P R O T O K Ó Ł NR II/2010
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawskiego
odbytej w dniu 10 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.
Przewodnicząca Rady Maria Charążka o godz. 1000 otworzyła nadzwyczajną
sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości oświadczyła, iż zgodnie z listą
obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 12 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiążących
decyzji.
Ad. 2 Do zaproponowanego porządku obrad II nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu
Rawskiego
Przewodnicząca
Rady
zgłosiła
autopoprawkę
polegającą
na wprowadzenie dodatkowego punktu obejmującego podjęcie uchwały w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Bogdana Pietrzaka wobec złożenia
pisemnego zrzeczenia się mandatu. Wprowadzenie pod obrady jest wynikiem
złożenia przez Radnego Bogdana Pietrzaka pisemnego zrzeczenia się mandatu.
Punkt ten wnioskodawczyni proponuje wprowadzić jako nowy punkt 4.
Następną propozycje zmian wniósł Starosta Rawski. Poprosił o rozszerzenie
dzisiejszego porządku obrad o punkt obejmujący podjecie uchwały w sprawie
delegowania radnych Powiatu Rawskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Punkt ten stanie się punktem 7 porządku obrad.
Radny Marek Dobek zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt obejmujący
wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
O odrzucenie tego wniosku zaapelował Starosta Józef Matysiak. Zwrócił uwagę
na fakt, iż Rada Powiatu Rawskiego ciągle nie ma pełnego składu.
Wniosek ten 3 głosami za, przy 9 głosach przeciwnych został odrzucony.
Innych uwag do dzisiejszego porządku obrad nie zgłoszono. Rada
jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad uwzględniający autopoprawkę
Przewodniczącej Rady oraz wniosek Starosty Rawskiego.
Rada Powiatu Rawskiego przystąpiła do realizacji następującego porządku
obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego
Wacława Jacka Adamczyka wobec jego równoczesnego wyboru na funkcję
Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska.
4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego
Bogdana Pietrzaka wobec złożenia pisemnego zrzeczenia się mandatu.
5. Podjecie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Rawskiego.
6. Podjecie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Rawskiego.
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7. Podjecie
uchwały
w
sprawie
delegowania
radnych
Powiatu
Rawskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
8. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań
związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz
wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na
realizację tych zadań w 2010 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych niewygasających
z upływem roku budżetowego.
11.Zapytania i wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad.
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Wacława Jacka Adamczyka wobec jego
równoczesnego wyboru na funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska.
Na ręce Przewodniczącej Rady wpłynęło pismo Radnego Wacława Jacka
Adamczyka informujące, iż został on wybrany na Burmistrza Białej Rawskiej,
w związku z tym uzyskany mandat radnego Powiatu Rawskiego z mocy prawa
wygasa.
Z treścią powyższego pisma Przewodnicząca Maria Charążka zapoznała
Radnych.
Wobec braku innych głosów dotyczących tego punktu porządku obrad
Przewodnicząca Rady przedstawiła stosowny projekt uchwały.
Do treści odczytanego przez Przewodniczącą Rady projektu uchwały uwag nie
zgłoszono.
Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych obecnych w chwili głosowania
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr II/6/2010 w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu Radnego Wacława Jacka Adamczyka, która stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego protokołu.
W tym miejscu Przewodnicząca Rady w imieniu Rady Powiatu i Zarządu
Powiatu złożyła podziękowanie Radnemu Wacławowi Jackowi Adamczykowi
za bardzo dobrą pracę w minionych trzech kadencjach.
Radny również podziękował za 12 lat wspólnej pracy w Radzie i Zarządzie
Powiatu Rawskiego. Jego zdaniem, zdobyta wiedza i doświadczenie zostaną
z pożytkiem wykorzystane w nowej pracy na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy
Biała Rawska.
Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu
obejmującego stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Bogdana Pietrzaka
wobec złożenia pisemnego zrzeczenia się mandatu.
Z treścią powyższego zrzeczenia się mandatu Przewodnicząca Maria
Charążka zapoznała Radnych.
Wobec braku innych głosów dotyczących tego punktu porządku obrad
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały.
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Do
treści
odczytanego
przez Przewodniczącą Rady projektu uchwały
uwag nie zgłoszono.
Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych obecnych w chwili głosowania
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr II/7/2010 w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu Radnego Bogdana Pietrzaka, która stanowi załącznik nr 3
do niniejszego protokołu.
Ad. 5 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego
podjecie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu Powiatu Rawskiego.
Na ręce Przewodniczącej Rady wpłynęło pismo Radnego Wacława Jacka
Adamczyka, w którym składa on rezygnację z funkcji członka Zarządu Powiatu
Rawskiego. Decyzja o rezygnacji jest wynikiem wyboru Radnego Adamczyka na
stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska.
Z treścią powyższego pisma Przewodnicząca Maria Charążka zapoznała Radnych.
Wobec braku innych głosów dotyczących tego punktu porządku obrad
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały.
Do treści odczytanego przez Przewodniczącą Rady projektu uchwały uwag nie
zgłoszono.
Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych obecnych w chwili głosowania
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr II/8/2010 w sprawie odwołania Pana
Wacława Jacka Adamczyka z funkcji członka Zarządu Powiatu Rawskiego, która
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad. 6 Ten punkt porządku obrad obejmował przyjęcie uchwały w sprawie wyboru
członka Zarządu Powiatu Rawskiego.
O zabranie głosu w tej kwestii Przewodnicząca Rady poprosiła Starostę Rawskiego
– Józefa Matysiaka.
Mówca oświadczył, iż wnosi o uzupełnienie składu Zarządu Powiatu
Rawskiego o osobę Radnego Marka Skutera wybranego w okręgu – Biała Rawska.
Kandydat jest znanym i cenionym przedsiębiorcą i samorządowcem znającym
problematykę samorządową.
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję członka Zarządu Powiatu
Rawskiego.
Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących Radnych:
1. Bogdana Batorka,
2. Marka Szcześniaka,
3. Henryka Majewskiego.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
W drodze głosowania, Rada Powiatu jednogłośnie powołała w w/w składzie Komisję
Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Rawskiego.
Zadania jakie ma do spełnienia powołana Komisja Skrutacyjna przedstawiła
Przewodnicząca Rady.
Ukonstytuowanie się Komisji nastąpi w trakcie najbliższej przerwy w obradach.
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Po

10

minutowej

przerwie powołana Komisja Skrutacyjna rozdała

karty
do głosowania z naniesionym nazwiskiem kandydata do składu Zarządu Powiatu.
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
Bogdan Batorek przedstawił zasady głosowania. Do treści zasad wprowadzono
poprawkę redakcyjną złożoną przez Radnego Marka Dobka.
Po policzeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół
z głosowania nad wyborem Radnego Marka Sekutera na członków Zarządu Powiatu.
Oświadczył, iż kandydat na funkcję członka Zarządu Powiatu Rawskiego otrzymał
11 głosów za, przez co uzyskał wymaganą zwykłą większość głosów
i został wybrany do składu Zarządu Powiatu Rawskiego. Przeciw wyborowi w/w
kandydata oddano jeden głos.
Do prawidłowości przeprowadzonych wyborów zastrzeżeń nie wniesiono.
W tej sytuacji Przewodnicząca Rady Maria Charążka przedstawiła treść projektu
uchwały w sprawie wyboru Marka skutera na funkcję członka Zarządu Powiatu
Rawskiego.
Do treści uwag nie było.
Rada powiatu Rawskiego przyjęła 11 głosami za, (1 osoba nie wzięła udziału
w głosowaniu) uchwałę nr II/9/2010 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu,
która wraz protokołem z głosowania i kopertą zawierającą wypełnione karty
z przeprowadzonego głosowania, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. 7 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjecie uchwały w sprawie
delegowania radnych Powiatu Rawskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
O przedstawienie kandydatur Przewodnicząca Rady poprosiła Starostę Rawskiego –
Józefa Matysiaka.
Starosta zaproponował do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Radnych:
- Jarosława Kobierskiego, który w minionej kadencji pracował w powyższej komisji,
- Marka Skutera posiadającego również doświadczenie w pracy tej komisji.
Obaj kandydaci wyrazili zgodę na prace w komisji.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
W tej sytuacji Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie
delegowania radnych Powiatu Rawskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Do treści projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych obecnych w chwili głosowania
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr II/10/2010 w sprawie delegowania radnych
Powiatu Rawskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, która stanowi załącznik
nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad. 8 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu
obejmującego podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych
oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych
na realizację tych zadań w 2010 r.
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Przedstawienie uzasadnienia do projektu
niniejszej
uchwały
Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Halinę Bartkowicz – Błażejewską –
Dyrektora PCPR w Rawie Mazowieckiej.
Mówczyni poinformowała, iż z uwagi na niewykorzystanie środków finansowych
na zadania, jakimi są dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych: dorosłych oraz dzieci
i młodzieży spowodowanym rezygnacją osób niepełnosprawnych z dofinansowania,
proponuje się zmianę w załączniku do niniejszej uchwały polegającą na określeniu
łącznej kwoty przeznaczonej na realizację tych zadań, bez podziału na poszczególne
zadania w wysokości 351.743,75 zł. Zmiana ta umożliwi wykorzystanie środków
finansowych PFRON w maksymalnej wysokości.
Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było.
Do treści odczytanego przez Przewodniczącą Rady projektu uchwały uwag nie
zgłoszono.
Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych obecnych w chwili głosowania
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr II/11/2010 w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej
określenia
zadań
związanych
z
rehabilitacją
zawodową
i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych
otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2010 r., która
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad. 9 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do realizacji punktu
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego.
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Skarbnik Powiatu –
Marzenę Pakułę.
Mówczyni oświadczyła, iż w projekcie uchwały proponuje się następujące
zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:
Dochody i wydatki budżetu.
Koryguje się plany finansowe dochodów i wydatków budżetu powiatu zgodnie
z przewidywanym wykonaniem na koniec roku budżetowego. Przenosi się dochody
i wydatki budżetu zgodnie ze zmienioną klasyfikacją budżetową.
Zadania inwestycyjne.
Zwiększenia:
- 348 020 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4116E Sanogoszcz – Głuchówek”,
- 12 000 zł, zakup 2 komputerów do wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu,
- 5 000 zł, zakup 1 komputera do Wydziału Organizacyjnego,
- 8 630 zł, zakup zmywarki do internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Rawie Mazowieckiej,
- 59 400 zł, zakup pompy pożarniczej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
w Rawie Mazowieckiej,
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- 10 000 zł, zakup sprzętu ratowniczego oraz
ubrań
specjalistycznych
dla
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.
Do przedstawionych przez Panią Skarbnik propozycji zmian w budżecie roku
bieżącego innych uwag nie było.
Do treści projektu uchwały również uwag nie wniesiono.
Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych obecnych w chwili głosowania
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr II/12/2010 w sprawie zmian
w budżecie roku bieżącego, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 10 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie
wydatków budżetowych niewygasających z upływem roku budżetowego.
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła ponownie Skarbnik Powiatu
– Marzenę Pakułę.
Skarbnik Powiatu poinformowała, iż godnie z art. 263 ustawy o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustala się wydatki niewygasające
z końcem roku budżetowego na kwotę 12 470 zł. Wydatki niewygasające obejmują
III transzę zapłaty za przygotowanie „Programu reorganizacji w systemie ochrony
zdrowia na obszarze Powiatu Rawskiego”.
Przedstawione uzasadnienie przyjęto bez uwag.
Do treści projektu uchwały również uwag nie wniesiono.
Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych obecnych w chwili głosowania
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr II/13/2010 w sprawie wydatków
budżetowych niewygasających z upływem roku budżetowego, która stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad. 11 W punkcie zapytania i wolne wnioski Radny Rafał Dobrowolski poprosił
o wcześniejsze powiadamianie o terminie sesji i wcześniejsze przesyłanie materiałów
objętych porządkiem obrad.
Odpowiadając Przewodnicząca Rady poinformowała, iż dzisiejsza sesja ma charakter
nadzwyczajny, dlatego też materiały zostały dostarczone na 3 dni, a nie jak jest to
w przypadku zwykłych sesji, na 7 dni przez terminem sesji. Za utrudnienie
Przewodnicząca Rady przeprosiła Radnych.
Następnie Starosta Rawski przekazał zaproszenie na spotkanie opłatkowe
zaplanowane na dzień 17 grudnia 2010 roku na godzinę 14:00.
Z kole Przewodnicząca Maria Charążka poinformowała, iż na jej ręce zostało
złożone zawiadomienie o utworzeniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa
Ludowego.
Następnie przypomniała radnym o obowiązku zadeklarowania pracy w komisjach
Rady Powiatu.

7

Ad. 12 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria Charążka Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego przekazała zebranym życzenia z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, i o godzinie 11 30 dokonała zamknięcia
obrad II nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawskiego.
W załączeniu:
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.
Sporządził; Sylwester Krawczyk.

