
P R O T O K Ó Ł  NR XXII/2012 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 28 grudnia 2012 roku w sali 

konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka o godz. 900 
otworzyła sesję i po powitaniu Radnych oraz zaproszonych gości oświadczyła, iż zgodnie 
z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie                
w posiedzeniu uczestniczy 13 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji. 
 
Ad. 2 Do zaproponowanego porządku obrad XXII sesji uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła porządek obrad zaproponowany przez 
Przewodniczącą Rady Powiatu. 
Przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad: 

 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2012 r.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 

2013-2024. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
10. Podjęcie uchwały 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. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających usuniętych z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu rawskiego, na 
podstawie art. 31 ust.1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających 
na obszarach wodnych. 

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 XXI sesji 
Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 30 listopada 2012 r. Do treści powyższego 
protokołu uwag nie zgłoszono. 

Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie protokół z XXI sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie zmian 
w budżecie powiatu na 2012 r. 
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O zabranie głosu Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Marzenę Pakuła           
– Skarbnik Powiatu Rawskiego, która omówiła projektowane zmiany w budżecie 
roku bieżącego: 
Zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST5/4822/14p/BKU/12 o kwotę 228 969 zł 
została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej, środki zostały umieszczone                           
w rezerwie celowej, oświatowej. 
Zwiększa się dochody z tytułu darowizn przekazanych na Dom Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej  o kwotę 3 000 zł, środki zostaną przeznaczone na wydatki                   
w placówce. 
 Zwiększa się dochody z tytułu darowizn o kwotę 2 400 zł; środki zostaną 
przeznaczone na zakup łóżka szpitalnego. Darowizny zostały dokonane przez 
radnych Gminy Sadkowice. 
 Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy rodzajami dochodów w Zespole 
Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 

Dokonuje się zmian pomiędzy grupami wydatków, działami i rozdziałami 
klasyfikacji budżetowej w KPPSP w Rawie Mazowieckiej, PINB w Rawie 
Mazowieckiej, Starostwie, PCPR oraz w szkołach i placówkach oświatowych, 
oszczędności zostaną przeznaczone na uzupełnienie braków w wydatkach.  
Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o opinię Komisji Budżetu i Finansów          
– opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan radny Ryszard Imioła, który 
poinformował o pozytywnej opinii komisji w zakresie proponowanych zmian. 
Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. Do treści uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXII/155/2012 w sprawie zmian budżetu 
powiatu na rok 2012, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem 2012 roku. 

O zabranie głosu Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Marzenę Pakuła           
– Skarbnik Powiatu Rawskiego, która omówiła projekt uchwały: 
Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych z dnia  27 sierpnia 2009 roku 
ustala się wydatki nie wygasające z końcem roku budżetowego na kwotę  108 048 zł. 
Wydatki nie wygasające obejmują  następujące zadania inwestycyjne: 

1. Zakup sprzętu komputerowego ( zestawy komputerowe, sprzęt pomiarowy, 
serwery oraz modernizacje istniejących serwerów  i stacji komputerowych ); 

2. „Przebudowa linii średniego napięcia w rejonie Szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej”; 

3. Termomodernizacja budynku warsztatów w Zespole Szkół CEZiU w Rawie 
Mazowieckiej z przebudową pomieszczeń wewnętrznych”- projekt budowlany; 

4. „Adaptacja pomieszczeń Przychodni Zdrowia przy ul.: Niepodległości 8 na 
potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej”. 

Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o opinię Komisji Budżetu i Finansów          
– opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan radny Ryszard Imioła, który 
poinformował o pozytywnej opinii komisji w zakresie proponowanej uchwały. 

Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały. Do treści uwag nie było. 
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Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXII/156/2012 w sprawie ustalenia 
wydatków budżetu Powiatu, które w roku 2012 nie wygasają z upływem roku 
budżetowego, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Rawskiego na 2013 rok.  

Głos w tej sprawie zabrał Pan Józef Matysiak - Starosta Powiatu Rawskiego, 
który w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił najważniejsze założenia planowanego 
na 2013 rok budżetu powiatu: 

Dochody powiatu na rok 2013 zaplanowano w wysokości 48 525 725 zł. 
Kwotę dochodów stanowią: 
1. Dochody bieżące  w wysokości 45 713 499 zł, w tym: 
a)  dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej, w wysokości  4 677 357 zł.  
Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach: 
700 – Gospodarka mieszkaniowa                  12 000 zł 
710 – Działalność usługowa                           526 950 zł 
750 – Administracja publiczna                            119 727 zł 
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     2 907 100 zł 
851 – Ochrona zdrowia                           1 035 900 zł 
853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej        75 680 zł 
 
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na 
podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 10 000 zł.  
 

c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień, kwota dotacji to 842 076 zł.Są to dotacje z gmin i powiatów 
na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów) oraz dotacje na 
utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające               
w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim. 

d) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 2 425 305 zł. 
 
e) dochody własne oszacowano w wysokości 37 758 761 zł, w tym:  
Subwencje ogólne. Kwota subwencji ogólnej na 2013 rok to 27 895 237 zł, w tym:   
Część oświatowa    24 021 968 zł                             
Część wyrównawcza      2 345 527 zł                               
Część równoważąca      1 527 742 zł                               
Ogółem                27 895 237 zł                             
 
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  7 378 638 zł.  
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Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano  w wysokości 2 484 886 zł, w tym:.  
Wpływy z opłat komunikacyjnych  1 100 000 zł 
Wpływy z najmu i dzierżawy  293 886 zł 
Odsetki 50 000 zł 
Wpływy z usług  618 000 zł 
Wpływy z różnych dochodów i opłat  423 000 zł 
2. Dochody majątkowe w wysokości  2 812 226 zł, w tym: 
a) dochody ze sprzedaży majątku 2 780 000 zł 
b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 10 000 zł 
c) środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 22 226 zł 
Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2013 roku                               
to kwota 190 800 zł. 
 
Wydatki Powiatu to  kwota 50 079 769 zł: 
1.Wydatki bieżące w wysokości 46 958 769 zł, w tym: 
a) jednostki budżetowe kwota 40 116 183 zł 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  28 769 239 zł 
- zadania statutowe 11 346 944 zł 
b) dotacje na zadania bieżące 1 146 121 zł 
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 642 200 zł 
d) wydatki z udziałem środków UE 2 554 265 zł 
e) obsługa długu 1 500 000 zł 
 
2. Wydatki majątkowe w wysokości 3 121 000 zł, w tym: 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 121 000 zł 
- w tym z udziałem środków UE 34 000 zł 
Opracowując plany wydatków na 2013 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia  
i pochodne na poziomie 2012 roku. 
 Dział 020 – Leśnictwo: 
Wydatki tego działu to kwota   224 113 zł. 
Wydatki wykonywane są w rozdziałach: 
02001 – Gospodarka leśna.  
Kwota przeznaczona na wydatki to 65 700 zł. Wydatki związane są z zalesieniami 
gruntów. 
02002 – Nadzór nad gospodarką leśną. 
Kwota przeznaczona na wydatki to 40 413 zł. 
Na wynagrodzenia i pochodne dla leśnika 39 119 zł, pozostałe wydatki bieżące -        
1 094 zł,  świadczenia na rzecz osób fizycznych  200 zł. 
02095 – Pozostała działalność.  
Wydatki to kwota 118 000 zł  przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów dla rolników 
za uprawy leśne. Wydatki mają charakter świadczeń na rzecz osób fizycznych. 
Źródłem sfinansowania są środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji                     
i Modernizacji Rolnictwa. 
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Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 
Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu 
Państwa i Powiatu. Wydatki dotyczące gospodarki majątkiem Skarbu Państwa 
wynoszą 12 000 zł. Wydatki 617 000 zł , przeznaczone są na podatek                        
od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną (ul. Krakowska), wyceny, szacunki, 
podziały, ogłoszenia w prasie o przetargach, oraz opłaty notarialne. Wydatki 
stanowią łącznie kwotę 629 000 zł.  

Dział 710 – Działalność usługowa: 
Wydatki to kwota 1 019 950 zł,  realizowane są w rozdziałach: 

71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne): 
Wydatki tego rozdziału to 240 000 zł i przeznaczone są na realizację zadań 
statutowych, związanych z ewidencją gruntów. 
71015 – Nadzór budowlany: 
Wydatki to 290 950 zł, są przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego: 
 - wynagrodzenia i pochodne   248 350 zł 
- zadania statutowe      38 100 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych  500 zł. 
Wydatki majątkowe 4 000 zł. 
71095 – Pozostała działalność: 
Wydatki to 489 000 zł, wydatki bieżące na utrzymanie zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego to kwota 425 000 zł, wydatki majątkowe to 64 000 zł. 
Dział 750 – Administracja publiczna 
Wydatki tego działu wynoszą 6 053 675 zł. 
Wydatki realizowane są w rozdziałach: 
75011 – Urzędy Wojewódzkie: 
Wydatki to kwota 176 113 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 171 537 
zł, na  etaty w geodezji, zadania statutowe (w tym obrona cywilna 190 zł ) 4 576 zł: 
75019 –  Rady powiatów: 
Wydatki tego rozdziału oszacowano na poziomie 200 000 zł. Wydatki przeznaczone 
są na obsługę Rady Powiatu – wypłatę diet radnym oraz inne wydatki związane                                    
z funkcjonowaniem Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu.  
75020- Starostwa powiatowe 5 367 442 zł. 
Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5 367 442 zł z tego: 
- wynagrodzenia i pochodne 3 628 649 zł 
- zadania statutowe  1 708 793 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych  30 000 zł. 
75045 – Kwalifikacja wojskowa: 
Wydatki wynoszą 21 000 zł. Wydatki przeznaczone są   na pokrycie kosztów 
Kwalifikacji Wojskowej  i Lekarskiej w 2013 roku . 
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 
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Z kwoty tej 44 000 zł zostaną sfinansowane wydatki na promocję powiatu, imprezy  
powiatowe, zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, teczki, koperty firmowe).  
75095 – Pozostała działalność: 
Wydatki wynoszą 245 120 zł, w tym: 
Kwota 55 000 zł na realizację zadań statutowych ( sfinansowanie ogłoszeń w prasie, 
zakup materiałów i usług związanych z uroczystościami powiatowymi oraz opłaty 
członkowskie w Związku Powiatów Polskich , Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów 
Dorzecze Bzury oraz Samorządowym Stowarzyszeniu Ziemi Rawskiej. 
Kwota 190 120 zł, na realizację zadania finansowanego ze środków UE. 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 
Wydatki tego działu oszacowano w kwocie 2 923 100zł. 
Wydatki realizowane będą w rozdziałach: 
75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: 
Ogółem wydatki to kwota 2 913 100 zł, w tym: 
Wydatki bieżące to 2 907 100 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
zaplanowano 2 539 200 zł, natomiast na realizację zadań statutowych Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 236 300 zł, świadczenia na rzecz osób 
fizycznych to kwota   131 600 zł. Wydatki majątkowe  6 000 zł. 
75495 – Pozostała działalność. 
Wydatki oszacowano w wysokości 10 000 zł na sfinansowanie kosztów Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku – na zakupy nagród w konkursie pod patronatem komisji.  

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: 
Wydatki tego działu to kwota 1 500 000 zł. Są to wydatki związane z obsługą 
kredytów   (rozdział 75702).  

Dział 758 – Różne rozliczenia: 
Oszacowana kwota rezerw to 1 447 748 zł.  
Zaplanowano  rezerwę ogólną w wysokości    140 000 zł, rezerwę celową w 
wysokości 1 222 748  zł  (oświatowa dział 801/854 ). Rezerwę na zarządzanie 
kryzysowe 85 000 zł.     

Dział 801 – Oświata i wychowanie: 
Wydatki tego działu to 19 547 748 zł.  
Struktura wydatków  działu wynosi:   
Wydatki ogółem   19 547 748 zł 
- wynagrodzenia i pochodne  15 421 531 zł      
- zadania statutowe                   2 167 441 zł      
- dotacje dla szkół niepublicznych         377 991 zł       
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 192 516 zł 
- wydatki z udziałem środków UE      1 388 269 zł 
W dziale tym wydatki realizowane są w następujących rozdziałach: 
80102 – Szkoły podstawowe specjalne. 
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Wydatki to kwota 1 225 997 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono            
1  114 445 zł, na zadania statutowe 109 552 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych           
2 000 zł.  Szkoła podstawowa specjalna funkcjonuje  w ramach Zespołu Placówek 
Specjalnych  w Rawie Mazowieckiej. 
80110 – Gimnazja. 
Wydatki to kwota 200 000 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono            
191 143 zł,   na zadania statutowe 8 357 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych  
500 zł.  Gimnazjum funkcjonuje  przy  Liceum Ogólnokształcącym  w Rawie 
Mazowieckiej. 
80111 – Gimnazja specjalne. 
Gimnazjum funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawi 

Mazowieckiej. 
Wydatki bieżące to 769 484 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę             
698 185 zł, na zadania statutowe  69 299 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 

2 000 zł.  
80120 – Licea ogólnokształcące. 
Wydatki w tym rozdziale to kwota 5 448 919 zł. Na wynagrodzenia   i pochodne 
przeznaczono kwotę 4 940 999 zł , na zadania statutowe 473 207 zł, świadczenia na 
rzecz osób fizycznych 34 713 zł.  
Licea ogólnokształcące funkcjonują w: 
- Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej 3 052 698 zł, 
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 689 877 zł, 
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 317 863 zł, 
 - Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej  388 481 zł. 
80130 – Szkoły zawodowe: 
Wydatki tego rozdziału 9 216 519 zł. Wydatki przeznacza się na: 
- wynagrodzenia i pochodne                7 580 067 zł 
- zadania statutowe                           1 137 003 zł  
-  dotacje          377 991 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych             121 458 zł 
Szkoły zawodowe funkcjonują w: 
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie  
Mazowieckiej      4 779 246 zł. 
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 1 569 032 zł, 
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 2 490 250 zł,  
- dotacje  377 991 zł. 
80134 – Szkoły zawodowe specjalne. 
Wydatki to 937 222 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznacza 
się kwotę 892 992  zł, na realizację zadań statutowych 43 230 zł, świadczenia na 
rzecz osób fizycznych 1 000 zł. 
Szkoła funkcjonuje przy Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. 
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 
Wydatki to 102 818 zł, przeznaczone są na sfinansowanie części kosztów 
dokształcania i doskonalenia nauczycieli w: 
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- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej    14 785 zł, 
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej    23 760 zł, 
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej 31 030 zł, 
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 17 549 zł, 
- Gimnazjum przy LO w Rawie Mazowieckiej 1 567 zł. 
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 14 127 zł. 
80195 – Pozostała działalność 
Wydatki to kwota 1 646 789 zł, wydatki obejmują: 
- 223 975 zł, zadania statutowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
dla nauczycieli emerytów i rencistów, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz  
inne wydatki związane z oświatą jak: ogłoszenia w prasie, konkursy, komisje 
egzaminacyjne, 
- 3 700 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,   
- 30 845 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych, 
- 1 388 269 zł, Projekty finansowane z UE, 
Zadania będą realizowane w: 
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej    27 456 zł, 
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 15 549 zł, 
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz.  81 
204 zł, 
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 48 952 zł, 
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Maz. 46 859 zł, 
- Starostwo 38 500 zł 

- Zespół Szkół CEZiU (projekty 3) 
1 259 309 zł UE + 74 360 zł wkład własny = 1 333 669 zł  
- Starostwo (projekt) 
54 600 zł wkład własny 

Dział 851 – Ochrona zdrowia: 
Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 3 845 900 zł.  
Wydatki realizowane są w rozdziałach: 
85111 – Szpitale ogólne, wydatki  2 800 000 zł,  na zadania statutowe 20 000 zł 
ubezpieczenie sprzętu medycznego będącego własnością powiatu. Wydatki 
majątkowe to kwota 2 780 000 zł. 
85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem 

ubezpieczenia 
zdrowotnego 1 035 900 zł w tym: 
- za bezrobotnych 1 015 100 zł 
- za dzieci i uczniów 20 800 zł. 
85195 – Pozostała działalność, 10 000 zł na zadania własne powiatu tj. pokrycie 
kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu i wydaniem karty zgonu przez 
lekarzy, powołanych do tych czynności przez Starostę na podstawie ustawy z dnia   
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31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, gdy nie można ustalić 
lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie.  

Dział 852 – Pomoc społeczna: 
Wydatki tego działu to 3 256 312 zł. 
Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:  
85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze. 
Wydatki to kwota 1 803 432 zł. 
Dom Dziecka  Rawa Mazowiecka  1 474 932 zł, w tym: na  wynagrodzenia                 
i pochodne 1 113 811 zł, zadania statutowe 338 721 zł, świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 22 400 zł. 
Starostwo 328 500 zł, w tym: dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego  228 
000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych  100 500 zł. 
85204 – Rodziny zastępcze: 
Wydatki to kwota 1 015 530 zł.  
Wydatki przeznacza się na: 
- zadania statutowe  30 000 zł  
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego  132 590 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych  852 940 zł 
85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie: 
Kwota wydatków to 426 050 zł, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne  - 395 050 zł 
- zadania statutowe – 30 000 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł. 
85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej: 
Kwota wydatków to 11 300 zł, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne  - 6 000 zł 
- zadania statutowe – 5 300 zł 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 
Wydatki tego działu oszacowano w wysokości 2 575 816 zł.  
Wydatki realizowane są w rozdziałach: 
85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. 
Wydatki wynoszą 153 000 zł, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne ( 2 etaty)   144 100 zł  
- zadania statutowe Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności   8 700 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł                      
85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Wydatki to 20 000 zł. Źródłem finansowania są dochody własne powiatu uzyskane z 
2% od środków wydatkowanych z rachunku PFRON-u i przeznaczone na wydatki 
związane z obsługą PFRON. 
85333 – Powiatowe urzędy pracy: 
Wydatki to kwota 2 324 276 zł, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 1 101 400 zł 
- zadania statutowe  245 000 zł 
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- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł 
- projekty UE 975 876 zł. 
 
85395 – Pozostała działalność. 
Wydatki zaplanowano w wysokości 78 540 zł, w tym: 
- zadania statutowe 21 000 zł, na pokrycie kosztów imprezy integracyjnej.  
- 57 540 zł dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 
 
Wydatki tego działu to 4 087 317 zł.  
Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale przeznacza się kwotę 3 139 924 zł,                           
na realizację zadań statutowych 912 049 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych                   
35 344 zł.  
W ramach tego działu wydatki realizuje się w rozdziałach: 
 
85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 
Wydatki to kwota  794 930 zł, w tym:  
- wynagrodzenia i pochodne    438 930 zł 
- na zadania statutowe  353 000 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł 
 
85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne 
Wydatki to 1 115 462 zł, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 996 399 zł 
- zdania statutowe  118 063 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł 
Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej                   
w Rawie Mazowieckiej. 
 
85410 – Internaty i bursy szkolne. 
Wydatki to 1 307 677 zł, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne 940 769  zł 
- zadania statutowe 350 020 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 888 zł 
 
Internaty funkcjonują przy: 
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. - 396 
751 zł, -  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 589 217 zł, 
-  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 321 709 zł. 
 
85415 – Pomoc materialne dla uczniów 
Wydatki to 8 000 zł, środki zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów.   
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85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 
Wydatki to 813 234 zł.   
- wynagrodzenia i pochodne 763 826  zł 
- zadania statutowe 48 408 zł 
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł. 
85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 
Wydatki to 18 182 zł, w tym:     
- Zespół Placówek Specjalnych 6 191 zł, 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 6 614 zł, 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 1 160 zł, 
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej  2 055 zł, 
-  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 2 162 zł. 
85495 – Pozostała działalność: 
Wydatki  29 832 zł, są to środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 24 376 zł oraz świadczenia 
zdrowotne dla nauczycieli 5 456 zł. W tym: 
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 3 363 zł, 
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie M. 3 924 zł, 
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 14 445 zł, 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej 7 451 zł 
-  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 649 zł. 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 
Wydatki  to kwota 150 000 zł w tym: 
Wydatki bieżące 20 000 zł.   
- wynagrodzenia i pochodne 15 000  zł 
- zadania statutowe 5 000 zł 
Wydatki majątkowe to kwota 130 000 zł. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 
Wydatki to kwota 150 000 zł. 
Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem 
Biblioteki Powiatowej 150 000 zł.  

Dział 926 – Kultura fizyczna:  
Wydatki w wysokości 30 000 zł. W tym: 
Wydatki bieżące 30 000 zł, zadania statutowe ( organizacje imprez sportowych )      
20 000 zł, wynagrodzenia i pochodne 10 000 zł. 
Jak wynika z powyższego, najpoważniejszymi wydatkami w budżecie powiatu są 
wydatki na: 
- oświatę i wychowanie     19 547 748 zł   
- transport i łączność     2 636 090 zł 
- administrację publiczną     6 053 675 zł 
- edukacyjną opiekę wychowawczą      4 087 317 zł  
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- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową   2 923 100  zł 
- pomoc społeczną                                         5 832 128 zł 
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane są                         
w wysokościach równych dochodom tj. zgodnie z dotacjami z budżetu państwa na 
zadania z zakresu administracji rządowej. 
 
Rozchody roku 2013 to kwota 3 248 872 zł: 
Planowane spłaty  kredytów i pożyczek to kwota 2 798 872 zł, następują zgodnie                             
z harmonogramem spłat i umowami z bankami.  
Planowane do udzielenia pożyczki to kwota 450 000 zł. 
 
Przychody roku 2013 to kwota  4 802 916 zł, w tym:  
2 200 000 zł, z tytułu zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów, 
200 000 zł, z tytułu spłat pożyczek udzielonych, 
2 402 916 zł wolne środki, w tym: z 2007 roku 487 859 zł, z 2010 roku 41 829 zł,                         
z 2011 roku 1 648 734 zł,  z 2012 roku 224 494zł. 
 
Kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z obsługą długu 
publicznego wyniesie 4 298 872 zł, stanowi to 8,86%  dochodów zaplanowanych                         
na 2013 rok, w tym: 
- spłata kredytów i pożyczek   2 798 872 zł 
- odsetki od kredytów i pożyczek  1 500 000 zł 
 
Dotacje zaplanowane na 2013 rok to kwota 1 258 121 zł, w tym: 
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 200 581 zł 
a) dotacje podmiotowe 527 991 zł 
b) dotacje celowe 672 590 zł 
2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota       
57 540 zł 
a) dotacje celowe 57 540 zł 
 
 ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 
1.„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 
Łódzkiego” umowa  partnerska z dnia 17.02.2009 r.  - 34 000 zł. 
2. „Mechatronik – zawód przyszłości”, umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-096/10    
- 00, ZS CEZiU Rawa Mazowiecka  - 60 097 zł. 
3. „Urząd bliższy społeczeństwu V”  umowa  nr UDA –POKL.06.01.02-10-031/11     
-00, PUP w Rawie Mazowieckiej  - 4 231 zł. 
4. „Mój biznes – Moja szansa”  umowa  nr UDA –POKL.06.02.00-10-103/10-00,                        
PUP w Rawie Mazowieckiej  - 523 509 zł. 
5. „Gotowi do pracy – reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” 
umowa nr UDA –POKL.07.02.01-10-064/11-00  , PUP w Rawie Mazowieckiej          
- 78 373 zł. 
6. „Czas dla kobiet” umowa nr UDA –POKL.07.02.01-10-063/11-00, PUP w Rawie 
Mazowieckiej  - 369 763 zł 
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7. „Starostwo Rawskie – przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne”  umowa                      
nr UDA –POKL.05.02.01-00-043/11-00 Starostwo  w Rawie Mazowieckiej  - 190 
120 zł. 
8.  „Dobry zawód to skarb” umowa nr WND-POKL.09.02.00-10-228/11, Zespół 
Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej – 468 222 zł. 
9.  „Kompetencje dla przyszłości” umowa nr WND-POKL.09.02.00-10-094/11, 
Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej – 805 350 zł. 
10. „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” 54 600 zł. 

VIII. INWESTYCJE: 
Inwestycje roku 2013 to kwota 3 121 000 zł. 
1. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe 
zaplanowano w wysokości 112 000 zł, w tym: 
Dotacje na inwestycje 112 000 zł, dla gminy Sadkowice 41 000 zł, dla gminy Cielądz 
71 000 zł. 
2. Inwestycje działu 700 – gospodarka mieszkaniowa 20 000 zł, w tym: 
Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania wieczystego od  
PKP SA,  infrastruktury technicznej wchodzącej w skład  Rogowskiej Kolejki 
Dojazdowej. 
3. Inwestycje działu 710 – działalność usługowa 68 000 zł, w tym: 
 „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 
Łódzkiego” - 34 000 zł. 
Zakup sprzętu komputerowego ( zestawy komputerowe, skanery, drukarka do kodów 
kreskowych ) 30 000 zł. 
Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego                        
w Rawie Mazowieckiej 4 000 zł. 
4. Inwestycje działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Wydatki majątkowe ogółem 6 000 zł, na zakup sprzętu transportowego, pożarniczego 
oraz kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej   
w Rawie Mazowieckiej. 
5. Inwestycje działu 851 – Szpitale ogólne  
„Opłaty związane z przekształceniem SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w spółkę”.       
-2 780 000 zł.  
6. Inwestycje działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Rawie Mazowieckiej 5 000 zł. 
7. Inwestycje działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej”  III etap 30 000 zł. 
„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie 
Mazowieckiej” I etap 100 000 zł. 
 

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 140 000 zł, co stanowi 0,3  % wydatków 
art. 222 ust. 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
dopuszcza 1% wydatków. 
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Kwota rezerw celowych  wynosi 1 307 748 zł, co stanowi 2,6 % wydatków 
art. 222 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
dopuszcza   5% wydatków. 
Rezerwa oświatowa  to kwota 1 222 748 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie 
zarządzania kryzysowego 85 000 zł. 
Wydatki na inwestycje na 2013 rok zaplanowano w wysokości 3 121 000 zł,                 
co stanowi 6,2 % wydatków ogółem. 

Jak zaznaczył Pan Starosta Józef Matysiak - budżet zaproponowany przez 
Zarząd Powiatu Rawskiego jest budżetem skromnym i trudnym, takim który 
odzwierciedla realia finansowe samorządu; jako główne wyzwanie wskazał 
przekształcenie SPZOZ w spółkę i tu koncentrują się wydatki majątkowe 
(inwestycyjne). 

Pani radna Teresa Pietrzak zapytała o planowane dochody ze sprzedaży – skąd 
będą te wpływy, ponadto zapytała o planowane inwestycje i wskaźnik zadłużenia 
Powiatu. 

Odpowiadając Pan Starosta Józef Matysiak, że jeżeli chodzi o dochody            
z majątku to Powiat cały czas posiada ofertę sprzedaży nieruchomości i ja realizuje  
- np. nieruchomości przy ulicy Targowej. Ponadto Pan Starosta odniósł się                
do konieczności zapłaty kwoty podatku VAT od przekształcenia i wyraził nadzieję, 
że te zaangażowane środki będą odzyskane przez Powiat.  
Jeżeli chodzi o inwestycje to dokładnego ich wyszczególnienia dokonała Pani 
Marzena Pakuła – skarbnik Powiatu Rawskiego. 

Następnie poszczególni przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu 
przedstawiali opinie komisji w sprawie projektu budżetu: Pan Bogdan Batorek – 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji; Pan Jarosław 
Kobierski – wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej; Pan Henryk 
Majewski – przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa       
i Gospodarki Terenami; Pan Marek Szcześniak – przewodniczący Komisji 
Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego i Pan Ryszard Imioła            
– przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Opinie wszystkich komisji               
w sprawie projektu budżetu na rok 2013 były pozytywne. 

Pan Marek Dobek – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego zapoznał 
radnych z treścią uchwały nr III/438/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii z dnia 18 grudnia 2012 roku dotyczącej 
projektu budżetu Powiatu Rawskiego na 2013 rok. Ponadto Pan wiceprzewodniczący 
odczytał treść uchwały nr III/439/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie 
opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu 
Rawskiego w 2013 roku. 

Pani Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego odczytała treść uchwały 
budżetowej na rok 2013. Do treści projektu uchwały budżetowej, przedstawionej 
przez Przewodniczącą Rady, uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXII/157/2012 w sprawie uchwalenia 
budżetu na 2013 rok, której projekt stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 7  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego 
na lata 2013-2024. 

Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
Do opracowania prognozy dochodów na 2013 rok wykorzystano dane z Ministerstwa 
Finansów o wysokości  subwencji  oraz udziałach w podatku dochodowym od osób 
fizycznych, pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego  oraz oszacowano dochody 
własne na podstawie obowiązujących umów oraz porozumień z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego. 
Analiza historyczna poziomu dochodów ogółem wskazuje na stały ich wzrost. 
Wskaźnik ich wzrostu znacznie przewyższał poziom inflacji w poszczególnych 
latach. 
W 2014 roku zaplanowano dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu 
państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej z jednoczesnym 
wskazaniem na wydatki na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ przekształconego 
na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 
Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2013 do 2024 składać będą się 
subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z wpływów z czynszów oraz opłaty 
komunikacyjnej, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  i od osób 
fizycznych. 
Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych, na lata 2013 – 2024, obejmuje 
wyłącznie dochody z tytułu sprzedaży majątku. Zostały one oszacowane w oparciu    
o zasoby nieruchomości Powiatu przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny 
możliwe do uzyskania ze sprzedaży. Na dzień opracowywania prognozy nie istnieją 
przesłanki pozwalające zakładać pozyskanie dochodów majątkowych z innych 
tytułów. 
Przy szacowaniu wydatków przyjęto, iż w każdym roku  prognozy będą  
zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia i pochodne, spłatę rat kredytów, obsługę 
zadłużenia,   sfinansowanie zadań statutowych. 
Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach  2013 do 2024 przyjęto 
założenie, iż źródłem ich finansowania będą dochody ze sprzedaży majątku oraz 
ewentualne wypracowane nadwyżki budżetu. 
Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2013 do 2024 wzięto pod uwagę 
zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia 
zobowiązania w 2013 roku. 
Kredyty zaciągane przez powiat od 2012 roku mają możliwość zastosowania  
elastycznych spłat rat kapitałowych w okresie kredytowania, co umożliwia 
dostosowanie spłat do możliwości poszczególnych budżetów w latach następnych. 



 16 

Dług powiatu w latach 2013 do 2024  przedstawia się następująco: 
- na koniec 2013 roku kwota 19 377 285 zł, tj.: 39,93%,  
- na koniec 2014 roku kwota 18 727 285 zł, tj.: 31,98%,  
- na koniec 2015 roku kwota 18 627 285 zł, tj.: 34,82%, 
- na koniec 2016 roku kwota 17 377 285 zł, tj.: 31,60%, 
- na koniec 2017 roku kwota 15 927 285 zł, tj.: 28,70%, 
- na koniec 2018 roku kwota 14 327 285 zł, tj.: 25,14%, 
- na koniec 2019 roku kwota 12 127 285 zł, tj.: 20,91%, 
- na koniec 2020 roku kwota   9 727 285 zł, tj.: 16,77%, 
- na koniec 2021 roku kwota   6 927 285 zł, tj.:  12,15%, 
- na koniec 2022 roku kwota   3 927 285 zł, tj.:    6,66%, 
- na koniec 2023 roku kwota   1 927 285 zł, tj.:    3,21%. 
- na koniec 2024 roku kwota   0 zł. 
Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej i przedstawia się następująco: 
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:                                                                             
„Mój biznes – moja szansa”, okres realizacji  2012 – 2014, łączne nakłady finansowe                     
to kwota 1 915 551 zł. 
„Dobry zawód to skarb” umowa nr WND-POKL.09.02.00-10-228/11, Zespół Szkół 
CEZiU  w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji  2013 – 2014, łączne nakłady 
finansowe to kwota 981 780 zł. 
„Kompetencje dla przyszłości” umowa nr WND-POKL.09.02.00-10-094/11, Zespół 
Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji  2013 – 2014, łączne nakłady 
finansowe to kwota 1 198 000 zł. 
„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” 54 600 zł, okres realizacji  2013 – 2014, 
łączne nakłady finansowe to kwota 68 250 zł. 

Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów dotyczącą wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu przedstawił przewodniczący komisji - Pan radny 
Ryszard Imioła. 

Pan Marek Dobek – wiceprzewodniczący rady Powiatu Rawskiego zapoznał 
radnych z treścią uchwały nr III/440/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii z dnia 18 grudnia 2012 roku dotyczącej 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013 – 2024. 

Do treści projektu uchwały przedstawionego przez Panią Przewodniczącą Rady 
Powiatu uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXII/158/2012 w sprawie  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-2024, której projekt stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 8 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie Statutu 
Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Brodowski – Dyrektor 
Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej: 
Zmiana statutu Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej spowodowana jest wejściem 
w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku                   
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2011 roku, nr 149, poz. 
887 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 
grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 292, poz. 
1720). W związku ze zmianą przepisów istnieje konieczność dostosowania statutu 
Domu Dziecka do obowiązujących aktów prawnych. 
 Pani radna Teresa Pietrzak zapytała dokładnie o jakie zmiany statutu chodzi 
Pan Dyrektor Brodowski wyjaśnił, ze zmieniają się Postanowienia Ogólne                  
– dopisywane są dwa akty prawne. Dopisano w § 5 ust.2 pkt.2, że Dom Dziecka 
realizuje plan pomocy dziecku. Ponadto zmieniono zapis dotyczący nadzoru - teraz 
będzie go sprawował Wojewoda Łódzki.  

O pozytywnej opinii Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej poinformował jej 
wiceprzewodniczący – Pan radny Jarosław Kobierski. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych, obecnych w chwili głosowania 
na sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXII/159/2012 w sprawie nadania Statutu 
Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, której projekt stanowi załącznik nr 6            
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 9 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej:   
Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 
(Dz. U. Nr 112, poz. 654) statut podmiotu leczniczego nie będącego przedsiębiorcą 
nadaje podmiot tworzący oraz wprowadza zmiany do statutu. W związku                    
z powyższym Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej złożył wniosek                       
o wprowadzenie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Zmiany te mają charakter porządkowy i nie 
prowadzą do rozszerzenia działalności Zakładu. Dotychczasowe jednostki 
organizacyjne SPZOZ takie jak: szpital, przychodnia, dział ratownictwa medycznego 
stają się jego przedsiębiorstwami, którym przyporządkowano odpowiednie komórki 
organizacyjne istniejące już w strukturze SPZOZ. 
Wprowadzenie zmian o których mowa podyktowana jest koniecznością dostosowania 
SPZOZ do ustawy o działalności leczniczej oraz do wymogów Centrum Zdrowia 
Publicznego w Łodzi w zakresie rejestrowania podmiotów leczniczych. 

Pytanie zadała Pani radna Teresa Pietrzak, która zapytała o powstanie 
przedsiębiorstw w ramach SPZOZ – u.  

Szczegółowo tematykę przedstawił Dyrektor SPZOZ – Pan Daniel Aptapski.  
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Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
przedmiotowej uchwały; przedstawił ją wiceprzewodniczący Komisji - Pan Jarosław 
Kobierski. 

Do treści projektu uchwały przedstawionego przez Przewodniczącą Rady 
również  uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła uchwałę nr XXII/160/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w 
Statucie publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie mazowieckiej, której 
projekt stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 10 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały 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. 

Projekt uchwały omówił Pan Leszek Przybył – zastępca dyrektora Wydziału 
Infrastruktury: 
Przygotowany projekt uchwały uwzględnia zapisy art. 130 a ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym i maksymalne stawki wynikające z obwieszczenia Ministra Finasów           
o wskaźniku i maksymalnych stawkach. 

Pan radny Bogdan Batorek zapytał o to czy stawki te są maksymalne i czy 
Powiat na tym zadaniu nie traci i nie dokłada.  
Odpowiadając Pan Dyrektor Przybył wyjaśnił, że stawki te są podniesione chociaż nie 
są maksymalnymi natomiast sprawy te bilansują się na zero jeżeli chodzi o bieżące 
sprawy. 

Pozytywną opinię Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 
publicznego przedstawił jej przewodniczący – Pan radny Marek Szcześniak. 

Do treści uchwały uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 11 Radnych obecnych w chwili głosowania 

na sali, podjęła uchwałę nr XXII/161/2012 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, której projekt stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 11 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie opłat 
za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych 
z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu rawskiego, na podstawie art. 31 
ust.1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych. 

Projekt uchwały omówił Pan Leszek Przybył – zastępca dyrektora Wydziału 
Infrastruktury: 
Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku      
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U Nr 208, poz. 
1240). Zgodnie z art. 30 ust.1 ustawy - statek lub inny obiekt pływający może być 
usunięty z obszaru wodnego, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny 
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sposób, w przypadku, gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu 
alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka 
odurzającego. W tym przypadku statek lub inny obiekt pływający wprowadza się do 
strzeżonego portu lub przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego 
portu lub przystani pozostawia się go w wyznaczonym przez Starostę parkingu 
strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie. Usuwanie 
statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub 
przystani należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania zgodnie     
z art. 31 ust. 4 powołanej ustawy przy pomocy powiatowych jednostek 
organizacyjnych lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia     
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2006 r. Nr 113 poz. 
759 z późn. zm.). Rada Powiatu biorąc pod uwagę konieczność realizacji zadań,         
o których mowa w art. 30 ust.3 w/w ustawy oraz koszty usuwania i przechowywania 
statków lub innych obiektów pływających na obszarze danego powiatu, ustala 
corocznie, w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie tych 
statków lub innych obiektów pływających. W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku 
została ustalona maksymalna wysokość opłat, która wynosi: 
1) usunięcie roweru wodnego lub skutera wodnego - 50 zł oraz za każdą dobę jego 
przechowywania - 15 zł; 
2) usunięcie poduszkowca - 100 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 30 zł; 
3) usunięcie statku o długości kadłuba do 20 m - 120 zł oraz za każdą dobę jego 
przechowywania - 50 zł; 
4) usunięcie statku o długości kadłuba do 20 m - 150 zł oraz za każdą dobę jego 
przechowywania - 100 zł; 
5) usunięcie statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 200 zł oraz za każdą dobę jego 
przechowywania -150 zł. 
Maksymalne opłaty określone w art.31 ust. 2 w/w ustawy obowiązujące w danym 
roku kalendarzowym podlegają corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym 
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 
roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego (art. 31 ust.3 powołanej ustawy). Minister właściwy do spraw finansów 
publicznych ogłasza, na każdy rok kalendarzowy, w drodze obwieszczenia                
w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,, Monitor Polski ", maksymalne 
opłaty, o których mowa wyżej, z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 3, 
zaokrąglając je w górę do pełnych złotych. Opłaty te stanowią dochód własny 
powiatu. 

Pan radny Bogdan Batorek zwrócił uwagę na to, ze tworzymy prawo, które nie 
będzie wykonywane, gdyż na terenie nie ma takich zbiorników wodnych. 

Odpowiadając Pan Starosta Józef Matysiak, ze takie zapisy przewiduje 
ustawodawca a nie ma możliwości zastosowania tylko części przepisu ustawy             
i uchwał musi wymieniać wszystkie przewidziane rodzaje obiektów pływających. 

Pozytywną opinię Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 
publicznego przedstawił jej przewodniczący – Pan radny Marek Szcześniak. 

Do treści uchwały uwag nie było. 
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Rada Powiatu Rawskiego głosami 11 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali, podjęła uchwałę nr XXII/162/2012 w sprawie opłat za usunięcie                           
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszarów 
wodnych położonych na terenie powiatu rawskiego, na podstawie art. 31 ust.1 ustawy       
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych, której projekt stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 12 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz informację o pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym 
przedstawił Starosta Rawski – Józef Matysiak: 

Rada Powiatu Rawskiego czwartej kadencji na swojej XXI sesji w dniu 
30 listopada 2012 roku podjęła następujące uchwały: 
1. nr XXI/149/2012 w sprawie zmian budżetu powiatu roku 2012; 
       2. nr XXI/150/2012 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3  
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, na rok 2013 ”; 
       3. nr XXI/151/2012 w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 
na lata 2012 - 2014; 
       4. nr XXI/152/2012 w sprawie zmiany statutu SPZOZ w Rawie Mazowieckiej; 
       5. nr XXI/153/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XX/144/2012 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 11 października 2012 r. w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli; 
       6. nr XXI/154/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XX/145/2012 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zasad 
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych 
nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli. 

Wszystkie uchwały zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu lub Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej jako organom nadzoru a uchwały wymagające publikacji 
przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Do przekazanych uchwał nie wpłynęły żadne zastrzeżenia organów nadzorczych.  
 
W okresie od 30 października do 28 grudnia Zarząd Powiatu Rawskiego odbył  
 cztery posiedzenia : 
30 listopada 2012 roku: 
 1.  Uzgodnił lokalizację linii kablowej w pasie drogi powiatowej w m. Sierzchowy. 
2. Wyraził zgodę na umieszczenie sieci wodociągowej w pasie Rogowskiej Kolei 
Wąskotorowej w Rawie Mazowieckiej ( działka Nr 94). 
3. Zatwierdził harmonogram pracy aptek na grudzień 2012 rok i styczeń 2013 rok.    
4.  Podjął uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2012 rok.   
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5 grudnia 2012 roku: 
1. Zajął stanowisko w sprawie nabycia praw do nieruchomości przy ul. Krakowskiej 
w Rawie Mazowieckiej  (  propozycja wykupu działki nr 663/40 ).  
 13 grudnia 2012 roku: 
1.  Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie 2012 roku. 
 2. Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu 
Rawskiego na 2012 rok.   
20 grudnia 2012 r: 
1. Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi  ZSP w Białej 
Rawskiej do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złożenia wniosku o 
dofinansowanie oraz realizację projektu w ramach programu Leonardo da Vinci. 
2. Zatwierdził projekt Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie wprowadzenia 
zmian w statucie SPZOZ w Rawie Maz . 
3. Podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr  288/2010  z dnia 12 października 
2010 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
4. Rozpatrzył wniosek na wycięcie drzew na terenie Szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej – wniosek dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.  
5. Rozpatrzył wniosek na wycięcie drzew na działce 307/12, obręb 4 Rawa 
Mazowiecka ( działka przy Szpitalu).  
6. Zapoznał się z informacją o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w 
obszarze ul. Targowa – Rzeka Rylka – Droga S-8 – ul. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej.  
7. Zatwierdził wynik przetargu na sprzedaż gruntu przy ul. Targowej w Rawie 
Mazowieckiej ( za ok.132 tyś. zł). 
8. Rozpatrzył wniosek firmy projektowej "MW Projekt"  w sprawie wyrażenie zgody 
na położenie kabla energetycznego do przepompowni ścieków na działkach 307/10, 
308/27,308/5, 307/9 . 
9. Zapoznał się z  propozycją warunków sprzedaży lub dzierżawy na 25 lat  działki nr 
3/31 położonej przy ul Opoczyńskiej. 
 

Do przedstawionej przez Starostę Rawskiego informacji pytań nie było. 

 
Ad. 13 W kolejnym punkcie, obejmującym interpelacje radnych, głosów nie było.  
 
Ad. 14 W punkcie zapytania i wolne wnioski: 

Pan radny Marek Dobek wyraził przekonanie, ze materiały przekazywane 
radnym zawierają szczegółowe informacje i pytania które w niektórych przypadkach   
zadawane przez radnych są zbędne. W związku z czym zaapelował o dokładne 
zapoznawanie się z przekazywanymi materiałami. 

Przed zakończeniem obrad Pani Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego 
złożyła radnym i wszystkim obecnym najlepsze życzenia sylwestrowo-noworoczne. 
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Ad. 15 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria Charążka                            
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1110 dokonała zamknięcia 
obrad  XXII  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
Na tym protokół zakończono. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
         


