
P R O T O K O Ł  NR  XXII /2008 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego 

odbytej w dniu 26 września 2008 roku w sali konferencyjnej 
 Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 
Przewodnicząca Rady Teresa Pietrzak o godz. 1000 otworzyła sesję i po 

powitaniu Radnych i zaproszonych gości  oświadczyła,  iŜ zgodnie z listą obecności, 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu 
uczestniczy 11 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób 
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiąŜących decyzji.  
 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła przedstawiony jak niŜej 
porządek dzisiejszych obrad uwzględniający zmiany zaproponowane przez 
Przewodniczącą Rady: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji. 
4. Informacja z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2008 r. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych 

dróg połoŜonych obrębie miasta Rawa Mazowiecka. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nieruchomości byłego ośrodka 

zdrowia w Kurzeszynie. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu 

pojazdów nie będących własnością Powiatu Rawskiego, uŜywanych przez 
radnych w podróŜy słuŜbowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Rawskiego. 
11. Informacja z realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony  bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”. 
12. Informacja Przewodniczącej Rady i Starosty Rawskiego o  przeprowadzonej 

analizie oświadczeń majątkowych. 
13. Informacja Starosty o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 

w okresie międzysesyjnym. 
14. Interpelacje Radnych. 
15. Zapytania i wolne wnioski. 
16. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 2 Do przedstawionego porządku obrad XXII sesji Rady Powiatu, 
Przewodnicząca Rady zaproponowała wprowadzenie dwóch punktów 
o następującym brzmieniu: 
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- podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu 
pojazdów nie będących własnością Powiatu Rawskiego, uŜywanych przez radnych 
w podróŜy słuŜbowej, 
- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Rawskiego. 
Pierwszy projekt uchwały stanowił będzie nowy punkt dziewiąty porządku obrad, 
drugi natomiast będzie punktem dziesiątym porządku obrad.  
Innych  propozycji do dzisiejszego porządku obrad nie wniesiono. 

 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z XXI sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się. 
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacja z wykonania 
budŜetu powiatu za I półrocze 2008 r. 
Głos w tej kwestii zabrała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła.    
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  % 
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- 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. 
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: 
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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 
   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. 
Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie przedłoŜonej 
informacji z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2008 r., o czym 
poinformował jej Przewodniczący Krzysztof Kopka. 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości 
informację z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2008 r. PowyŜsza informacja 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie  
zmian 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. 



 5 

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 jst 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. 
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, 
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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. 

Wyjaśnienia przedstawione przez Panią Skarbnik  przyjęto bez uwag. 
Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie omawianego 
projektu uchwały, o czym poinformował jej Przewodniczący Krzysztof Kopka. 
RównieŜ do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały 
uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę  XXII/128/2008 w  sprawie zmian w budŜecie 
roku bieŜącego, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
O zabranie głosu w tym punkcie Przewodnicząca Rady poprosiła ponownie 
Skarbnik Powiatu – Marzenę Pakułę. 

W projekcie uchwały, kontynuowała Skarbnik Powiatu,  proponuje się 
zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 700 000 zł na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów. Spłaty rat 
kredytu zostaną zabezpieczone w budŜecie powiatu  w latach 2009-2011. 

Uzasadnienie przedstawione przez Panią Skarbnik  przyjęto bez uwag. 
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Radny Ireneusz Staworzyński poprosił o wyjaśnienie, jaka część planowanego 
kredytu dotyczy zobowiązań zaciągniętych wcześniej przez rawski szpital?  
Odpowiadając Starosta Rawski oświadczył, iŜ planowany kredyt ma zabezpieczyć 
deficyt zgodnie z przyjętym na rok bieŜący budŜetem. Z pewnością część tych 
środków zostanie wykorzystana na wsparcie rawskiego szpitala. Być moŜe jednak, 
kontynuował Starosta Józef Matysiak, nie wystąpi potrzeba zaciągnięcia w pełnej 
kwocie omawianego kredytu z uwagi na moŜliwość realizacji przez powiat 
ponadplanowych dochodów. Jednak procedura przygotowawcza musi na chwilę 
obecną być wszczęta.   
Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie omawianego 
projektu uchwały, o czym poinformował jej Przewodniczący Krzysztof Kopka. 
RównieŜ do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały 
uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę  XXII/129/2008 w  sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych 
dróg połoŜonych obrębie miasta Rawa Mazowiecka. 
O zabranie głosu poproszono Panią Małgorzatę Killman – Dyrektor Wydziału 
Komunikacji, Dróg i Transportu. 
Mówczyni oświadczyła, 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.  
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Odnosząc się do przedstawionego uzasadnienia Radny Ireneusz Staworzyński 
poprosił o doprecyzowanie, czy przekazanie powyŜszych ulic jest równoznaczne 
z przejęciem przez miasto kosztów utrzymania tych dróg? 
Odpowiadając Dyrektor Małgorzata Killman poinformowała, iŜ z dniem 1 stycznia 
2009 r. wyŜej wymienione drogi przejdą na utrzymanie samorządu miasta Rawa 
Mazowiecka.  
Innych pytań do Dyrektor Killman nie było. 
Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego wyraziła 
pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały, o czym poinformował 
jej Przewodniczący Jarosław Kobierski. 
RównieŜ do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały 
uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę  XXII/130/2008 w  sprawie pozbawienia dróg 
kategorii dróg powiatowych, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 8 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
przekazania nieruchomości byłego ośrodka zdrowia w Kurzeszynie. 
Uzasadnienie w zakresie przedmiotowego projektu uchwały przedstawił Starosta 
Rawski – Józef Matysiak. Swoje wystąpienia mówca rozpoczął od przypomnienia, 
iŜ w przedmiotowym ośrodku prowadziły swoją działalność niepubliczne zakłady 
opieki zdrowotnej oraz SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. Z uwagi na 
niewystarczającą ilość zadeklarowanych pacjentów do korzystania z podstawowej 
opiekli zdrowotnej, a co za tym idzie obniŜenie rentowności, kierownictwo SPZOZ 
podjęło decyzję z zaprzestaniu na terenie Kurzeszyna prowadzenia dalszej 
działalności.     
Wójt Gminy Rawa Mazowiecka łącznie z mieszkańcami Sołectwa Kurzeszyn, 
zwrócił się z wnioskiem, w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz 
Gminy Rawa Mazowiecka własności nieruchomości zabudowanej budynkami 
byłego Ośrodka Zdrowia oraz lokalami mieszkalnymi. Wniosek poparty został 
stanowiskiem Komisji Rady Gminy Rawa Mazowiecka, oraz przez mieszkańców 
Sołectwa Kurzeszyn, poniewaŜ obiekt  w duŜej mierze budowany był w czynie 
społecznym przy  udziale finansowym mieszkańców okolicznych wsi, 
Gmina Rawa Mazowiecka, po przejęciu budynku na własność zamierza realizować 
w nim zadania  statutowe, z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Część budynku 
mogłaby zostać wykorzystana na cele kulturalno-oświatowe, w tym Gminną 
Bibliotekę Publiczną z Gminnym Centrum Informacji. Obiekt wymaga duŜych 
nakładów finansowych ze względu na  zły stan techniczny, ponadto jest zbędny dla 
Powiatu. Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę o przyjęciu darowizny na ten cel. 
Szacunkowa wartość przekazywanej nieruchomości wynosi 404.000 zł. 

Biorąc powyŜsze pod uwagę fakt, Ŝe Gmina, jako właściciel nieruchomości, 
zobowiązała się do przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych 



 9 

i modernizacyjnych  w budynku oraz, Ŝe darowizna odbywa się na cel związany 
z zadaniami własnymi Gminy, niniejsza uchwała znajduje uzasadnienie. 
Kończąc Starosta przedstawił przykłady w zakresie realizacji zadań drogowych, 
dobrej współpracy Powiatu Rawskiego z Gminą Rawa Mazowiecka. Następnie 
przypomniał, iŜ Powiat Rawski dwukrotnie przekazał nieodpłatnie gminom dwa 
inne ośrodki w: Białej Rawskiej i Głuchowie.  
Nawiązując do wystąpienia Starosty Rawskiego, Radny Przemysław Szewczyk 
poprosił o zawarcie w akcie notarialnym klauzuli, iŜ Gmina Rawa Mazowiecka 
przeznaczy nieruchomość na cele publiczne i nie zbędzie jej przez okres 
najbliŜszych 10 lat. 
Odpowiadając Starosta wyjaśnił, iŜ w kaŜdym tego typu akcie zawierana jest taka 
klauzula, tak będzie równieŜ w przypadku tego aktu darowizny.  
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej obradująca wspólnie z Komisją Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami wyraziły 
pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały, o czym poinformował 
Przewodniczący Jacek Adamczyk.  
Uzupełniając stanowiska Komisji, Radny Ireneusz Staworzyński  przypomniał, 
iŜ Komisje zobowiązały Zarząd Powiatu do zwrócenia się do samorządów gminnych 
z prośbą o wsparcie finansowe rawskiego szpitala 
Odnosząc się do tej wypowiedzi Starosta – Józef Matysiak oświadczył, iŜ Zarząd 
Powiatu po raz kolejny wystosuje taką prośbę.  
Innych wystąpień w ramach tego punktu porządku obrad nie było. 
Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały uwag nie 
zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę XXII/131/2008 w  sprawie przekazania Gminie 
Rawa Mazowiecka nieruchomości byłego ośrodka zdrowia w Kurzeszynie, która 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 9 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów nie będących własnością 
Powiatu Rawskiego, uŜywanych przez radnych w podróŜy słuŜbowej. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła.    
Mówczyni 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. 
Do wyjaśnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik uwag nie było. 
Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie omawianego 
projektu uchwały, o czym poinformował jej Przewodniczący Krzysztof Kopka. 
RównieŜ do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały 
uwag nie było. 
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Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę  XXII/132/2008 w  sprawie określenia stawek 
za jeden kilometr przebiegu pojazdów nie będących własnością Powiatu Rawskiego, 
uŜywanych przez radnych w podróŜy słuŜbowej, która stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. 10 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Rawskiego. 
Z propozycją przyjęcia przedmiotowej uchwały wystąpiła Przewodnicząca Rady 
Powiatu – Teresa Pietrzak. 
Uzasadniając potrzebę zwiększenia wynagrodzenia Staroście Rawskiemu mówczyni 
podniosła, 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 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. 
Zabierając głos w dyskusji Radny Ireneusz Staworzyński oświadczył, iŜ dokonując 
analizy zaproponowanej podwyŜki płac naleŜy rozpatrywać ją pod kontem 
stanowiska, którego ona dotyczy, a nie osoby piastującej to stanowisko. Zdaniem 
Radnego przy obecnej sytuacji powiatu, przyznanie Staroście Rawskiemu podwyŜki 
nie jest dobrą decyzją, dlatego mówca będzie głosował przeciw zaproponowanej 
podwyŜce płac. 
Przedstawiając opinie Komisji BudŜetu i Finansów Przewodniczący Krzysztof 
Kopka zwrócił uwagę na pozytywną ocenę pracy Starosty Rawskiego oraz na 
kwestie wysokości wynagrodzenia jakie otrzymują wójtowie i burmistrzowie 
z terenu Powiatu Rawskiego. Dlatego teŜ Komisja BudŜetu i Finansów pozytywnie 
zaopiniował przedłoŜony projekt uchwały. 
Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały uwag nie 
było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 12 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 9 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i jednym głosie 
wstrzymującym się  uchwałę  XXII/133/2008 w  sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Starosty Rawskiego, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Starosta Rawski, którego bezpośrednio uchwała dotyczyła nie wziął udziału 
w głosowaniu. 
 
Ad. 11 Kolejny punkt porządku obrad obejmował informację z realizacji 
„Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony  bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego”. 
Omówienia zagadnienia dokonał Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Zarządzania Kryzysowego – Jan Idzikowski. 
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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,  
- 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.  
Odnosząc się do przedstawionych przez Dyrektora Idzikowskiego zadań Radny 
Ireneusz Staworzyński podzielił się docierającymi do Niego informacjami 
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związanymi z występującymi zjawiskami przemocy wśród uczniów w szkołach. 
W przedłoŜonym materiale kwestia ta została  pominięta. Dlatego teŜ, zdaniem 
Radnego, zjawisko to winno podlegać stałemu monitoringowi.  
Odpowiadając Dyrektor Jan Idzikowski oświadczył, iŜ na najbliŜszym posiedzeniu 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego zaplanowanym na dzień 30 września br. 
tematyka ta będzie omawiana. 
W uzupełnieniu Jadwiga Majchrzak -  Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
poinformowała, iŜ wszystkie placówki prowadzone przez Powiat Rawski zostały 
w 2007 roku wyposaŜone w  sprzęt monitorujący pozwalający na bieŜące śledzenie 
sytuacji w newralgicznych miejscach. Na rok bieŜący na rozszerzenie monitoringu 
przyznano dla Zespołu Placówek Specjalnych dodatkowo kwotę 8.000 zł. Ze strony 
dyrektorów placówek są pewne niepokojących sygnałów o występowaniu problemu 
przemocy wśród nieletnich. Jest to przemoc słowna, sporadycznie występuje 
przemoc fizyczna. Największym problemem staje się kwestia absencji na zajęciach. 
Na terenie szkół nie występuje problem narkotyków. Problem ten występuje po za 
szkołą, najczęściej na dyskotekach.  
Poproszony o odniesienie się do tej kwestii Zastępca Komendanta Powiatowego 
Policji w Rawie Mazowieckiej – Marek Gregory poinformował, iŜ w 2008 roku 
odnotowano 100 czynów karalnych popełnionych przez nieletnich. Na terenie szkół 
nie odnotowano przypadków stwierdzenia posiadania narkotyków przez nieletnich. 
Zachęcił do przekazywania policji wszelkich sygnałów dotyczących występowanie 
tego typu przestępstw.  
Przedstawiając opinię Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 
Publicznego Przewodniczący Jarosław Kobierski poinformował, iŜ na wspólnym 
posiedzeniu z Komisją Promocji i Integracji Europejskiej  analizowano zagadnienia 
związane z realizacją programu. PrzedłoŜoną informację przyjęto bez uwag. 
Komisje wnioskują o pozostawienie w budŜecie powiatu na rok następny środków 
przeznaczonych na zakup cięŜkiego wozu poŜarniczego dla Komendy Powiatowej 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Rawie Mazowieckiej.  
Starosta Rawski Józef Matysiak zadeklarował, iŜ środki na zakup cięŜkiego wozu 
bojowe pozostaną w budŜecie powiatu na rok przyszły, jako środki niewygasające. 
Następnie Starosta Rawski poinformował o podjętych działaniach zmierzających do 
zakupu przenośnych wag umoŜliwiających kontrolę przez Państwową Inspekcję 
Drogową pojazdów poruszających się po drogach powiatowych pod kontem 
przekraczania przez nie dopuszczalnej ładowności.  ZłoŜona została propozycja 
wsparcia przez powiat utworzenia w Rawie Mazowieckiej oddziału Państwowej 
Inspekcji drogowej. 

Innych wystąpień w ramach tego punktu porządku obrad nie było. 
 
Ad. 12 Następny punkt porządku obrad obejmował informację Przewodniczącej 
Rady Powiatu Rawskiego i Starosty Rawskiego o  przeprowadzonej analizie 
oświadczeń majątkowych. 
Jako pierwsza informację złoŜyła Przewodnicząca Teresa Pietrzak. 
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Oświadczyła, iŜ  stosownie do postanowień art. 25c ust.4  ustawy z dnia 
11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Radni Powiatu 
Rawskiego złoŜyli w ustawowym terminie do dnia 30 kwietnia br. swoje 
oświadczenia majątkowe za rok 2007, za wyjątkiem Radnego Mariusza Błąkały, 
który swoje oświadczenie majątkowe złoŜył w dniu 2 lipca 2008 r. Konsekwencją 
nie dotrzymania ustawowego terminu było nie wypłacenie Radnemu diety za udział 
w sesjach i komisjach. 
Przewodnicząca Rady  oraz Starosta Rawski, swoje oświadczenia majątkowe złoŜyli 
Wojewodzie Łódzkiemu.  
W dniu 1 września 2008 roku po przeprowadzeniu analizy danych zawartych 
w oświadczeniach, przekazano po jednym egzemplarzu oświadczeń Urzędowi 
Skarbowemu w Rawie Mazowieckiej. 
W dniu 24.09.2008 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej 
przesłał sprawozdanie z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych. 
Stwierdził, iŜ szczegółowa analiza pod względem formalnym nieprawidłowości nie 
wykazała. RównieŜ analiza porównawcza złoŜonych oświadczeń majątkowych 
w stosunku do roku poprzedniego nie wykazała nieprawidłowości w zakresie nie 
ujawnienia posiadanego majątku lub innych składników majątkowych.  
 Następnie głos zabrał Starosta Rawski – Józef Matysiak. Poinformował, iŜ 
zgodnie z art. 25 c ust.3 ustawy o samorządzie powiatowym wicestarosta, członek 
zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki 
organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego 
powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu 
starosty składają oświadczenia majątkowe staroście, który dokonuje ich analizy. 

W terminie do 30 kwietnia  br. oświadczenie majątkowe złoŜyły wszystkie   
osoby zobowiązane ustawowo do ich złoŜenia tj: 

1. Marian Krzyczkowski – Wicestarosta,  
2. Krzysztof Janeczek – Członek Zarządu, 
3. Wacław, Jacek Adamczyk - Członek Zarządu, 
4. Jarosław Kobierski - Członek Zarządu, 
5. Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, 
6. Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, 
7. Anna Ostalska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa, 
8. Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu, 
9. Leszek Przybył – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa, 
10.  Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami, 
11.  Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, 
12.  Jan Idzikowski – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Zarządzania Kryzysowego- na dzień objęcia funkcji i na koniec roku. 
13.  Wiesław Paramuszczak – Kierownik Oddziału Komunikacji, 
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14.  GraŜyna Machnicka – Kierownik Oddziału Dokumentacji Geodezyjnej 
 i Kartograficznej, 

15.  ElŜbieta  Tałabińska – Z-ca Kierownika Oddziału Komunikacji, 
16.  Stanisława Rosiak – p.o. Przewodniczący Powiatowego Zespołu 

Orzekania o Niepełnosprawności, 
17.  Helena Dębowska – Inspektor w Oddziale Komunikacji, 
18.  Edyta Oderska – Specjalista w Oddziale Komunikacji, 
19.  Aneta Libera – Małkiewicz – Inspektor w Oddziale Komunikacji, 
20.  Joanna Męcina –referent w Oddziale Komunikacji, 
21.  Agata Jura - referent w Oddziale Komunikacji, 
22.  Leonarda Słowikowska – Zarząd Dróg Powiatowych, 
23.  Marianna Bednarska - Inspektor w Oddziale Komunikacji 
24.  BoŜena Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,. 
25.  Andrzej Brodowski – Dyrektor Domu Dziecka, 
26.  Halina Bartkowicz– Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
27.  Anna Idzikowska – Dyrektor  SP ZOZ, 
28.  Andrzej Romańczuk – Dyrektor ZSP im Wł. Reymonta w Rawie Maz., 
29.  Radosław Kaźmierczk – Dyrektor ZSCEZiU, 
30.  Agata Malik – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
31.  Joanna Popłońska – Dyrektor ZSP w Białej Rawskiej, 
32.  Arkadiusz Woszczyk - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Maz., 
33.  ElŜbieta Jasnowska – Dyrektor Powiatowej Biblioteki, 
34.  Paweł Malik – Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych, 
35.  Janusz Pawłowski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
36.  Dorota Zdziechowska – Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, 
37.  Alicja Skibińska – Kierownik Działu Informacji, Ewidencji i Świadczeń 

w Powiatowym Urzędzie Pracy, 
 

    Po dokonaniu analizy złoŜonych oświadczeń majątkowych stwierdzono 
nieprawidłowość w oświadczeniu ElŜbiety Jasnowskiej polegającą na dołączeniu do 
Oświadczenia majątkowego  „Informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na 
podatek dochodowy” - ( PIT 11 ) zamiast wymaganego „Zeznania o wysokości 
osiągniętego dochodu w roku podatkowym „ - ( PIT 37). 
ZłoŜone oświadczenia umieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Oświadczenia majątkowe  przesłano 16 czerwca br. do Urzędów Skarbowych 
w Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach.  

Z pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej wynika, Ŝe 
„w wyniku przeprowadzonej analizy otrzymanych świadczeń majątkowych pod 
względem formalnym stwierdzono, Ŝe w jednym oświadczeniu majątkowym Pani 
ElŜbiety Janowskiej nie dołączono kopii  zeznania o wysokości osiągniętego 
dochodu w roku podatkowym za 2007 rok oraz w oświadczeniu Pani Anety Libery-
Małkiewicz podano nazwisko jednoczłonowe tj Aneta Libera”. W oparciu 
o przeprowadzona analizę oświadczeń majątkowych pod względem merytorycznym 
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oraz po  porównaniu treści z oświadczeniami majątkowymi zeznaniami za lata 
ubiegłe oraz innymi danymi będącymi w posiadaniu tut organu podatkowego nie 
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie nie ujawniania posiadanego majątku czy 
tez innych składników majątkowych”.  
Do dnia dzisiejszego nie wpłynęło  pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego 
w Skierniewicach dotyczącej analizy danych zawartych w oświadczeniach 
majątkowych  Leszka Przybyła  i Janusza Pawłowskiego. 
Oświadczenie majątkowe  Starosty Józefa Matysiaka zostało złoŜone w terminie 
Wojewodzie Łódzkiemu. 
 Do złoŜonych przez Przewodniczącą Rady i Starostę Rawskiego informacji 
o  przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych pytań nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego przyjęła do akceptującej wiadomości powyŜszą 
informację. 
 
Ad. 13 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym 
złoŜył  Starosta  Rawski - Józef  Matysiak. 
Poinformował, iŜ Rada Powiatu Rawskiego trzeciej kadencji na swojej XXI  sesji 
w dniu  14 sierpnia 2008  roku  podjęła  następujące  uchwały: 
1. nr XXI/123/2008 w sprawie przyjęcia darowizny 
2. nr XXI/124/2008 w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego, 
3. nr XXI/125/2008 w sprawie określenia projektów planowanych do realizacji 

przez Powiat Rawski w ramach programów operacyjnych, o których mowa 
w art. 206 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, 

4. nr XXI/126/2008 w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego 
i wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 
w Rawie Mazowieckiej, 

5. nr XXI/127/2008 w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku 
Województwa Łódzkiego w sprawie likwidacji Wojewódzkiej Przychodni 
Stomatologicznej w Łodzi. 

Wszystkie uchwały zostały wykonane przez przekazanie do organu nadzoru lub 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Do dnia dzisiejszego organa nadzoru nie 
stwierdziły uchybień od strony formalno – prawnej.  
Zarząd Powiatu wykonał, bądź wykonuje na bieŜąco treść uchwał,  zgodnie 
z przyjętymi w nich zapisami.  
 
Zarząd Powiatu Rawskiego w okresie od 14.07.2008 r. do 26.08.2008 r. spotkał się 
sześciokrotnie  omawiając następujące sprawy: 
 
W dniu 14.08.2008 r. 
- rozpatrzył wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na remont podłogi 
w stołówce ZSCEZiU w Rawie Maz., 
-zatwierdził wynik przetargu na remont nawierzchni dróg powiatowych, 
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- podjął uchwałę w sprawie układu wykonawczego budŜetu powiatu, 
- podjął  uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
 
W dniu 21.08.2008 r. 
- wyraził zgodę na usuniecie drzew z działki stanowiącej własność powiatu – 
ZSCEZiU w  Rawie  Mazowieckiej, 
- przyjął informację z działalności i sytuacji finansowej SP ZOZ za pierwsze 
półrocze 2008, 
- zatwierdził projektu umowy na opracowanie restrukturyzacji SP ZOZ i wyceny 
majątku, 
- omówił realizację propozycji zmian w planie przestrzennego zagospodarowania 
miasta Rawa Mazowiecka zgłaszanych przez powiat rawski,  
 
W dniu 27.08.2008 r. 
- podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu 
dla Pani Jolanty Popłońskiej Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej.  
- wpisał do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Zarząd 
Powiatu Rawskiego - zawodu technik ogrodnik w Szkole Policealnej dla Dorosłych 
Pana Mirosława Góreckiego ,  
- zaakceptował wnioski dyrektorów: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
Zespołu Placówek Specjalnych  i ZSP w Białej Rawskiej w sprawie dodatkowych 
etatów ( 0,5 etatu doradcy zawodowego,0,5 etatu praczki i krawcowej oraz 0,25 
etatu dozorcy), 
- rozpatrzył ofertę Prezesa Zarządu Kulturaonline sp. z o.o.,  
- rozpatrzył wnioski ZSP w Rawie Maz. i Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Maz. o dofinansowanie,  
- zatwierdził wynik rozstrzygniętych przetargów na modernizacje c.o. w ZSP 
w Rawie Maz.  i remontu sali konferencyjnej w Starostwie (brak ofert), 
- rozpatrzył wniosek w sprawie zwiększenia środków finansowych na remont 
wejścia do Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, 
- zatwierdził dokumentację przetargową siwz na opracowanie dokumentu 
restrukturyzacji SP ZOZ. 
- zapoznał się z wystąpieniem Przewodniczącego Konwentu Powiatów 

Województwa Łódzkiego w sprawie pomocy  mieszkańcom Województwa 
Łódzkiego. 

 
W dniu 3.09.2008 r. 
- rozpatrzył wniosek SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej w sprawie realizacji zadań 

remontowo – naprawczych bazy lokalowej.  
- rozpatrzył wniosek w sprawie sprzedaŜy działki przy ul. Południowej, 
-wyraził zgodę na dzierŜawę działek nr 61,63 i 121 na cele rolnicze 
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- wyraził pozytywna  opinię w sprawie powołania  wicedyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, 
- zapoznał się z  apelem  Parlamentarzystów Ziemi Piotrkowskiej PiS o udzielenie 
pomocy poszkodowanym,  
- rozpatrzenie wnioski w sprawie wymiany okien  w mieszkaniu przy ul. Reymonta 
11 i Południowej 27, 
- przyjął propozycje porządku XX II Sesji Rady Powiatu, 
    
W dniu 10.09.2008 r. 
- zatwierdził wynik naboru na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Rawie 

Mazowieckiej ( Andrzej Brodowski), 
- podjął uchwałę w sprawie nabycia działek połoŜonych we  wsi Gołyń pod drogę   
   powiatową, 
 - wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na zimowe utrzymanie dróg, 
- zatwierdził wynik przetargów ogłoszonych przez Zarząd Dróg,. 
- zapoznał się z informacją w sprawie rozszerzenia ŁSSE o nowe nieruchomości, 
- podjął uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Nr 131/2008 Zarządu Powiatu  
  Rawskiego z dnia 27 sierpnia 2008 r – dot. zm. w budŜecie, 
- podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
- rozpatrzył wnioski o przekazanie zestawów komputerowych, 
- rozpatrzenie prośby Gminy Rawa Mazowiecka o wydzierŜawienie lokali  
  biurowych przy ul. Kościuszki 5, 
 
W dniu 17.09.2008 r. 
- podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji do zaproponowania nagród Starosty  

z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych 
oraz opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Rawski,  

- rozpatrzył wniosek dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych na zatrudnienie 
nauczyciela emerytowanego, 

- rozparzył wniosek o upowaŜnienie dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych 
do udzielania zwolnień z opłat za posiłki w stołówce szkolnej, 

- zapoznał się z wyjaśnieniem dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
 w sprawie przyznania podwyŜki dla głównej księgowej. 

- zatwierdził  wynik rozstrzygniętych przetargów w Zarządzie Dróg, 
 - zapoznał się z informacją o sytuacji finansowej SPZOZ za okres styczeń – lipiec   
   2008 r., 
- przyjął przedstawiona  informację z zakresu inwestycji SPZOZ, 
- przyjęcie informacji w sprawie „ Powiatowego programu zapobiegania  
  przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”  
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania nieruchomości 
  w Kurzeszynie, 
- rozpatrzył wniosek Rawskich Wodociągów i Kanalizacja w sprawie wydzielenia 

i  wykupu gruntu pod przepompownię przy ul. Targowej, 
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- przyjął projekt uchwały  w sprawie określenia stawek za jeden km przebiegu 
pojazdów nie będących własnością powiatu rawskiego uŜywanych przez radnych 
w podróŜy słuŜbowej, 

- zaopiniował projekt uchwały Rady w sprawie zmiany wynagrodzenia starosty. 
Do tak przedstawionej informacji o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 

Rawskiego oraz o pracy Zarządu Powiatu uwag nie było. 
Następnie Starosta Rawski poinformował, iŜ w dniu 13 października br. w Miejskim 
Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej obędą się uroczystości związane z Dniem 
Edukacji Narodowej, oraz nastąpi nadanie sztandaru tut. Oddziałowi Związkowi 
Nauczycielstwa Polskiego. Z kolei mówca podzielił się informacją związaną 
z pojawiającymi się moŜliwościami pozyskania środków zewnętrznych w kwocie 
1.480.000 zł. stanowiących częściową rekompensatę kosztów  budowy drogi 
dojazdowej do Łódzkiej specjalnej Strefy Ekonomicznej.  
Na rozpatrzenie merytoryczne czeka wniosek Samorządowego Stowarzyszenia 
Rozwoju Ziemi Rawskiej na środki Unijne w wysokości 1.135.000 zł. w ramach 
programu - Kapitał Ludzki, na utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji. 
 
Ad. 14 W punkcie interpelacje i wolne wnioski głosów nie było. 
 
Ad. 15 W sprawach róŜnych Starosta Rawski zaproponował odbycie w dniu 11 
listopada br., w 90-tą rocznicę odzyskania przez państwo polskie niepodległości 
i 10-tą rocznicę reaktywowania samorządu powiatowego, wspólnie z radami stopnia 
podstawowego sesji.  
Propozycja ta spotkała się z aprobatą Radnych.  
Innych głosów nie było. 
 
Ad. 16 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Teresa Pietrzak - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1130   dokonała zamknięcia 
obrad XXI  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
  Sporządził; Sylwester Krawczyk.  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu  
   (-) Teresa Pietrzak  
  
 
 


