rok 2012 zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 383511 
Jajkowice - Nowy Kłopoczyn na odcinku ok. 1100 m2, Powiat Rawski udziela 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 40 000,00 zł. na jego 
realizację.  

 Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik w zakresie 
zaproponowanego wsparcia finansowego dla Gminy Sadkowice  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 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr IX/65/2011 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Sadkowice, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 7 Kolejny 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 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w  2011 r. 

O przedstawienie uzasadnienia Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Halinę 
Bartkowicz BłaŜejewską – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Rawie Mazowieckiej. 

W związku z niewykorzystaniem w pełni środków finansowych 
przeznaczonych na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych oraz ze zbyt małą ilością środków finansowych PFRON 
przeznaczonych w 2011 r. na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu 
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych proponuje się 
dokonanie przesunięć środków finansowych na to zadanie w wysokości 
37.111,04 zł. z następujących zadań: 
-  udzielanie dofinansowania oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych 
przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej – 
niewykorzystana kwota wynosi  7.111,04 zł., 
- zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych 
przez Powiatowy Urząd Pracy – kwota 30.000 zł. (w dniu 31.08.2011 r. Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej poinformowała, 
Ŝe z planowanych 50.000 zł. zostanie wykorzystana kwota 20.000 zł.). 
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 Proponowane przesunięcia pozwolą na właściwe wykorzystanie środków 
i brak konieczności ich zwrócenia do PFRON. 
 Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 

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

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – Marek Dobek. 
Do jej treści uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr IX/66/2011 w sprawie zmiany uchwały 
dotyczącej określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową 
i społeczną  osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 
otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w  2011 r., która stanowi załącznik nr 5 
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 8 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie 
pojazdów usuniętych z dróg na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów 
odstąpienia od usunięcia. 
 O przedstawienie treści projektu uchwały Przewodnicząca Rady poprosiła 
Z-cę  Dyrektora Wydziału Infrastruktury Pana Piotra Irlę. 

Mówca poinformował, iŜ nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym stanowi, iŜ pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela, 
w szczególności w przypadku: 

- pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch 
lub w inny sposób zagraŜa bezpieczeństwu; 

- nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie 
umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego 
ubezpieczenia; 

- przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi 
określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba Ŝe istnieje moŜliwość 
skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch 
takiego pojazdu; 

- pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu 
przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniŜonej 
sprawności ruchowej; 

- pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, 
Ŝe zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. 

Ponadto pojazd moŜe być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeŜeli nie ma 
moŜliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy kierowała nim 
osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po uŜyciu alkoholu 
albo środka działającego podobnie do alkoholu, nieposiadającą przy sobie 
dokumentów uprawniających do kierowania lub uŜywania pojazdu lub jego stan 
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techniczny zagraŜa bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi 
albo narusza wymagania ochrony środowiska. 

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeŜonym do czasu 
uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie. Usuwanie pojazdów 
oraz prowadzenie parkingu strzeŜonego dla pojazdów usuniętych we wskazanych 
przypadkach, naleŜy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje 
te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich 
wykonywanie, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. 

Rada Powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, 
o których mowa w ustawie, ustala corocznie, w drodze uchwały koszty usuwania 
i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu oraz ustala wysokość opłat 
i kosztów. 
 Rozstrzygnięty został przetarg na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie 
parkingu strzeŜonego dla pojazdów usuniętych w tych przypadkach i w związku 
z tym zachodzi konieczność ustalenia stawek kwotowych opłat za usuwanie 
i przechowywanie pojazdów oraz kosztów odstąpienia od usunięcia.  

Z kosztem odstąpienia od usługi mamy do czynienia wówczas kiedy została 
podjęta decyzja o usunięciu pojazdu, a w międzyczasie pojawia się osoba, która 
moŜe ten pojazd odprowadzić. 

Odnosząc się do treści projektu uchwały Radny Rafał Dobrowolski poprosił 
o wyjaśnienie, co w przypadku gdy pojazd nie musi być usunięty przez firmę 
zewnętrzną, a ta firma juŜ została wezwana i jest na miejscu zdarzenia. 
Czy wówczas firmie naleŜy się zapłata? 

Odpowiadając Dyrektor Piotr Irla wyjaśnił, iŜ z kosztem odstąpienia 
od usunięcia pojazdu mamy do czynienia wówczas gdy pojawia się osoba mogąca 
zająć się pojazdem, ale procedura usunięcia pojazdu z drogi została juŜ rozpoczęta 
i firma zjawiła się na miejscu zdarzenia. Wówczas właściciel pojazdu lub osoba 
odbierająca pojazd jest zobowiązana uiścić koszty wskazane w projekcie uchwały 
wynikające z odstąpienia od usunięcia pojazdu. Te koszty w całości idą na pokrycie 
kosztów firmy świadczącej usługę usunięcia. JeŜeli w terminie 3 miesięcy 
właściciele nie zgłoszą się po usunięte pojazdy  i po uiszczeniu kosztów nie odbiorą 
swoich pojazdów, powiat występuje do sądu o orzeczenie ich własności na rzecz 
powiatu. 

Inaczej w sytuacji gdy usunięcie ma miejsce i pojazd umieszczany jest 
na parkingu wskazanym przez starostę. Wówczas róŜnica między kosztami 
wynikającymi z uchwały, a opłatami wynikającymi z umowy zasila budŜet powiatu.  

Radny Rafał Dobrowolski zwrócił uwagę na wysokie koszty związane 
z odstąpieniem od wykonania w przypadku rowerów i motocykli. Natomiast na zbyt 
niskim poziomie określono koszty w przypadku pozostałych pojazdów. Sytuacja 
taka moŜe spowodować konieczność dokładania do tych zadań z budŜetu. 

Zdaniem Starosty Rawskiego realizacja nałoŜonych na powiat zadań moŜe 
wiązać się z koniecznością dofinansowania z budŜetu tych zadań.  Wysokość tych 
kosztów nie jest na chwilę obecną znana, gdyŜ nowy system rozliczeń dopiero 
zaczyna obowiązywać. Na chwilę obecną jest 11 pojazdów, w stosunku do których 
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zostanie wszczęta procedura ich przejęcia na rzecz powiatu, następnie procedura 
likwidacji, bądź sprzedaŜy. W budŜecie na ten cel zabezpieczono środki na poziomie 
90.000 zł. Zwiększenie kwoty odstąpienia nie ma znaczenia dla budŜetu powiatu, 
albowiem kwota ta w całości wpływa do budŜetu firmy usługowej. Powiat nic z tego 
nie ma. 

Innych wystąpień w dyskusji nie było. 
Wiceprzewodniczący Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 

Publicznego Pan Marek Sekuter poinformował o pozytywnej opinii Komisji 
w zakresie omawianego projektu uchwały. 

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – Marek Dobek. 
Do jej treści uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 14 glosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się uchwałę 
nr IX/67/2011 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów 
usuniętych z dróg na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia 
od usunięcia, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 9 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie  
wyraŜenia zgody na obciąŜenie nieruchomości hipoteką. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Wicestarosta Rawski – Marian 
Krzyczkowski.  

Poinformował, iŜ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej, zawarł z instytucją finansową Magellan S.A., z siedzibą w Łodzi 
umowę poŜyczki  na kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) 
z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań cywilno – prawnych i wydatków 
inwestycyjnych SPZOZ -u. Podstawą zawarcia umowy poŜyczki był wybór oferty 
najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym z dnia 02.08.2011 r. 
Na zabezpieczenie spłaty udzielonej poŜyczki, prowizji, odsetek bieŜących i odsetek 
za opóźnienie, ustanowiona będzie hipoteka łączna do wysokości 2.579.326 złotych 
na nieruchomościach powołanych w treści niniejszej uchwały, będących własnością 
Powiatu Rawskiego. Wykonawca usługi udzielenia poŜyczki, wyłoniony został 
zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych. 
 Radny Rafał Dobrowolski zwrócił się z pytaniem, dlaczego poŜyczka jest 
brana w tzw. parabanku, a nie w typowym banku i gdzie leŜą nieruchomości 
wchodzące w skład zastawu i jakie są koszty obsługi poŜyczki.  Dlaczego tego typu 
uchwały wprowadza się pod obrady bezpośrednio w dniu sesji, a nie przekazuje się 
projektów uchwał na 7 dni przed sesją, tak jak stanowi to Statut Powiatu. 
 Odpowiadając Wicestarosta oświadczył, iŜ przekazanie przez Zarząd projektu 
uchwały bezpośrednio na sesję jest konsekwencją rozstrzygnięcia przetargu 
i podpisania umowy w ostatniej chwili przed sesją. Stąd na początku sesji  zgłoszony 
został wniosek o rozszerzenie porządku obrad o ten punkt. Wniosek ten został 
przyjęty bez głosów przeciwnych.  
 Zabezpieczeniem poŜyczki są grunty tzw. makarówki przeznaczone w planie 
zagospodarowania przestrzennego na cele rezerwy  budownictwa oraz pod cmentarz. 
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Koszty obsługi poŜyczki to kwota  579.326,67 zł. Firma Magellan S.A złoŜyła 
najkorzystniejszą ofertę. Typowe banki nie były zainteresowane złoŜeniem oferty.  
 Innych głosów w dyskusji nie było. 

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

Do treści projektu uchwały uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 13 głosami za, przy 2 glosach wstrzymujących się uchwałę 
nr IX/68/2011 w sprawie  wyraŜenia zgody na obciąŜenie nieruchomości hipoteką, 
która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 Przed ogłoszeniem przerwy Rada Powiatu Rawskiego złoŜyła podziękowania 
odchodzącej na emeryturę Pani Jadwidze Majchrzak – Dyrektorowi Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Ad. 10 W tym punkcie informację o działalności  Państwowej SłuŜby Łowieckiej 
działającej przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi przedstawił Komendant 
Wojewódzki Pan Starosta. 

Swoje wystąpienie mówca rozpoczął od informacji, iŜ powołana przez 
Wojewodę Łódzkiego PSŁ działała od 1 stycznia 2007 roku i umiejscowiona została 
w strukturach Wydziału Środowiska i Rolnictwa. Natomiast od 1 października 
2008 r. jest samodzielną komórką Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego  w Łodzi, 
zlokalizowaną w Piotrkowie Trybunalskim. W skład struktury organizacyjnej 
wchodzi Komendant Wojewódzki oraz  czterech straŜników. WyposaŜenie stanowią 
dwa samochody terenowe, broń krótka bojowa, broń myśliwska i środki przymusu 
bezpośredniego. Obszar działania obejmuje prawie cały teren województwa 
łódzkiego tj. ok. 99,6%. powierzchni 18 219 km2, na terenie którego znajduje się 
326 obwodów łowieckich, w tym: 
• 285 obwody polne  
•   41 obwody leśne.   
Obwodem polnym jest obwód, którego grunty leśne stanowią mniej niŜ 40% ogólnej 
powierzchni obwodu.        

Zadaniem Państwowej StraŜy Łowieckiej jest kontrola realizacji przepisów 
ustawy, a w szczególności w zakresie: 

• ochrony  zwierzyny, 
• zwalczania kłusownictwa i wszelkiego  szkodnictwa łowieckiego, 
• zwalczania przestępstw i wykroczeń w  zakresie łowiectwa, 
• kontroli legalności skupu i obrotu zwierzyną. 

 
Na terenach obwodów łowieckich ochroną zwierzyny oraz mienia dzierŜawców 
i zarządców, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa 
łowieckiego i szkodnictwa przyrodniczego, popełnianych w obwodach łowieckich 
polnych i leśnych, zajmują się straŜnicy Państwowej StraŜy Łowieckiej, 
 na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego i kodeksie 
postępowania w sprawach o wykroczenia. 
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StraŜnicy Państwowej StraŜy Łowieckiej przy wykonywaniu zadań mają prawo do: 
1) legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia 
w celu ustalenia ich toŜsamości, 
2) nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia 
popełniane na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego, 
3) dokonywania w obwodach łowieckich oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie 
kontroli środków transportu w celu sprawdzenia ich ładunku i przeglądania 
zawartości bagaŜy w razie zaistnienia przestępstwa lub wykroczenia,  
4) przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego 
podejrzenia o popełnienie przestępstwa, na zasadach określonych w Kodeksie 
postępowania karnego, 
5) ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku lub w pościgu 
podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa i doprowadzenia do jednostki 
Policji, 
6) odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa 
lub wykroczenia oraz narzędzi i środków słuŜących do ich popełnienia, 
7) prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarŜenia 
w postępowaniu uproszczonym, jeŜeli przedmiotem przestępstwa jest zwierzyna, 
w trybie i na zasadach określonych   w kodeksie postępowania karnego, 
8) prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału 
w rozprawach przed kolegium do spraw wykroczeń w charakterze oskarŜyciela 
publicznego i wnoszenia środków zaskarŜania do sądu rejonowego od rozstrzygnięć 
kolegium do spraw wykroczeń w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie 
szkodnictwa łowieckiego, 
9) dokonywania kontroli podmiotów prowadzących skup i przerób dziczyzny 
w zakresie sprawdzania źródeł jej pochodzenia,  
10) noszenia broni palnej krótkiej, 
11) noszenia ręcznego miotacza gazowego, 
12) Ŝądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką 
pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak równieŜ w nagłych 
przypadkach do kaŜdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach 
określonych w przepisach o Policji, określających szczegółowo zasady Ŝądania 
takiej pomocy. 

StraŜnik Państwowej StraŜy Łowieckiej moŜe, wobec osób uniemoŜliwiających 
wykonywanie przez niego czynności określonych w ustawie, stosować środki 
przymusu bezpośredniego w postaci: 

• siły fizycznej, 
• chemicznych środków obezwładniających w postaci miotacza gazu 

obezwładniającego, 
•  pałki wielofunkcyjnej,  
• kajdanek, 
• pocisków niepenetracyjnych. 
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StraŜnicy Państwowej StraŜy Łowieckiej przy wykonywaniu czynności 
słuŜbowych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach kodeksu 
karnego dla funkcjonariusza publicznego.  

W celu bardziej efektywniejszej realizacji zadań nałoŜonych na PSŁ istnieje 
potrzeba większej współpracy  z innymi jednostkami. Taki obowiązek wynika takŜe 
z zapisów rozporządzenia Ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych 
i leśnictwa z dnia 23 czerwca 1997 r.  Na tej podstawie w maju 2007 r.  zostały 
podpisane porozumienia z PZŁ i policją o wzajemnej współpracy i wymianie 
informacji. Współpraca ta ma polegać na organizowaniu wspólnych akcji i patroli 
w obwody łowieckie, udzielaniu pomocy  w akcjach juŜ prowadzonych, wymianie 
informacji w tym przekazywanie ujawnionych spraw z zakresu przestępczości 
łowieckiej czy prowadzeniu wspólnych szkoleń z zakresu prawa karnego i gosp. 
łowieckiej. NiezaleŜnie od powyŜszego takŜe w 2007 r. zostały podpisane 
porozumienia z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów  Państwowych w Łodzi 
i Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii.  

Kłusownictwo  i szkodnictwo łowieckie  wojew. Łódzkie lata 2007-2010. 
Kłusownictwo zgodnie z normami prawa łowieckiego oznacza działanie 

zmierzające  do wejścia zwierzyny w sposób niebędący polowaniem 
albo z naruszeniem warunków dopuszczalności polowania. Kłusownictwo istnieje 
juŜ od czasu wprowadzenia  przepisów prawnych zabraniających powszechnego 
pozyskiwania zwierząt łownych. Dla wykonywania poleceń króla ustanawiane były 
urzędy łowieckie. 
Kłusownictwo – szkody.  
Kłusownik powoduje ogromne i długotrwałe cierpienia u zwierząt, niszczy pogłowie 
zwierzyny łownej, powoduje straty Skarbu Państwa i stwarza zagroŜenie 
dla zdrowia i Ŝycia innych ludzi poprzez wprowadzanie na rynek niebadanego 
mięsa.  

Art. 51 ust.1 u stawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie stanowi, 
Ŝe kto: 
1) strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niŜ 500 metrów od miejsca zebrań 
publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niŜ 100 metrów 
od zabudowań mieszkalnych, 
2) wybiera jaja, pisklęta, niszczy gniazda ptaków łowczych lub niszczy 
ich lęgowiska, 
3) przetrzymuje zwierzynę bez odpowiedniego zezwolenia, 
4) niszczy nory i legowiska zwierząt łownych, 
5) niszczy urządzenia łowieckie, wybiera karmę lub sól z lizawek,  
6) poluje, nie posiadając przy sobie wymaganych dokumentów, 
7) wbrew przepisom art. 42B ust. 2 nie dokonuje wymaganych wpisów 
w upowaŜnieniu do wykonania polowania indywidualnego  
Podlega karze grzywny  

 
 

Art. 52. Kto: 
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1) gromadzi, posiada, wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu narzędzia 
i urządzenia przeznaczone do kłusownictwa, 
2) wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt 
łownych, 
3) bez wymaganego zezwolenia wprowadza do obrotu zwierzynę Ŝywą lub mięso 
zwierzyny ubitej, 
4) hoduje lub utrzymuje charty rasowe lub ich mieszańce, 
5) sprawując zarząd z ramienia dzierŜawcy, a w obwodach niewydzierŜawionych 
z ramienia zarządcy, zezwala na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania 
polowania lub na przekroczenie zatwierdzonego w planie łowieckim pozyskania 
zwierzyny, 
6) pozyskuje zwierzę innego gatunku, innej płci lub w większej liczbie, niŜ 
przewiduje upowaŜnienie wydane przez dzierŜawcę lub zarządcę obwodu 
łowieckiego  
Podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  
 
Art. 53. Kto: 
1) poluje na przelotne ptactwo łowne na wybrzeŜu morskim w pasie 3000 m 
od brzegu w głąb morza lub 5000 m w głąb lądu, 
2) poluje z chartami lub ich mieszańcami, 
3) poluje w czasie ochronnym, 
4) poluje nie posiadając uprawnień do polowania, 
5) wchodzi w posiadanie zwierzyny za pomocą broni i amunicji innej niŜ 
myśliwska, środków i materiałów wybuchowych, trucizn, karmy o właściwościach 
odurzających, sztucznego światła, lepów, wnyków, Ŝelaz, dołów, samostrzałów lub 
rozkopywania nor i innych niedozwolonych środków, 
6) nie będąc uprawnionym do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny-  
podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 
 
Dane dotyczące kłusownictwa n terenie województwa łódzkiego.  
Zebrane urządzenia kłusownicze lata 2007- 2010 : 

• Zarząd Okręgowy PZŁ Łódź  - 5656 
• Zarząd Okręgowy PZŁ Skierniewice – 7640 
• Zarząd Okręgowy Sieradz – 7608 
• Zarząd Okręgowy Piotrków Tryb. – 19625 

   Razem – 40529 
Zwierzyna znaleziona w narzędziach kłusowniczych . Województwo Łódzkie lata 
2007 - 2010 
Zarząd Okręgowy PZŁ Łódź – 1003 
Zarząd Okręgowy PZŁ Piotrków Tryb. - 2685 
Zarząd Okręgowy PZŁ Sieradz – 1128 
Zarząd Okręgowy PZŁ Skierniewicach – 778 
RAZEM  -  5594 
jeleń – 74 



 12 

sarna – 1443 
dzik – 258 
zając – 1736 
baŜant – 1481 
kuropatwa – 652 
 
Kłusownictwo w kraju. Zwierzyna znaleziona w urządzeniach kłusowniczych: 
                   2007/2008      08/09         09/10 
 Łoś          19             33               23 
Jeleń                 288           409             318 
Daniel       105             64               45 
Sarna               3437          3993          3965 
Zając                3439         3628          3209 
Dzik                 1007         1146            956 
BaŜant              3926         4439          4430 
Kuropatwa       1500          1749          2111 
Pozostałe          2563         2656          2275 
 
Szacunkowe straty Skarbu Państwa i PZŁ w przeliczeniu na wybrany gatunek 
zwierzyny łownej (dane dotyczą kłusownictwa z sezonu 2009/2010 - kraj) 
sarna – 748.800,00 zł 
dzik   – 152.000,00 zł 
jeleń  –   89.040,00 zł 
 
Szkodnictwo  psów na terenie kraju - wybrane gatunki zwierząt łownych 
                2006/07  07/08   08/09      09/10 
Jeleń          363         247            162          263 
Daniel           -           194           133           116 
Sarna     10 894      8 854        6 998      10 822 
Zając     15 529     17 071      14 062      14 743 
Dzik         1 218      1 036        1 244         1068 
Pozostałe     -          4 282        4 798        4 767 
 
Szacunkowe straty Skarbu Państwa i PZŁ w przeliczeniu na wybrany gatunek 
zwierzyny łownej powodowane przez psy (dane dotyczą sezonu 2009/2010 - kraj) 
sarna – 2.076.600,00 zł 
dzik –     169.600,00 zł 
jeleń –      72.800,00 zł 
zając  –   882.000,00 zł 
 

Szacunkowe straty Skarbu Państwa i PZŁ w przeliczeniu na wybrany  gatunek 
zwierzyny łownej powodowane przez psy (dane dotyczą sezonu 2009/2010 – woj. 
łódzkie) 
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sarna  –  151.800,00 zł 
dzik  –       8.300,00 zł 
 jeleń –         750,00 zł 
 zając  –   36.400,00 zł 
Liczba kłusujących chartów - 1617 
Działalność PSŁ w latach 2007-2009 
- ilość wykonanych patroli – 393 
- nałoŜono mandatów karnych - 28 
- udzielono pouczeń – 66 
- skontrolowano osób i pojazdów – 210 
- kontrole Punktów Skupu dziczyzny - 62  
- prowadzono spraw karnych – 41.  

Puszczanie psa luzem w lesie poza czynnościami związanymi z polowaniem 
podlega karze grzywny do 5.000,00 zł., lub karze nagany. Kto zwierzę chowa 
albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzanej przez nie 
szkody niezaleŜnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy teŜ zabłąkało się 
lub uciekło. W przypadku, gdy pies uśmierca zwierzę łowne, właściciel psa podlega 
sankcjom karnym (Art. 431. Kodeksu cywilnego). Zwierzęta łowne w stanie 
wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa (Ustawa 
Prawo łowieckie) własność dzierŜawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, 
a na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich - własność Skarbu 
Państwa. 

Kończąc mówca zadeklarował chęć współpracy i uczestniczenia w zajęciach 
szkolnych, na których mogłyby być zaprezentowane elementy dzisiejszej prezentacji 
multimedialnej.  

Zabierając głos w dyskusji Radny Jarosław Kobierski zwrócił się do Pana 
Komendanta z apelem o wsparcie działań legislacyjnych związanych 
z przeniesieniem kosztów związanych ze szkodami w płodach rolnych 
wyrządzanymi przez zwierzynę łowną, z kół łowieckich na Skarb Państwa. 
Doświadczenia pokazują, iŜ koła łowieckie nie radzą sobie z ilością i skalą 
wysokości  odszkodowań.  

Zdaniem gościa, deklaracja wsparcia takich działań jest moŜliwa.    
Za dzisiejszą interesującą prezentację i cenne uwagi podziękowała 

Przewodnicząca Rady – Maria CharąŜka.  
 
Ad. 11 W tym punkcie porządku obrad informację z przebiegu wykonania budŜetu 
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu rawskiego za I półrocze 2011 r. 
przedstawiła Skarbnik Powiatu –Marzena Pakuła.  
Przed przekazaniem głosu Pani Skarbnik, Przewodnicząca Rady poinformowała, 
iŜ na chwilę obecną nie ma jeszcze opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi. Po uzyskaniu takiej opinii Rada o jej treści zostanie poinformowana. 

Swoje wystąpienie Skarbnik Powiatu rozpoczęła od przypomnienia, iŜ budŜet 
powiatu na 2011 r. uchwalony został w dniu 11 lutego 2011 r. Uchwałą 
nr IV/28/2011 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody i wydatki 
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budŜetu, w tym dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu administracji 
rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2011 r. 
oraz zestawienie zadań inwestycyjnych na 2011 r. 

Dochody planowane to kwota 46 507 337 zł. Wykonanie za I półrocze 2011 r. 
wynosi 26 744 374,32 zł. tj. 57,5 % planu. Planowana kwota subwencji to kwota 
27 308 572 zł. Wykonanie wyniosło 16 567 496,00 zł,  tj. 60,7 % planu, z tego: 

 
                plan        wykonanie                 % 
- subwencja oświatowa          23 341 298 zł         14 363 872,00  zł          61,5  % 
- subwencja równowaŜąca      1 703 380 zł              851 676,00  zł          50,0  % 
- subwencja wyrównawcza     2 263 894 zł             1 131 948,00  zł         50,0  % 
- uzupełnienie subwencji          220 000  zł              
Subwencje stanowiły 61,9 % dochodów ogółem . 
 
Kwota dotacji to 7 596 689 zł – plan. Wykonanie to  5 023 676,98 zł  tj. 66,1 %.  
W kwotach dotacji są dotacje z budŜetu państwa, dotacje z budŜetów jednostek 
samorządu terytorialnego oraz z funduszy europejskich. 
Kwota dotacji z budŜetu państwa szacowana była w wysokości 4 735 544 zł. 
Dotacje, jakie wpłynęły to kwota 2 783 598,00 zł tj. 58,8 % w tym: 
a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieŜące).  
    Plan 4 719 544 zł, wykonanie 2 772 598,00 zł tj. 58,7 % 
b) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej.  
    Plan 11 000 zł, wykonanie 100,0 % tj. 11 000,00 zł 
d) na zadania z zakresu administracji rządowej – inwestycyjne.  
    Plan 5 000 zł, wykonanie  0,00 zł. 
        Na 2011 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 11 602 076 zł., 
wykonanie na koniec czerwca wyniosło 5 153 201,34 zł, tj. 44,4%. 
        Plan wydatków po zmianach w ciągu roku określony został na poziomie 
49 059 765 zł. Wykonanie wyniosło 22 198 656,45 zł tj. 45,2 %. 
 
Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje: 
1.Wydatki bieŜące w wysokości 43 938 314 zł, wykonanie 22 034 122,55 zł. 
tj. 50,1% planu, w tym: 
a) jednostki budŜetowe kwota 37 559 984 zł, wykonanie 19 423 460,41 zł. 
tj. 51,7% planu 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  28 582 269 zł, wykonanie 
15 188 096,33 zł tj. 53,1% planu 
- zadania statutowe 8 977 715 zł, wykonanie 4 235 364,08 zł tj. 47,2% planu 
b) dotacje na zadania bieŜące 1 009 500 zł, wykonanie 440 290,35 tj. 43,6% planu 
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 648 260 zł, wykonanie 565 082,00 zł                      
tj. 34,3% planu 
d) poręczenia i gwarancje 766 667 zł, wykonanie 255 555,56 tj. 33,3% planu 
e) obsługa długu 976 675 zł, wykonanie 524 568,37 zł tj. 53,7% planu 
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f) wydatki z udziałem środków UE 1 977 228 zł, wykonanie 825 165,86 zł tj. 
41,7% planu 
 
2. Wydatki majątkowe w wysokości 5 121 451 zł, wykonanie 164 533,90 zł tj. 3,2% 
planu  w tym: 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 806 451 zł, wykonanie 44 713,99 zł. 
tj. 0,9% planu 
b) z udziałem środków UE 275 000 zł, wykonanie 119 819,91 zł.  tj. 43,6% planu 
c) dotacje na inwestycje 40 000 zł, wykonanie 0,00 zł. 

Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w IX części informacji 
omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011 r. 

 
Nakłady inwestycyjne na 2011 rok zostały zaplanowane i wykonane 

następująco: 
600 – transport i łączność 
Plan wydatków majątkowych na 2011 rok to kwota 3 192 551 zł, wydatki wykonano                     
w wysokości  20 664,00 zł, na inwestycje: 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odcinku Wólka Lesiewska – Ossa” 
przeprowadzono postępowanie przetargowe, rozpoczęto realizacje zadania, 
zaawansowanie prac w 30%. Planowany wydatek w wysokości 1 270 101 zł 
zostanie poniesiony w II półroczu 2011 roku. 
- „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” przeprowadzono postępowanie 
przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót. Planowany wydatek w wysokości 
1 254 000 zł. zostanie poniesiony w II półroczu 2011 roku. 
- „Przebudowa mostu na przepust w miejscowości śydomice”, zadanie będzie 
realizowane w II półroczu 2011 roku. Planowane na ten cel środki to kwota 
320 000 zł. 
- „Remonty dróg powiatowych: nr 1334E Zawady – Biała Rawska, nr 4108E 
Wałowice – Wilkowice” zadanie będzie realizowane w II półroczu 2011 roku. 
Planowane na ten cel środki to kwota 200 000 zł. 
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi 
powiatowej nr 4118E do działek w obrębie Regnów”,  zadanie będzie realizowane                            
w II półroczu 2011 roku. Planowane na ten cel środki to kwota 87 450 zł. 

Zakupy inwestycyjne plan 21 000 zł, wykonanie 20 664,00 zł  zakupiono 
kosiarkę bijakową. 

Dotacje na inwestycje 40 000 zł, występują tylko po stronie planu, wydatek 
zostanie zrealizowany w II półroczu 2011 roku. 
 
710 – działalność usługowa 
Plan wydatków majątkowych na 2011 rok to kwota 580 000 zł, wydatki wykonano                        
w wysokości  87 225,11 zł, na inwestycje: 
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- „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 
Łódzkiego” plan wydatków to kwota 235 000 zł, wydatkowano 87 225,11 zł. 
Opłacono bieŜące zarządzanie projektem oraz opracowano materiał reklamowy na 
strony internetowe. Zakupiono sprzęt – serwery. Zakończono postępowanie 
przetargowe na zakup baz danych (skanowanie i podłączenie do systemu ośrodka 
danych). 

- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części gminy Rawa Mazowiecka” 
plan wydatków to kwota 310 000 zł, zakończono postępowanie przetargowe, 
zadanie w trakcie realizacji. 
Zakup sprzętu komputerowego planowany wydatek 35 000 zł, zostanie zrealizowany 
w II półroczu 2011 roku. 
 
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 
Wydatki majątkowe 5 000 zł występują tylko po stronie planu, wydatek zostanie 
zrealizowany w II półroczu 2011 roku. 
 
Dział 801 – oświata i wychowanie 
Planowane wydatki  w wysokości 235 000 zł, zrealizowano w wysokości 
43 144,79 zł. na inwestycje: 
- „Remont pomieszczeń  w ZS CEZiU z przeznaczeniem na pracownie zawodowe: 
diagnostyki samochodowej oraz mechatroniczną” planowany wydatek to kwota 
170 000 zł, wydatkowano 10 549,99 zł. Wykonano dokumentację projektową 
remontu. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. 
- „Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku ZSP w Białej 
Rawskiej wraz z instalacją zasuwy przeciwzalewowej” planowany wydatek to kwota 
25 000 zł, zostanie zrealizowany w II półroczu 2011 roku. Rozpoczęto procedurę 
wyłonienia wykonawcy na realizację zadania. 
- „Pomoce naukowe”, zakupiono podnośnik do pracowni samochodowej w ZS 
CEZiU w Rawie Mazowieckiej w ramach programu UE „Zyskaj więcej w szkole 
zawodowej”, na planowane 40 000 zł zakup inwestycyjny pochłonął 32 594,80 zł. 
 
Dział 851 – ochrona zdrowia 
Planowane wydatki  w wysokości 129 000 zł, zrealizowano w wysokości  
13 500,00 zł. na inwestycje: 
 „Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej w budynku SP ZOZ 
w Rawie Mazowieckiej” planowany wydatek to kwota 19 000 zł, wydatkowano 
13 500,00 zł. Inwestycja została zrealizowana technicznie. 
„Zakup aparatury i sprzętu  medycznego tj.: bronchofiberoskopu i myjni 
automatycznej do endoskopów” planowany wydatek to kwota 110 000 zł, zakup 
został zrealizowany. Faktura została opłacona zgodnie z terminem płatności 
w miesiącu lipcu 2011 roku. 
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Wydatki majątkowe planowane to kwota 5 500 zł zostaną zrealizowane 
w II półroczu 2011 roku.  
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Dział 926 – kultura fizyczna i sport 
„Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej” 
kwota planowana na 2011 rok to 974 400 zł, zadanie jest realizowane, trwa budowa 
krytej pływalni. 

W I półroczu 2011 roku wypracowano wolne środki w wysokości 
4 285 126,87 zł. Środki pochodziły z większego niŜ planowane wykonania 
dochodów oraz niŜszego wykonania wydatków ( płatności inwestycyjne będą 
realizowane w II półroczu). Sytuacja finansowa pozwoliła na bezpieczne 
i terminowe spłaty zaciągniętych kredytów, Powiat nie korzystał  z kredytu 
krótkoterminowego. 
 Do tak przedstawionej informacji z wykonania budŜetu za I półrocze 2011 
roku uwag nie było. 

O pozytywnej opinii Komisji BudŜetu i Finansów w zakresie przedstawionej 
informacji z wykonania budŜetu poinformował jej Przewodniczący – Ryszard 
Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali  przyjęła do akceptującej wiadomości 13 głosami za, przy 2 głosach 
wstrzymujących się informację z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2011 r. 

PowyŜsza informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 

Ad. 12 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 na swojej VIII sesji w dniu 
22 lipca 2011 roku podjęła następujące uchwały: 

- nr VIII/62/2011 w sprawie zmian w budŜecie, 
  - nr VIII/62/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2011-2023. 
 

Z uwagi na fakt, iŜ obie uchwały dotyczyły spraw budŜetowych przekazane 
zostały do Regionalnej Izby Obrachunkowej, jako właściwego organu nadzoru. 
Do dnia dzisiejszego organ ten nie stwierdził ich niewaŜności.  

Zarząd Powiatu Rawskiego w okresie od 22 lipca do 16 września 2011 roku 
odbył osiem posiedzeń omawiając następujące sprawy: 

 
W dniu  22 lipca 2011 roku. 
- przyjął informację dotyczącą wyniku przetargu na remont pracowni 
mechatronicznej w ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej, 
- podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu powiatu rawskiego 
do Uchwały nr VII/58/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 1 lipca 2011 r., 
- podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu powiatu rawskiego 
do Uchwały nr VIII/62/2011 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 22 lipca 2011, 
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W dniu 26 lipca 2011 roku. 
- podjął uchwałę w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego 
Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, 
- wyraził zgodę na  ogłoszenie  przetargów nieograniczonych na: 

a) remont drogi powiatowej nr 4124E (Godzimierz)-Turobowice na odcinku 
Lewin-Gacpary, 
b) poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego 
z drogi powiatowej nr 4118E do działek w m. Regnów;  

- wyraził zgodę na umieszczenie przyłącza kablowego energetycznego 
w pasach drogowych dróg powiatowych: 

a) nr 4116E Głuchówek-Sanogoszcz – do nowo powstających budynków 
mieszkalnych, 

b) nr 4123E  w m. Lewin i 4124E  w m. Lewin  i  Studzianki – zasilenie 
energetyczne studni głębinowej, 

-  wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
w części dotyczącej przedłuŜenia realizacji inwestycji pn. „Remont drogi 
powiatowej nr 4118E Pukanin - gr. woj. (Mogielnica)”  na rok 2012, 
- Pozytywnie rozpatrzył wniosek właściciela kopalni piasku z Wołuczy o zmianę 
firmy realizującej dostawy piasku, 
- rozpatrzył oferty wykonania remontu Przychodni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Rawie Mazowieckiej. Polecił  analizę z  środków zewnętrznych ( koszt 35.000 zł). 
- wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu remontu dachu internatu w Białej Rawskiej.  
- rozpatrzył wnioski LKS Orlęta Cielądz, KS  Mazovia, LKS Iskra Dobropasz Babsk 
o wsparcie działalności (negatywnie). 
- podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia własności oraz prawa 
uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych wchodzącej w skład 
Rogowskiej Kolei Wąskotorowej. 
- pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy „WEGA” w sprawie umieszczenie w pasie 
drogi powiatowej na działce nr 6/9 dodatkowego przęsła toru linii napowietrznej na 
istniejących słupach. 
- pozytywnie rozpatrzył wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa w sprawie 
wyraŜenia zgody na przebieg przyłącza gazowego dla budynku Domu Dziecka przy 
ul. Łowickiej 5 w Rawie Mazowieckiej. 
- rozpatrzył wniosek likwidatora Fabryki Narzędzi RAFAN w Rawie Mazowieckiej 
w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym wraz 
z infrastrukturą ( negatywnie zbyt wysoka cena). 
- podjął uchwały w sprawie; zmian w budŜecie oraz w sprawie zmiany planów 
finansowych.  
 
W dniu 2 sierpnia 2011 roku. 
-  rozpatrzył wniosek SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej w sprawie przesunięcia 
terminu spłaty poŜyczki ( wyraził zgodę do 31.12.2011), 
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- zapoznał się z informacją w sprawie zadłuŜenia SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej 
wobec spółki „Rawskie Wodociągi i Kanalizacja” w Rawie Mazowieckiej 
(40.465 zł ). 
- zatwierdził harmonogram dyŜurów pracy aptek na miesiąc sierpień  
i wrzesień 2011 r.,  
- uniewaŜnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę mostu w ciągu drogi 
powiatowej nr 4111E Wałowice-Konopnica w m. śydomice w km 0+714 
oraz wyraził zgodę na ogłoszenie kolejnego postępowania, 
- zatwierdził wynik rozstrzygniętego postępowania przetargowego na holowanie 
i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg, 
- zapoznał się z informacją o przebiegu remontu instalacji kanalizacyjnej 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, 
- podjął uchwałę w sprawie zamian w budŜecie powiatu na 2011 rok, 
- podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu 
Rawskiego na 2011 rok. 
 
W dniu 9 sierpnia 2011 roku. 
- przyjął informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za I półrocze 2011 
roku wraz ze sprawozdaniem F-01 za okres I -VI 2011 roku, 
- zapoznał się z informacją SP ZOZ o wyniku przetargu na udzielenie poŜyczki 
długoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej, przeznaczonej na spłatę przeterminowanych zobowiązań 
cywilno – prawnych, oraz listy wierzycieli planowanych do spłacenia ( oferta firmy 
Magellan z Łodzi), 
- zapoznał się z zakresem działań koniecznych do podjęcia przed wszczęciem 
procedury przekształcenia SP ZOZ,  
- pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Cechu Rzemiosł RóŜnych 
o uzupełnienie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych o oddział 
wielozawodowy,  
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia opłat za usunięcie 
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust.1 
lub 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego 
oraz kosztów odstąpienia od usunięcia, 
- zatwierdził wyniki przetargów na remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. 
woj.(Mogielnica) za kwotę  579188 zł, remont dróg powiatowych nr 1334E Zawady 
– Biała Rawska, nr 4108E Wałowice – Wilkowice za kwotę 238.327 zł, remont 
pomieszczeń warsztatów ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej 
z przeznaczeniem na pracownie zawodowe – uniewaŜniono, 
- uzgodnił lokalizację budowy węzła betoniarskiego w miejscowości Lutkówka,  
- zatwierdził wynik przetargu na przeprowadzenie szkolenia z k.p.a. w ramach 
projektu „Starostwo Rawskie – przyjazne obywatelom, nowoczesne 
i skuteczne”. 
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W dniu 16 sierpnia 2011 roku. 
- zatwierdził wynik przetargu na „Remont drogi powiatowej nr 4124E (Godzimierz)-
Turobowice odc. Gacpary - Lewin„ metodą podwójnego powierzchniowego 
utrwalenia emulsją i grysami ( za kwotę 102.865 zł firma REZ-DROGPOL 
Mosty).  Przesunął  brakujące środki na to zadanie z zadania inwestycyjnego 
 pn. „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin- gr. woj. (Mogielnica)  od km 
6+985 do km 9+585,od km 13+917 do km 16+363, od km 19 +060  do km  22+293  
wraz z wykonaniem kładki dla pieszych w m. Sadkowice oraz poprawą widoczności 
na łuku w m. Paprotnia.” w  wysokości 3 000 zł., 
-  podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
- podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu 
Rawskiego na 2011 rok. 
 
W dniu 23 sierpnia 2011 roku. 
- zatwierdził wyniki przetargu na „Przebudowę mostu na przepust 
w miejscowości śydomice”, oraz na „Remont dachu internatu w Białej Rawskiej”. 
 - rozpatrzył wniosek Zespołu Śpiewaczy z Boguszyc, 
- rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie 
Mazowieckiej o przyznanie środków finansowych na wykonanie ogrodzenia szkoły 
(realizacja zadania w 2013 r.),  
 - wyraził zgodę na przystąpienie szkół do projektu „Edukacyjne Wrota Regionu 
Łódzkiego” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi 
ze środków EFRR w ramach RPO,   
 - przyjął harmonogram przekształcenia Samodzielnego Publicznego  Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w spółkę prawa handlowego w zakresie działań 
przygotowawczych, 
- rozpatrzył wniosek w sprawie zakupu części działki 308/34,  
- zapoznał się pismem RTBS w sprawie nieruchomości przy ul. Reymonta 11 
(propozycja sprzedaŜy mieszkań za 1% wartości), 
 -  zapoznał się z informacją o wykonaniu budŜetu za I półrocze 2011 roku, 
 - przyjął propozycję porządku IX sesji Rady Powiatu.  
 
W dniu 6 września 2011 roku. 
- podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Urząd bliŜszy społeczeństwu 
V” w ramach Poddziałania 6.1.2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania 
Powiatu Rawskiego w zakresie jego realizacji,  
- zatwierdził wynik zapytania o cenę na „Dostawę emulsji asfaltowej”, 
- zatwierdził ujęcie inwestycji drogowej pn. ”Remont drogi powiatowej 
nr 4118E Pukinin – gr.woj. (Mogielnica)” w Wieloletniej Prognozie Finansowej,   
- pozytywnie zaopiniował zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rawa Mazowiecka,  
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 - przyjął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie 
określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych 
na realizację tych zadań w 2011 r.,  
- zapoznał się z realizacją harmonogramu przekształcenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, 
- pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Białej Rawskiej i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 
o zapewnienie udziału własnego w realizacji projektów w ramach EFS działanie 9.2 
„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, priorytet IX 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, 
- rozpatrzył propozycję wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół 
i placówek oświatowych, 
- rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej o sponsorowanie spektaklu 
pt. ”Pasek i Wydra” poświęconego pamięci J.CH.Paska. 
- rozpatrzył wniosek w sprawie zakupu 5 szt. pomp spalinowych – szlamowych, 
- rozpatrzył wniosek w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów na działkach 
nr 353/1 i 356/1, połoŜonych w obrębie nr 19 gm. Regnów. 
 
W dniu 15.09.2011 r.  
- rozpatrzył propozycję złoŜenia projektu przez ZSCEZiU finansowanego z EFS – 
„Dobry zawód to skarb”,  
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia zgody na  obciąŜenia 
hipoteką nieruchomości powiatowych, 
- rozpatrzenie wniosku w sprawie wydzierŜawienia gruntów ornych dz. nr 61/2,63/2 
i 126 połoŜonych w Rawie Mazowieckiej, 
- zatwierdził wynik przetargu na remont pomieszczeń w ZSCEZiU 
z przeznaczeniem na pracownie zawodowe. 
 

Do informacji Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 
Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 13 W kolejnym punkcie obejmującym interpelacje radnych głosów nie było.  
 
Ad. 14 W punkcie zapytania i wolne wnioski Radny Rafał Dobrowolski zwrócił się 
z pytaniem, dlaczego sport na terenie powiatu rawskiego jest niedostatecznie 
wspierany finansowo.  
 Odpowiadając na powyŜsze pytanie Wicestarosta Marian Krzyczkowski 
oświadczył, iŜ  wysokość wsparcia udzielanego klubom sportowym jest adekwatna 
do moŜliwości finansowych powiatu.  Trzeba mieć świadomość, iŜ to samorządy 
stopnia podstawowego są zobowiązane do wspierania tego typu działań. 
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Jednak w miarę posiadanych moŜliwości wszelkie imprezy masowe o charakterze 
powiatowym organizowane w ramach szkolnych i ludowych zespołów sportowych 
otrzymują róŜnego typu wsparcie.  W roku bieŜącym na tego typu działalność 
wydatkowano kwotę 35 616,31 zł, za która sfinansowano: zakup pucharów, medali, 
dyplomów, nagród, tabliczek na puchary, statuetek, dofinansowanie letnich obozów 
sportowych, wynajem obiektów sportowych, ryczałty sędziowskie na zawodach, 
przejazdy na zawody.  
 Zdaniem Starosty Rawskiego, wydatki na cele kultury fizycznej nie są małe.  
Powiat angaŜuje znaczne środki w inwestycje w infrastrukturę sportową 
w poszczególnych placówkach oświatowych  oraz w budowę basenu.  
 W następnej kolejności Przewodnicząca Rady poinformowała, iŜ wpłynęło 
pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  będące konsekwencją stanowiska 
Rady Powiatu Rawskiego dotyczącego przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Unii 
Europejskiej. Ponadto Pani Maria CharaŜka poinformowała, iŜ Komisja Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu 
złoŜyła swoje propozycje do aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa 
Łódzkiego w zakresie rolnictwa. Po zabraniu propozycji zostanie przedłoŜony 
do projekt Strategii.  
 
Ad. 15 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria CharąŜka - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1400 dokonała zamknięcia 
obrad  IX  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził; Sylwester Krawczyk.  

 


