
P R O T O K O Ł   NR 9 /2008 
 z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 

Publicznego obytego wspólnie z Komisją  Promocji i Integracji 
Europejskiej w dniu  28 września 2008 roku. 

 
   W posiedzeniu uczestniczyli członkowie obu Komisji, zgodnie z załączonymi 
do poszczególnych protokołów listami obecności, stanowiącymi załącznik nr 1. 
Ponadto w obradach Komisji brali udział: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, 
Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji i Pan Ryszard 
Studziński – Kierownik Obwodu Drogowego w Zarządzie Dróg Powiatowych.   
         Posiedzeniu współprzewodniczyli: Przewodniczący  Komisji Komunikacji, 
Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego  – Jarosław Kobierski i Przewodnicząca 
Komisji Promocji i Integracji Europejskiej – Franciszka Wójcicka. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
3. Informacja z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2008 r. 
4. Zapoznanie się z proponowanymi zmianami w budŜecie roku bieŜącego. 
5. Przyjęcie informacji w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych. 
6. Informacja z realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony  bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”. 
7. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie pozbawienia 

kategorii dróg powiatowych, dróg połoŜonych obrębie miasta Rawa 
Mazowiecka 

8. Sprawy róŜne. 
9.  Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:30  dokonali wspólnie 
Przewodniczący Komisji, witając zaproszonych gości oraz członków obu Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do 
podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołów z poprzednich 
posiedzeń Komisji.  
Do treści powyŜszych protokołów uwag nie zgłoszono. 
Zostały one przyjęte przy jednym głosie wstrzymującym się. 
 
Ad. 3 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie informacji z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2008 r. 
Głos w tej kwestii zabrała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła.    
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Mówczyni poinformowała, iŜ stosowna informacja została w dniu 31 sierpnia br. 
złoŜona na ręce Przewodniczącej Rady oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
Następnie Pani Skarbnik przeszła do omawiania samego wykonania budŜetu.   
BudŜet powiatu na 2008 r. uchwalony został w dniu 27 grudnia 2007 r. uchwałą 
nr XIV/89/2007 Rady Powiatu Rawskiego. 
Uchwała zawierała równieŜ prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2008 r. i lata 
następne, dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu administracji rządowej, 
plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2008 r., przychody 
i wydatki gospodarstwa pomocniczego,  funduszy celowych, oraz wykaz zadań 
inwestycyjnych na 2008 r. 

Plan dochodów określony został w wysokości 36 828 436 zł, a po zmianach  
na dzień 30 czerwca  2008  roku wyniósł 40 368 306 zł.  
Wykonanie dochodów wyniosło 23 964 679,81 zł tj. 59,4 % kwoty planowanej. 

Plan wydatków określony został w wysokości 39 628 037 zł, a po zmianach 
na dzień 30  czerwca 2008  wyniósł  43 397 984  zł. 

Wykonanie wydatków to kwota 17 891 497,35 zł tj. 41,2 % planu. 
Dochody planowane to 40 368 306 zł. Wykonanie 23 964 679,81 zł. tj. 59,4 % 

planu. 
Na dochody składają się: 
Subwencje ogólne 
Planowana kwota subwencji to 22 527 299 zł. Wykonanie wyniosło 13 568 894 zł.,           
tj. 60,2,0 % planu, z tego: 
                     plan        wykonanie                   % 
- subwencja oświatowa           19 224 835 zł 11 830 664,00  zł          61,5  % 
- subwencja równowaŜąca  1 137 505 zł      568 752,00  zł          50,0  % 
- subwencja wyrównawcza   1 990 959 zł                995 478,00 zł          50,0  % 
Subwencje stanowiły 56,6 % dochodów ogółem . 

Dotacje 
Kwota dotacji to 4 877 567 zł – plan. Wykonanie to 2 620 355,71. tj. 53,7 %.  
W kwotach dotacji są dotacje z budŜetu państwa, dotacje z budŜetów jednostek 
samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych. 

Dochody własne 
Na 2008 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 12 963 440 zł. 
wykonanie na koniec czerwca wyniosło 7 775 430,10 zł, tj. 60,0 %. 

Dochody własne powiatu po stronie planu stanowiły 32,1 % dochodów 
ogółem, po stronie wykonania 32,4 %. 

Plan wydatków po zmianach w ciągu roku określony został na poziomie               
43 397 984 zł. Wykonanie wyniosło 17 891 497,35 zł tj. 41,2 %. 
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2 591 320 zł, wykonanie  wyniosło 
396 694,89 zł tj. 15,3 %.  
Wydatki inwestycyjne oszacowano w wysokości 2 170 520 zł, wykonanie to kwota                
159 248,89 zł tj. 7,3 % planu. 
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Zakupy inwestycyjne planowano w wysokości 408 300 zł, wykonano w wysokości 
58,2% tj. 237 446,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 2,2 % wydatków ogółem. 
Dotacje na inwestycje zaplanowano w wysokości 12 500 zł, wydatki zostaną 
zrealizowane w II półroczu 2008 roku. 

Wydatki w  dziale ochrona zdrowia zaplanowane były w wysokości  
2 536 252 zł.  Wykonanie to 376 615,26 zł tj. 18,4 %. 
Wydatki realizowane były w niŜej podanych rozdziałach: 
85111 – Szpitale ogólne. 
Wydatki to kwota 14 250 zł, na plan 1 835 858  zł, tj. 0,8 % z tego: 
- 14 250 zł, to pozostałe wydatki bieŜące, w tym:  
- 6 750 zł,   ubezpieczenie sprzętu i aparatury medycznej, sprzęt i aparatura    
stanowią własność Powiatu Rawskiego i zostały uŜyczone SP ZOZ w Rawie  Maz.                   
- 7 500 zł, konsultacje w zakresie organizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego               
w  Szpitalu, organizacji ratownictwa medycznego na terenie Powiatu. 
85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego. 
Zaplanowana kwota to 700 394 zł,  wydatkowano 362 365,26 zł tj.: 51,7 planu.   
W Powiatowym Urzędzie Pracy na składki zaplanowano kwotę 680 436 zł, 
wydatkowano 354 276,06 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 
bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku. W Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej kwota zaplanowana to 19 958  zł, wydatkowano 8 089,20 zł, 
opłacono składki zdrowotne za wychowanków.  
852 – opieka społeczna 

Wydatki działu opieka społeczna to kwota 1 086 612,31 zł tj. 42,5 %  
planu – 2 559 109 zł. Wydatki realizowane były w rozdziałach: 
85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze. 
Wydatki zostały zrealizowane w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej 
i Starostwie. 
- Dom Dziecka, plan 1 258 523 zł, wykonanie to kwota 595 364,95 zł, w całości 
finansowane ze środków własnych Powiatu. 
- Starostwo, plan to kwota 141 551 zł, wykonanie to kwota 22 893,30 zł. 

      Dług powiatu na 30 czerwca 2008 r. wyniósł 11 406 787,17 zł  i stanowi 
28,3 % planowanych dochodów roku 2008.  

Dług powiatu na 30 czerwca 2008 r.  wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł           
19 634 564,52 zł  i stanowi 48,6  %  planowanych dochodów roku 2008.                                                                        
   Nakłady inwestycyjne na 2008 rok zostały zaplanowane i wykonane następująco: 
 
Nakłady roku 2008    Plan                   Wykonanie   
ogółem:          2 578 820 zł             396 694,89 zł 
 
-  środki własne powiatu               2 360 820 zł      385 694,89 zł 
-  środki pozyskane z innych źródeł                204 000 zł               -        
-  dotacje z budŜetu państwa                              11 000 zł               11 000,00 zł 
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   Ogółem inwestycje wykonano w 15,4 % 
Podsumowując całość informacji Skarbnik Powiatu oświadczyła, iŜ w I półroczu 
2008 roku wypracowano wolne środki w wysokości 6 073 182,46 zł. Środki 
pochodziły z większego niŜ 50% wykonania dochodów oraz niŜszego wykonania 
wydatków. Sytuacja finansowa pozwoliła   na bezpieczne i terminowe spłaty 
zaciągniętych kredytów i poŜyczek, Powiat nie korzystał  z kredytu 
krótkoterminowego. 
Dług powiatu na 30 czerwca 2008 r. wyniósł 11 406 787,17 zł  i stanowi 28,3 % 
planowanych dochodów roku 2008.  
Dług powiatu na 30 czerwca 2008 r.  wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł           
19 634 564,52 zł  i stanowi 48,6  %  planowanych dochodów roku 2008.                                                                        

Informację przedstawioną przez Panią Skarbnik  przyjęto bez uwag. 
 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował zapoznanie się z proponowanymi 
zmianami w budŜecie roku bieŜącego. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła.    
Oświadczyła, iŜ zmiany w planie dochodów i wydatków budŜetowych obejmują:  
Zwiększenie dochodów i wydatków to kwota 690 126 zł. 
Dział 600 transport i łączność, 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększenie planu 
o kwotę 10 000 zł, są to wydatki inwestycyjne. 
Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 7005 gospodarka gruntami 
i nieruchomościami kwota 130 000 zł, stanowi ponadplanowe dochody. 
Dział 750 administracja publiczna, rozdział 75075 promocja j.s.t. zwiększenie 
dochodów to kwota 36 817 zł, w tym 33 607 zł wpływy z usług świadczonych 
podczas doŜynek powiatowych oraz 3 210 zł ponadplanowe dochody z tytułu 
darowizn. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją Powiatu. 
Dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80195 pozostała działalność zwiększenie 
to kwota 505 065 zł, w tym 99 278 zł jest to zwrot dotacji niewykorzystanej na 
realizację programu „Leonardo da Vinci” w Zespole Szkół CEZiU w Rawie 
Mazowieckiej. 
Dochody na  kwotę 405 787 zł zgodnie z programem ”Uczenie się przez całe Ŝycie 
LLP” 2007 – 2013 LEONARDO DA VINCI nr projektu 08 
LdV/M08/k/02156/IVT/115  na kwotę 179 844 zł zwiększą wydatki w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka oraz  projekt  nr 08-
LdV/M08/02101/k/IVT/113 na kwotę 225 943 zł, w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Biała Rawska. 
Dział 851 ochrona zdrowia, rozdział  85111 szpitale ogólne dotacja dla SPZOZ 
na dofinansowanie zakupu 2 ambulansów na kwotę 120 000 zł. 
Dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze 
zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń 246 zł oraz darowizn (nawiązki) 
9 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieŜące Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej. 
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Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 internaty i bursy 
szkolne ogółem zwiększenie dochodów i wydatków to kwota 8 998 zł. 
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej dochody z najmu 
pomieszczeń kwota 3 000 zł, zostaną przeznaczone na wydatki bieŜące. 
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej dochody ze sprzedaŜy 
złomu kwota 5 998 zł, zwiększą plan wydatków bieŜących ( wymiana drzwi). 
Zmiany w planie wydatków bieŜących dotyczą: 
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 17 600 zł, środki zostaną przeznaczone na 
zakupy inwestycyjne 4 000 zł ( 750 - 75020 ) oraz  kwota 13 600 zł zwiększy 
wydatki bieŜące ( zakup mebli, wykładziny ) Powiatowego Urzędu Pracy, 
- zmniejszenie rezerwy oświatowej o kwotę 1 472 308 zł, środki zostaną 
przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe placówek 
oświatowych, w tym: 
Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka – 177 000 zł, 
Zespół szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka – 330 000 zł, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska – 322 802 zł, 
Starostwo dot.: ZSP Biała Rawska, inwestycje – 10 000 zł, 
Zespół Szkół CEZ i U Rawa Mazowiecka – 402 200 zł, 
Zespół Placówek Specjalnych Rawa Mazowiecka – 170 306 zł, 
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Rawa Mazowiecka – 60 000 zł. 
- dział 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami                                
i nieruchomościami zmniejszenie planu wydatków bieŜących  a zwiększenie 
zakupów inwestycyjnych na kwotę 6 000 zł. 
- dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
Dom Dziecka Rawa Mazowiecka zmniejszenie wydatków bieŜących zwiększenie 
zakupów inwestycyjnych na kwotę  9 041 zł. 

W załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych  wprowadza się następujące 
zmiany: 
poz. 4 – 600 transport i łączność, zwiększenie 10 000 zł dot. inwestycji „Budowa 
drogi do ŁSSE”, koszty promocji, 
poz. 5 – 700 gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie 6 000 zł, zakup sprzętu 
komputerowego, 
poz. 8 – 750 administracja publiczna, zwiększenie 4 000 zł, zestaw komputerowy, 
poz. 17 – 851 ochrona zdrowia zwiększenie 120 000 zł, dotacja dla SPZOZ 
na dofinansowanie zakupu 2 ambulansów, 
poz.. 19 – 852 pomoc społeczna, zwiększenie 9 041 zł, zakup patelni elektrycznej, 
poz. 20 – 854 edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie kwota 7 200 zł, zakup 
kotła warzelnego do kuchni w internacie ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej. 
Na prośbę Radnego Przemysława Szewczyka, Skarbnik szczegółowo przedstawiła 
proponowane zwiększenia wydatków dla poszczególnych placówek oświatowych. 
Będąc przy głosie mówczyni krótko przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały 
w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów 
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nie będących własnością Powiatu Rawskiego, uŜywanych przez radnych w podróŜy 
słuŜbowej. 
Poinformowała, iŜ zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Rada Powiatu określa wysokość zwrotu kosztów 
podróŜy za jeden kilometr przebiegu pojazdu prywatnego uŜywanego do celów 
słuŜbowych. Uchwała ma charakter uzupełniający do zacytowanego wyŜej 
rozporządzenia. 

Wyjaśnienia przedstawione przez Panią Skarbnik  przyjęto bez uwag. 
 

Ad. 5 Ten punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji w zakresie 
realizacji zadań inwestycyjnych. 
Członkowie obu Komisji otrzymali pisemny materiał obrazujący stan realizacji 
inwestycji w I półroczu 2008 r. Stanowi on załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Dyrektor Piotr Irla omówił stan realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, 
zwracając uwagę na skutki finansowe dla budŜetu, związane z przeprowadzonymi 
postępowaniami przetargowymi. 
Radny Przemysław Szewczyk poprosił o wyjaśnienie,  na jakim etapie jest 
postępowanie związane z budową w Rawie Mazowieckiej krytej pływali. 
Odpowiadając Wicestarosta Marian Krzyczkowski  poinformował, iŜ treść 
porozumienia z Miastem Rawa Mazowiecka w zakresie wspólnego finansowania 
inwestycji jest w trakcie uzgadniania. W projekcie budŜetu zarezerwowane zostały 
środki w wysokości 800.000 złotych na realizację tego zadania. Aktualnie 
zakończone zostało postępowanie przetargowe związane z wyłonieniem projektu. 
Powiat będzie uczestniczył w kosztach projektu, zgodnie z  uzgodnionymi zasadami 
współfinansowania, czyli proporcjonalnie do poniesionych kosztów. 
Innych głosów związanych z przedłoŜoną informacją nie było. 
 
Ad. 6 Kolejny punkt porządku obrad obejmował informację z realizacji 
„Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony  bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego”. Pisemny materiał w tym zakresie członkowie 
Komisji otrzymali razem z materiałami na najbliŜszą sesję. 
Omówienia zagadnienia dokonał Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Zarządzania Kryzysowego – Jan Idzikowski. 
Swoje wystąpienie mówca rozpoczął od informacji, iŜ program przyjęty został 
uchwałą Rady Powiatu w dniu  4 sierpnia 2006 roku.  Zadania w nim zawarte 
realizowane  będą  do końca 2010 roku. Realizację  programu  przedstawiono  wg  
stanu na dzień 30.08.2008 r.   
Zadania ujęte w programie  są  realizowane przez następujące jednostki:  
I. Powiatowy Urząd Pracy  
- edukacja  młodzieŜy ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych  w zakresie 
poruszania się na rynku pracy,  
-  działania  PUP dla pozyskania  nowych miejsc pracy i przeciwdziałania  likwidacji 
istniejących   miejsc pracy,  
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- szkolenia i przekwalifikowania  ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji przez 
bezrobotnych,  
 -  szkolenia i przekwalifikowania, poradnictwo dla osób opuszczających zakłady 
karne. 
II. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
- prowadzenie  Ośrodka  Interwencji Kryzysowej, 
-  pomoc rodzinom  z problemem alkoholowym.  
III. Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej  
- opracowanie Powiatowego Planu Operacyjnego,  
- doposaŜenie  JRG w brakujący sprzęt oraz wymiana zuŜytego, 
- doskonalenie  zawodowe  straŜaków  w PSP i OSP. 
IV. Komenda Powiatowa Policji 
- powstrzymanie wzrostu  liczby kradzieŜy, 
- przeciwdziałanie  rozbojom i wybrykom  chuligańskim  podczas imprez masowych 
sportowych i rozrywkowych,  
- ograniczenie przestępstw drogowych, 
- przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości  nieletnich, 
- zapobieganie przestępstwom z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 
- ochrona obywateli w sytuacjach kryzysowych. 
V.  Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny  
- podejmowane działania  w zakresie zagroŜeń  sanitarno –higienicznych 
  i zdrowotnych  występujących na terenie  powiatu. 
VI. Powiatowy Lekarz Weterynarii  
 -  ochrona zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia 
zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.  
VII.  Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  
- opracowanie planu operacyjnego, 
- bieŜąca aktualizacja  planu obrony cywilnej, 
- opracowanie  Powiatowego planu  reagowania kryzysowego, 
- zorganizowanie  magazynu przeciwpowodziowego.  
Uczestniczący w tej części posiedzenia nadkomisarz Adam Kos – Naczelnik Sekcji 
Ruchu Drogowego KPP w Rawie Mazowieckiej nawiązał do kwestii 
bezpieczeństwa na drogach Powiatu Rawskiego. Poinformował, iŜ do dnia 
dzisiejszego na drogach Powiatu Rawskiego  miało miejsce  61 wypadków i 377 
kolizji. W zdarzeniach tych zginęło o połowę mniej osób, porównując do 
analogicznego okresu roku ubiegłego. Najwięcej zdarzeń drogowych odnotowano 
na terenie miasta Rawa Mazowiecka.  
Następnie mówca poruszył kwestię karania kierowców samochodów cięŜarowych, 
przekraczających dopuszczalny cięŜar całkowity pojazdu. ustalony na niektórych 
drogach powiatowych.  W związku z brakiem punktów wagowych, policja nie moŜe 
skutecznie walczyć z tymi praktykami. Nie ma faktycznych moŜliwość 
udowodnienia kierowcy faktu przekroczenia dopuszczalnej ładowności.  
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Po krótkiej dyskusji Komisje przyjęły informację z realizacji „Powiatowego 
programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony  bezpieczeństwa obywateli 
i porządku publicznego”. 
Zwrócono uwagę na konieczność pozostawienia w budŜecie powiatu na rok przyszły 
zabezpieczonych środków na zakup cięŜkiego samochodu bojowego dla Komendy 
Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej.  
 
Ad. 7 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie pozbawienia 
kategorii dróg powiatowych, dróg połoŜonych obrębie miasta Rawa Mazowiecka. 

O zabranie głosu poproszono Pana Ryszarda Studzińskiego – Kierownika 
Obwodu Drogowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rawie Mazowieckiej. 
Mówca oświadczył, iŜ przedłoŜony projekt uchwały jest elementem porządkującym 
sieć dróg powiatowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka. Biorąc pod uwagę 
treść art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst 
jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 19 poz. 115 ze zm.), tj. „do dróg powiatowych zalicza 
się drogi inne niŜ określone w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, stanowiące połączenia miast 
będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą oraz 
art. 2 ust. 1” drogi publiczne ze względu na funkcje sieci drogowej dzielą się na 
następujące kategorie : drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi 
gminne i ust. 2 „ulice leŜące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 naleŜą do tej 
samej kategorii co te drogi” naleŜy stwierdzić, Ŝe ulice : Aleksandrówka, Nowa, 
Południowa, Przemysłowa, i Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej nie spełniają 
powołanych kryteriów.  
PowyŜsze, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzgodniono 
z Burmistrzem Rawy Mazowieckiej – zarządcą dróg gminnych w mieście 
i drogi te uchwałą Rady Miasta zaliczone zostaną do kategorii dróg gminnych, 
po pozbawieniu ich dotychczasowej kategorii. 
Zatem, po uzyskaniu własności gruntów pod tymi drogami oraz po zasięgnięciu 
niezbędnych opinii, Zarząd Powiatu przedkłada niniejszą uchwałę z prośbą o jej 
przyjęcie.  
Uzasadnienie przedstawione przez Kierownika Ryszarda Studzińskiego przyjęto bez 
uwag. 
Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego jednogłośnie 
wyraziła pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały. 
 

Ad. 8 W sprawach róŜnych Przewodnicząca Rady Powiatu – Teresa Pietrzak 
przedstawiła projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 
Rawskiego. 
Uzasadniając potrzebę zwiększenia wynagrodzenia Staroście Rawskiemu, 
Przewodnicząca Rady podniósła, iŜ zaplanowana na ten rok regulacja płac zakłada 
wzrost wynagrodzenia dla pracowników Starostwa na poziomie 17%. Wzrost ten 
dotyczy równieŜ kierownictwa jednostki.  Ostatnia zmiana wynagrodzenia Starosty 
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Rawskiego dokonana była uchwałą Rady Powiatu w 2006 roku. Zaproponowane 
projektem uchwały wynagrodzenie jest w stosunku do wynagrodzenia  określonego 
ww. uchwałą  wyŜsze o 17%. Obecnie wynagrodzenie Starosty Rawskiego wynosi 
9.578 zł. Po podwyŜce wynosić będzie 11.278 zł. Wzrost wynosi 1.700 złotych.  
W budŜecie powiatu są zarezerwowane środki na ten cel. 
Inicjatywa wprowadzenia do porządku obrad przedmiotowego projektu uchwały 
wyszła od Przewodniczącej Rady Powiatu.  
Innych głosów nie było. 
 
Ad. 9 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obu Komisji 
o godz. 17:30 dokonali zamknięcia wspólnego posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 
 
Przewodniczący  Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 
Publicznego  
 (-)  Jarosław Kobierski 


