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

odbytej w dniu 21 października 2008 roku w sali konferencyjnej 
 Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 
Przewodnicząca Rady Teresa Pietrzak o godz. 1500 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 14 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 zmianę zaproponowaną przez 
Przewodniczącą Rady: 

 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla 

in blanco  wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej 
realizacji umowy o dofinansowanie projektu nr 61/2005 pn.: „Budowa drogi 
dojazdowej do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” realizowanego 
w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa  i modernizacja infrastruktury słuŜącej 
wzmacnianiu konkurencyjności regionów. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań  
związanych z  rehabilitacją   zawodową   i   społeczną   osób 
niepełnosprawnych oraz  wysokości środków finansowych  otrzymanych 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  
przeznaczonych  na  realizację  tych zadań w 2008 r. 

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

8. Interpelacje Radnych. 
9. Zapytania i wolne wnioski. 
10.Zamknięcie obrad. 
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Ad. 2 Do przedstawionego porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu, Starosta 
Rawski – Józef Matysiak zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu 
o następującym brzmieniu: 
- podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla 
in blanco  wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji 
umowy o dofinansowanie projektu nr 61/2005 pn.: „Budowa drogi dojazdowej do 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” realizowanego w ramach Priorytetu 1 – 
Rozbudowa  i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności 
regionów. 
PowyŜszy punkt stanowił będzie nowy punkt 5. Numeracja następnych punktu ulega 
przesunięciu odpowiednio o jeden. 
Przedstawiając uzasadnienie do wprowadzenia do porządku obrad powyŜszej 
uchwały Starosta Rawski oświadczył, iŜ istnieje duŜe prawdopodobieństwo 
refundacji ze środków unijnych części kosztów budowy drogi  dojazdowej do 
nieruchomości leŜących w ŁSSE. Droga została zbudowana w roku 2005 w całości 
ze środków własnych powiatu, albowiem wniosek o dofinansowanie nie uzyskał 
wówczas akceptacji. Do podpisania umowy niezbędne jest ustanowienie 
zobowiązania  w formie weksla in blanco  wraz z deklaracją wekslową jako 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie. 
Innych  propozycji do dzisiejszego porządku obrad nie wniesiono. 
 
 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z XXII sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się. 
Przed przystąpieniem do realizacji przyjętego porządku obrad Przewodnicząca Rady 
wspólnie z Starostą Rawskim wręczyli nowemu Dyrektorowi Domu Dziecka - Panu 
Andrzejowi Brodowskiemu akt nominacji na to stanowisko. 
 
Ad. 4 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 to kwota 430 610 zł. Na tą kwotę składają się dochody 
ze sprzedaŜy nieruchomości po byłym ośrodku zdrowia w Kaleniu. 
Zwiększenie wydatków ogółem  to kwota 438 504 zł. 
- dział 600 transport i łączność, 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększenie planu 
wydatków o kwotę 180 000 zł, są to zakupy inwestycyjne. 
- dział 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami                                              
i nieruchomościami to kwota 300.610 zł, stanowi ponadplanowe dochody 
(430.000 zł. ze sprzedaŜy, 610 zł zwrot za operat szacunkowy wykonany 
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w 2007 roku). Zwiększenie planu wydatków to kwota 610 zł, środki zostaną 
zwrócone do ŁUW ( wydatek  w 2007 roku sfinansowany był dotacją na zadania 
z zakresu administracji rządowej) 
- dział 750 administracja publiczna, rozdział 75020 starostwa powiatowe, 
zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł,  środki zostaną przeznaczone 
na wydatki bieŜące kwota  170.000 zł i majątkowe 30.000 zł.  
- dział 853, rozdział 8533 zwiększenie planu wydatków majątkowych kwota 
50.000 zł. 
W załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych  wprowadza się następujące 
zmiany: 
- poz. 4 – 600 transport i łączność, zwiększenie 180.000 zł, w tym: 100.000 zł zakup 
ramienia hydraulicznego wraz z głowicą do cięcia krzaków, 80.000 zakup 
uŜywanych samochodów (minibus, dostawczy), 
- poz. 8 – 750 administracja publiczna, zwiększenie 30 000 zł, zakup kopiarek, 
- poz. 22 – 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie 
50.000 zł., zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy 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 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę  XXIII/134/2008 w  sprawie zmian w budŜecie 
roku bieŜącego, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla 
in blanco  wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji 
umowy o dofinansowanie projektu nr 61/2005 pn.: „Budowa drogi dojazdowej do 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” realizowanego w ramach Priorytetu 1 – 
Rozbudowa  i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności 
regionów. 
Z uwagi na fakt, iŜ uzasadnienie do przedmiotowej uchwały zostało juŜ 
przedstawione przez Starostę Rawskiego, Przewodnicząca Rady po stwierdzeniu, 
iŜ nie ma pytań w tym zakresie, oddała głos Przewodniczącemu Komisji BudŜetu 
i Finansów. 
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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W tym miejscu Radny Ireneusz Staworzyński otrzymał dodatkowe wyjaśnienia 
od Starosty Rawskiego obejmujące powody przesunięcia terminu podpisania umowa 
na realizację tego zadania drogowego, z udziałem środków zewnętrznych. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę  XXIII/135/2008 w  sprawie ustanowienia 
zobowiązania w formie weksla in blanco  wraz z deklaracją wekslową jako 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu nr 61/2005 
pn.: „Budowa drogi dojazdowej do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” 
realizowanego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa  i modernizacja infrastruktury 
słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, która stanowi załącznik nr 3 
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia 
zadań  związanych z  rehabilitacją   zawodową   i   społeczną   osób 
niepełnosprawnych oraz  wysokości środków finansowych  otrzymanych 
z Państwowego  Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych,  przeznaczonych  
na  realizację  tych zadań w 2008 r. 
O zabranie głosu poproszono Panią Halinę Bartkowicz – BłaŜejewską Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 
Mówczyni poinformowała, iŜ w dniu 30.09.2008 r. Powiat Rawski otrzymał 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie 
informację o przydzieleniu na realizację zadań w bieŜącym roku dodatkowych 
środków finansowych w  wysokości 155.543 zł.  

Środki te proponuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej w kwocie 30.000 zł., zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez 
Powiatowy Urząd Pracy, a pozostałą kwotę tj. 125.543 zł. na realizację zadań 
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.   

Ponadto proponuje się dokonanie przesunięcia środków finansowych             
w wysokości 5.000 zł.  z zadań:  udzielanie dofinansowania oprocentowania 
kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne 
na kontynuowanie działalności gospodarczej oraz  dokonywanie zwrotu kosztów 
poniesionych przez pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych, z uwagi na brak zainteresowania. 
Uzasadnienie przedstawione przez Panią Dyrektor 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 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę  XXIII/136/2008 w  sprawie zmiany uchwały 
dotyczącej określenia zadań  związanych z  rehabilitacją   zawodową   i   społeczną   
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osób niepełnosprawnych oraz  wysokości środków finansowych  otrzymanych 
z Państwowego  Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych,  przeznaczonych  
na  realizację  tych zadań w 2008 r., która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu. 
 
 
 
 
 
Ad. 7 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym 
złoŜył  Starosta  Rawski - Józef  Matysiak. 
Rada Powiatu Rawskiego trzeciej kadencji na swojej XXII sesji w dniu  26 września 
2008  roku  podjęła  następujące  uchwały: 

1. nr XXII/128/2008 w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego, 
2. nr XXII/129/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
poŜyczek i kredytów, 

3. nr XXII/130/2008 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych, 
dróg połoŜonych w obrębie miasta Rawa Mazowiecka, 

4. nr XXII/131/2008 w sprawie wyraŜenia zgody na przekazanie w drodze 
darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej na cele publiczne Gminie 
Rawa Mazowiecka, 

5. nr XXII/132/2008 w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu 
pojazdów nie będących własnością Powiatu Rawskiego, uŜywanych przez 
radnych w podróŜy słuŜbowej, 

6.  nr XXII/133/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Rawskiego. 
 
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.  
Uchwała nr XXII/130/2008 dotycząca pozbawienia kategorii dróg powiatowych, 
dróg połoŜonych w obrębie miasta Rawa Mazowiecka, została przekazana do 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
Zarząd Powiatu wykonał, bądź wykonuje na bieŜąco treść uchwał,  zgodnie 
z przyjętymi w nich zapisami.  
Zarząd Powiatu Rawskiego w okresie od 26.08.2008 r. do 21.10.2008 r. spotkał się 
dwukrotnie omawiając następujące sprawy: 
W dniu 26 września 2008 r. 
- podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
W dniu 10 października 2008 r.  
- zatwierdził wynik przetargu na zimowe utrzymanie dróg w powiecie rawskim, 
- zatwierdził przyznanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
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- podjął uchwałę w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka, 
- podjął uchwałę w sprawie upowaŜnienia Dyrektora Domu Dziecka Pana Andrzeja 
Brodowskiego do składania oświadczeń woli związanej z bieŜącą działalnością 
Domu Dziecka, 
- zatwierdził  porozumienie z Firma Kingpan dotyczącego przebiegu kabla 
energetycznego, 
- rozpatrzył wniosek o roboty uzupełniające wymiany c.o. w ZSP w Białej Rawskiej, 
- rozpatrzył wniosek o roboty uzupełniające wymiany c.o. w ZSP w Rawie Maz. 
- zatwierdził kosztorysu prac adaptacyjnych internatu na cele mieszkaniowe w ZSP 
w Białej Rawskiej, 
- zapoznał się z informacją o przetargu na remont sali konferencyjnej w Starostwie, 
- zapoznał się z informacją o kosztach ogrzewania budynków Starostwa przy 
róŜnych źródłach ciepła, 
- rozpatrzył wniosek o wynajęcie lokalu garaŜowego przy ul. Krakowskiej 22, 
- zapoznał się z kosztami wycięcia drzew na działce przy ul. Krakowskiej, 
- rozpatrzył wniosek  zakupu kserokopiarek  dla Wydziałów: Architektury 
i Budownictwa  i Komunikacji, 
 

Do tak przedstawionej informacji o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz o pracy Zarządu Powiatu uwag nie było. 
Następnie Starosta Rawski podziękował zebranym za udział w uroczystościach 
w dniu 13 października br. w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej 
związanych z Dniem Edukacji Narodowej, oraz nadaniem sztandaru tut. Oddziałowi 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
 
Ad. 8 W punkcie interpelacje i wolne wnioski głosów nie było. 
 
Ad. 9 W sprawach róŜnych Przewodnicząca Rady poinformowała o zaplanowanej  
na dzień 11 listopada br., uroczystej sesji z okazji  w 90-tej rocznicy odzyskania 
przez państwo polskie niepodległości i 10-tej rocznicy reaktywowania samorządu 
powiatowego. Sesja ta będzie wspólna z radami stopnia podstawowego z terenu 
Powiatu Rawskiego.  
Innych głosów nie było. 
 
Ad. 10 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Teresa Pietrzak - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1730   dokonała zamknięcia 
obrad XXIII  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
  Sporządził; Sylwester Krawczyk.  
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Przewodnicząca Rady Powiatu  
   (-) Teresa Pietrzak  
  
 
 
 


