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

odbytej w dniu 28 listopada 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 13 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób 
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiąŜących decyzji.  
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV sesji. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu 

Rawskiego z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie.   

6. Przyjęcie informacji dotyczącej funkcjonowania pomocy społecznej – 
wsparcie rodzin w kryzysie, rodzin dysfunkcyjnych i niepełnosprawnych na 
terenie Powiatu Rawskiego. 

7. Ocena realizacji promocji Powiatu przez kluby i organizacje sportowe. 
Analiza stanu bazy sportowej w placówkach powiatowych oraz przyjęcie 
zamierzeń w tym zakresie. 

8. Przyjęcie informacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej placówek oświatowych 
i oświatowo-wychowawczych. 

9. Sprawozdanie za rok 2007 z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu 
Rawskiego – Strategia Rozwoju  na lata 2007-2013. 

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

11. Interpelacje Radnych. 
12. Zapytania i wolne wnioski. 
13. Zamknięcie obrad. 

 
 
 
 
Ad. 2 Do przedstawionego porządku obrad XXV sesji Rady Powiatu uwag nie 
zgłoszono.  

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła przedstawiony jak niŜej 
porządek dzisiejszych obrad.  
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Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołów z XXIII i XXIV 
sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
Do treści powyŜszych protokołów uwag nie zgłoszono. 
Zostały one przyjęte jednogłośnie.  
W tym miejscu Przewodnicząca Rady przekazała dalsze prowadzenie obrad  
Wiceprzewodniczącemu Rady – Krzysztofowi Kopce. 
 
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  planu dochodów i wydatków. 
 
 Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 71 490 zł. 
Dział 852, rozdział 85201 o kwotę 65 581 zł, w tym: 
Ponadplanowe dochody Domu Dziecka Rawa Mazowiecka  kwota 4 425 zł 
/dochody z najmu 135 zł, otrzymane darowizny 4 290 zł/ , środki zwiększą plan 
wydatków bieŜących placówki. 
Dotacja z WFOŚiGW w wysokości 61 156 zł, zostanie przeznaczona na realizację 
zadania inwestycyjnego pn: ”Zakup i montaŜ instalacji solarnej dla Domu Dziecka 
w Rawie Mazowieckiej”. 
Dział 854, rozdział 85410 zwiększa się dochody o kwotę 5 909 zł, są to nadplanowe 
dochody za sprzedaŜ złomu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej. Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieŜące placówki. 
 
Zmiany w planie wydatków budŜetowych. 

Dział  600 transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe, 
zmniejsza się wydatki bieŜące o kwotę 10 000 zł, zwiększa się planowane zakupy 
inwestycyjne o kwotę 10 000 zł. 

 
Wieloletnie programy inwestycyjne. 
W Programie pn.: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej 
Województwa Łódzkiego” zmienia się okres realizacji zadania oraz harmonogram 
finansowy. 
 
Zadania inwestycyjne. 
Wprowadza się następujące zmiany w inwestycjach 2008 roku: 
Poz. 2 zakup samochodów /minibus i dostawczy/, planowane zakupy samochodów 
uŜywanych zmienia się na zakup nowych samochodów, planowany koszt 165 000 zł                       
/pierwotnie planowane 80 000 zł + oszczędności z zakupu ciągnika 12 000 zł + 
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10 000 zł przesunięte z wydatków bieŜących + 63 000 zł dofinansowanie 
z PFOŚiGW/. 
Poz. 22 zwiększenie nakładów o kwotę 61 156 zł na realizację zadania 
inwestycyjnego pn.: ”Zakup i montaŜ instalacji solarnej dla Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej”, jest to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi. 
 
Zmiany w planie funduszy celowych. 
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejsza 
się planowane wydatki bieŜące o kwotę 63 000 zł, zwiększa wydatki majątkowe 
o kwotę 63 000 zł. 

Wyjaśnienia przedstawione przez Panią Skarbnik  przyjęto bez uwag. 
Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie omawianego 
projektu uchwały, o czym poinformował jej Wiceprzewodniczący Jarosław 
Kobierski. 
RównieŜ do przedstawionej przez Wiceprzewodniczącego Rady treści projektu 
uchwały uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę  XXV/140/2008 w  sprawie zmian w budŜecie 
roku bieŜącego, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami 
pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.   
O zabranie głosu przewodniczący obrad poprosił Pana Sławomira Stefaniak – 
Sekretarza Powiatu. 
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego  i o wolontariacie, która określiła ogólne zasady współpracy 
samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3  ust. 3 wymienionej ustawy oraz wprowadziła katalog zadań 
publicznych, które moŜna wspólnie realizować. Zgodnie z art. 5 ust. 3 wyŜej 
cytowanej ustawy Rada Powiatu uchwala roczny program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3. 
W celu wypracowania wspólnego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w Starostwie zostało zorganizowane spotkanie z organizacjami, 
które mogły wnosić uwagi do przedstawionego programu, proponować nowe formy 
współpracy oraz zgłaszać oczekiwania w tym kierunku.  
Głównym celem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego 
w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją 
publiczną i organizacjami pozarządowymi oraz z  podmiotami, o których mowa  w/c 
ustawie. Podmiotami współpracy są prowadzące swą działalność na terenie Powiatu 
lub dla mieszkańców Powiatu podmioty,  które nie są jednostkami sektora finansów 
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publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku. Program ten reguluje zakres 
współpracy niefinansowej oraz określa jej formy. 

Wnioski, uwagi oraz propozycje dotyczące Programu organizacje mogą 
zgłaszać do Zarządu Powiatu Rawskiego. 

   Do chwili obecnej Ŝadna z organizacji pozarządowych nie zgłosiła akcesu 
współpracy w ramach zaproponowanego programu obejmującego realizację zadań 
publicznych spoczywających na samorządzie powiatowym. 
Odnosząc się do przedstawionego uzasadnienia Radny Ireneusza Staworzyński 
zwrócił uwagę na potrzebę poprawy form komunikacji z organizacjami 
pozarządowymi aby wzmóc wiedzę o istniejących moŜliwościach  oraz podnieść 
aktywność organizacji, których na terenie powiatu jest duŜo. 
Odpowiadając Sekretarz Powiatu przyjął do realizacji uwagę przedstawioną przez 
Radnego Ireneusza Staworzyńskiego. 
Innych głosów w dyskusji nie było. 
RównieŜ do przedstawionej przez Wiceprzewodniczącego Rady treści projektu 
uchwały uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę XXV/141/2008 w  sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi, o których mowa 
w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 

Ad. 6 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego przyjęcie informacji dotyczącej funkcjonowania pomocy społecznej – 
wsparcie rodzin w kryzysie, rodzin dysfunkcyjnych i niepełnosprawnych na terenie 
Powiatu Rawskiego. 
Szczegółowy pisemny materiał obejmujący powyŜszą informację stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu. 

O zabranie głosu Wiceprzewodniczący Rady poprosił Panią Halinę 
Bartkowicz-BłaŜejewską - Dyrektora PCPR w Rawie Mazowieckiej. 
Pomoc Społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu 
umoŜliwienie osobom i rodzinom przezwycięŜenie trudnych sytuacji Ŝyciowych, 
których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, moŜliwości 
i uprawnienia.                                                        
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z  dnia 12  marca  2004r.  zadania powiatu      
z zakresu pomocy społecznej powierzone zostały Powiatowym Centrom Pomocy 
Rodzinie, natomiast na szczeblu gminy realizowane są przez miejskie i gminne 
ośrodki pomocy społecznej.  
Na terenie Powiatu Rawskiego funkcjonuje 6 Ośrodków Pomocy Społecznej: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej oraz Gminne Ośrodki Pomocy 
Społecznej: w Rawie Mazowieckiej, Regnowie, Cielądzu i Sadkowicach. 
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Celem pomocy społecznej realizowanym przez ośrodki pomocy społecznej 
jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb Ŝyciowych, osób i rodzin oraz umoŜliwienie 
im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, w konsekwencji 
doprowadzając do Ŝyciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 
środowiskiem. Ośrodki pomocy społecznej kierują pomoc finansową, rzeczową, 
usługową i socjalną do róŜnych grup społeczeństwa w zaleŜności od potrzeb. 
Ośrodki Pomocy Społecznej realizują zadania wynikające z ustawy o świadczeniach 
rodzinnych. W 2007r. w ramach tej formy pomocy wypłacono na terenie powiatu 
137.438 świadczeń na kwotę – 8.493.960,45 zł.  Natomiast w I półroczu 2008r. – 
54.454 świadczeń    na kwotę – 5.051.313,86 zł. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnia pracowników na 5 etatach. 
Wszyscy pracownicy posiadają niezbędne kwalifikacje. 

Na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej 
i utrzymanie Centrum, środki finansowe zabezpiecza powiat a na realizację zadań 
z zakresu administracji rządowej zapewnia budŜet państwa, natomiast na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej środki finansowe zabezpiecza PFRON, 
zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 

Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej 
zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej. 
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia 
sądu. W przypadku pilnej konieczności zapewnienia dziecku opieki zastępczej 
umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest moŜliwe na wniosek lub za zgodą 
rodziców dziecka, na podstawie umowy cywilno – prawnej. 
Obowiązek opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem rodzina zastępcza podejmuje 
z dniem umieszczenia dziecka w tej rodzinie w wykonaniu orzeczenia sądu 
(uprawomocnienia się postanowienia sądowego) do osiągnięcia przez dziecko 
pełnoletniości. 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej moŜe być powierzone małŜonkom lub 
osobie nie pozostającej w związku małŜeńskim, jeŜeli osoby te spełniają następujące 
warunki: 

1. dają rękojmię naleŜytego wykonywania zadań rodziny zastępczej; 
2. mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
3. korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 
4. nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we 

władzy rodzicielskiej ani teŜ władza rodzicielska nie została im zawieszona; 
5. wywiązują się z obowiązku łoŜenia na utrzymanie osoby najbliŜszej lub innej 

osoby, gdy ciąŜy na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu; 
6. nie są chore na chorobę uniemoŜliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, 

co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim; 
7. mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania; 
8. uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania. 



 6 

Na system pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom składają się działania 
prowadzone przez słuŜbę zdrowia, pomoc społeczną, oświatę, organizację 
pozarządowe i stowarzyszenia.  
W powiecie funkcjonuje Zespół Placówek Specjalnych, w którym uczą się dzieci                             
z niepełnosprawnością intelektualną. W szkołach podstawowych istnieją klasy 
integracyjne.  
Z inicjatywy rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych powstało 
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”, 
które zajmuje się min. prowadzeniem rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych. 
W ramach systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Białej Rawskiej 
funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Nieco inną formą wsparcia są usługi opiekuńcze. Ta forma wsparcia 
jest organizowana przez OPS oraz PCK. 
Bardzo waŜną rolę w systemie pomocy osobom niepełnosprawnym (cięŜko chorym) 
pełni Stowarzyszenie Hospicjum.  
Na ternie powiatu działa Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych oraz 2 
Oddziały Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  
Od 2006 r. działa Warsztat Terapii Zajęciowej, którego organizatorem jest 
Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej.    

Rola pomocy społecznej coraz częściej postrzegana jest przez pryzmat nie 
tylko wspomagania mieszkańców w sytuacjach materialnego kryzysu, ale teŜ pomoc 
jednostkom i grupom w osiągnięciu zadawalającego poziomu Ŝycia.  

Efektywność pracy socjalnej zaleŜy od prowadzenia stałej współpracy 
z wieloma instytucjami działającymi nie tylko w obszarze pomocy społecznej. 
Współdziałanie podmiotów, które w większym lub mniejszym stopniu wkraczają 
w politykę społeczną rozszerza ofertę stosowanych form i środków pomocy. 
Stwarza moŜliwości lepszego docierania do róŜnych grup i środowisk, jak równieŜ 
finansowania działalności z róŜnych źródeł.   

Budowa systemu wsparcia w powiecie wymaga stałej rozbudowy 
infrastruktury społecznej i przystosowania jej do zmieniających się potrzeb 
społecznych, wypracowania nowych sposobów pracy socjalnej mającej na celu 
usamodzielnienie osób i rodzin oraz poprawę ich funkcjonowania, a takŜe 
zapobiegania zjawiskom dysfunkcyjnym rodziny. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z ośrodkami pomocy społecznej 
z terenu powiatu realizuje koncepcje budowy systemu pomocy społecznej (zgodnie 
z zasadą profilaktyki pomocy dziecku i rodzinie). Nadrzędnym celem jest skuteczne 
wspieranie osób i rodzin w przezwycięŜaniu trudnych sytuacji Ŝyciowych, których 
nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, moŜliwości i uprawnienia.   
 Do przedstawionej przez Dyrektor PCPR informacji uwag nie było. 
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedłoŜoną 
informację o czym poinformował jej Przewodniczący – Jacek Adamczyk. 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości 
informację dotyczącą funkcjonowania pomocy społecznej – wsparcie rodzin 
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w kryzysie, rodzin dysfunkcyjnych i niepełnosprawnych na terenie Powiatu 
Rawskiego. 
Ad. 7 Kolejny punkt porządku obrad obejmował dokonanie oceny realizacji 
promocji Powiatu przez kluby i organizacje sportowe. Analiza stanu bazy sportowej 
w placówkach powiatowych oraz przyjęcie zamierzeń w tym zakresie. 
O zabranie głosu w tym zakresie poproszona została Pani Jadwiga Majchrzak – 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
            Powiat Rawski wiele uwagi poświęca upowszechnianiu sportu w róŜnych 
grupach wiekowych, w działaniu indywidualnym, w klubach i organizacjach 
sportowych. Corocznie na rozwój sportu zostaje wydatkowana kwota około 
100 tys. złotych. 
Za promowanie powiatu na najwyŜszych szczeblach rozgrywek wyróŜnienia 
otrzymują najlepsi sportowcy z powiatu między innymi: Magdalena Szczerkowska 
uczestniczka i medalistka Mistrzostw Świata Kadetek w tenisie stołowym (zawody 
w RPA), Witold Pawlewicz i Łukasz Makowski Mistrzowie Polski w piłce siatkowej 
juniorów. 
Sportowcy reprezentują Powiat Rawski na imprezach międzypowiatowych, 
wojewódzkich i ogólnopolskich, wyposaŜeni w stroje sportowe z „Logo” Powiatu 
Rawskiego, promują  Ziemię Rawską  na terenie całego kraju. 
Najlepszą formą promocji są jednak znaczące wyniki osiągnięte 
we współzawodnictwie sportowym. Udział tenisistów stołowych LKS Biała Rawska 
w  II  Lidze tenisa stołowego udział siatkarek RKS „Mazovia” Rawa Mazowiecka 
w turnieju baraŜowym o  II Ligę turnieju w Krośnie  i  w ćwierćfinale Mistrzostw 
Polski Kadetek w Myślenicach  w  roku  2008.   

W Powiecie Rawskim działają dwa stowarzyszenia: Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy i Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.  

Za rok 2007 Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe                                        
we współzawodnictwie wojewódzkim zostało sklasyfikowane na wysokim piątym 
miejscu w rankingu wszystkich powiatów województwa łódzkiego. 
W ramach Kalendarza w roku 2008 odbyło się 26 imprez sportowych w tym 22 
imprezy powiatowe, 3 imprezy międzypowiatowe  i  1 finał wojewódzki (tenis 
stołowy w kategorii Ŝak i młodzik)   

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy we współzawodnictwie wojewódzkim 
za rok szkolny 2007/2008 zajął  XII  miejsce w konkurencji szkół podstawowych 
i równieŜ XII miejsce w konkurencji gimnazjów. 
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy bierze udział we współzawodnictwie Szkół 
Ponadgimnazjalnych „ Licealiada”. W roku szkolnym 2007/2008 w tej grupie szkół 
odbywały się zawody tylko do szczebla Mistrzostw Powiatu. 
 W roku szkolnym 2007/2008 w ramach Kalendarza Szkolnego Związku 
Sportowego odbyło się 56 imprez, w tym: 41 o charakterze powiatowym, 13 
rejonowych i 2 finały wojewódzkie  (tenis stołowy dziewcząt Gimnazjów i tenis 
stołowy chłopców Szkół Podstawowych). 
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               Rozpoczęła się kolejna edycja zawodów szkolnych na rok szkolny 
2008/2009 gdzie w miesiącach wrzesień – 15 listopad odbyło się 10 imprez 
powiatowych i 3 imprezy rejonowe. 
 W Powiecie Rawskim funkcjonuje 12 uczniowskich klubów sportowych oraz 
kluby sportowe zarejestrowane w sądzie rejestrowym: GLKS  Wołucza -  piłka 
noŜna druŜyna seniorów występuje w klasie „A” i do rozgrywek zgłoszona jest 
druŜyna młodzieŜowa, oraz  RKS  „Mazovia” Rawa Mazowiecka z sekcjami piłki 
noŜnej i piłki siatkowej dziewcząt i chłopców. DruŜyna seniorów w piłce noŜnej 
występuje w lidze okręgowej, juniorzy występują w lidze wojewódzkiej ponadto do 
rozgrywek zgłoszonych jest jeszcze 7 druŜyn młodzieŜowych. Piłka siatkowa kobiet 
druŜyna seniorek występuje w III Lidze, do rozgrywek zgłoszony jest zespół 
juniorek.  Piłka siatkowa męŜczyzn do rozgrywek zgłoszony jest zespół juniorów 
młodszych. 
                    Na sezon 2008/2009 MUKS „Juvenia”  Rawa Mazowiecka zgłosiła 
zespół seniorów w piłce siatkowej do rozgrywek III Ligi, oraz druŜynę dziewcząt 
młodziczek do ligi wojewódzkiej. MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka  zgłosiła 
druŜynę do rozgrywek IV Ligi seniorów gdzie w druŜynie startują Ŝacy i młodzicy. 
              W ramach posiadanych środków finansowych Starostwo Powiatowe 
wspiera działalność klubów sportowych. W roku 2008 wsparcie otrzymali: 
RKS „Mazovia”  Rawa Mazowiecka 8500 zł, MUKS „Juvenia”  Rawa Mazowiecka 
1700 zł, LKS „All – Stars”  Boguszyce  1250 zł, LKS Biała Rawska (tenis stołowy) 
1650 zł, LKS „Wulkan”  Wólka Lesiewska  1620 zł, 
LUKS  „Boguszyce”  1500 zł, MLUKS „Rawa” Rawa Mazowiecka 1500 zł, 
MLUKS „Dwójka”  Rawa Mazowiecka (tenis stołowy) 1500 zł. 
           Poza imprezami ujętymi Kalendarzami Szkolnego Związku Sportowego                         
i Ludowych Zespołów Sportowych Starostwo Powiatowe organizuje równieŜ: 
1. Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Juniorek o „Puchar Starosty Rawskiego”               
w roku bieŜącym jest to jubileuszowa X edycja 
2. Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Juniorów o „Puchar Przewodniczącej Rady 
Powiatu Rawskiego”  
3. Powiatowe Zawody Strzeleckie dla Szkół Ponadgimnazjalnych o „Puchar 
Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego” 
4. Zawody Strzeleckie o „Puchar Starosty Rawskiego” z okazji „Święta 
Niepodległości”. 
JeŜeli chodzi o potrzeby na najbliŜszą przyszłość to planuje się następujące 
inwestycje.:  

• budowa boiska w ramach programu „Orlik 2012” w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych  w  Białej Rawskiej,  w  roku  2009, 

• budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. 
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W nawiązaniu do przedstawionej informacji Radny Ireneusz Staworzyński 
poprosił o szerszą informację o planowanych działaniach zmierzających do poprawy 
stanu bazy sportowej w LO w Rawie Mazowieckiej. 
Odpowiadając Wicestarosta Marian Krzyczkowski poinformował, iŜ realizacja 
inwestycji w infrastrukturę sportową w tej placówce brana jest pod uwagę, tak jak 
to jest w przypadku innych  placówek, w sytuacji gdy pojawi się moŜliwość 
pozyskania środków zewnętrznych.  Trzeba mieć jednak świadomość, iŜ warunki 
terenowe tj. mały obszar,  ograniczają moŜliwości. Jednak będą podejmowane próby 
zakwalifikowania tej placówki do projektów z udziałem środków zewnętrznych. 
  Innych wystąpień w tym punkcie porządku obrad nie było. 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu  pozytywnie zaopiniowała przedłoŜoną 
informację, o czym poinformowała Przewodnicząca Komisji - Zofia Winiarska. 
Nie moŜna rozpatrywać stanu bazy sportowej w placówkach oświatowych 
w oderwaniu od stanu pozostałej substancji dydaktycznej, uzupełnił Starosta Józef 
Matysiak. Kolejność realizowanych w oświacie zadań wyznaczały  potrzeby, a te na 
skutek wieloletnich zaniedbań, były ogromne. Dogodna sytuacja w zakresie 
moŜliwości skorzystania z środków zewnętrznych daje moŜliwość  nadrobienia 
występujących zaniedbań w zakresie bazy sportowej. 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości 
informację obejmującą ocenę realizacji promocji Powiatu przez kluby i organizacje 
sportowe, analizę stanu bazy sportowej w placówkach powiatowych. 
 Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad 
Przewodnicząca Rady Teresa Pietrzak wspólnie z Wiceprzewodniczącym 
Krzysztofem Kopką złoŜyli na ręce Starosty Rawskiego list gratulacyjny związku 
z Jego nominacją do nagrody „Innowator Roku” dla najbardziej podziwianych 
samorządowców. 
Intencją organizatorów konkursu jest wyróŜnienie osób, których dokonania cieszą 
się największym podziwem środowiska. Zgłoszenia kandydatów dokonują sami 
samorządowcy. RównieŜ środowisko samorządowe, czyli wójtowie, burmistrzowie, 
prezydenci miast, starostowie i marszałkowie województw wybiera laureatów 
konkursu według kryteriów uznawanych w środowisku za najistotniejsze tj. jakość 
pracy, innowacyjność, gospodarność, uczciwość i umiejętność zarządzania 
na powierzonym stanowisku. 
 Mając na uwadze powyŜsze kryteria Rada Powiatu Rawskiego z dumą 
przyjęła fakt nominacji Starosty Rawskiego na najbardziej podziwianego starostę 
w kraju. 
Dziękując za przekazane gratulację Starosta Józef Matysiak oświadczył, 
iŜ przyznane wyróŜnienie traktuje jako wyraz uznania dla całego środowiska 
samorządowego Powiatu Rawskiego wszystkich trzech kadencji. 

Za zasługi dla obronności kraju, Zarząd LOK w Rawie Mazowieckiej 
uhonorował Pana Dariusza Zakonnika  brązowym medalem. Następnie odczytano 
list Zarządu Powiatowego LOK w Rawie Mazowieckiej zawierający  podziękowania 
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dla Pana Dariusza Zakonnika za osobiste zasługi dla obronności kraju oraz 
okazywaną pomoc organizacji.  
Następnie wręczono podziękowania i ksiąŜkowe upominki dla uczestników 
reprezentujących Powiat Rawski w IX Spartakiadzie Władz Samorządowych  
Województwa Łódzkiego. W ogólnej klasyfikacji Powiat Rawski w Województwie 
Łódzkim został skwalifikowany na piątym miejscu. Uzyskane przez poszczególne 
druŜyny puchary zostały złoŜone na ręce Przewodniczącej Rady – Teresy Pietrzak. 

Po zrealizowaniu tego punktu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady 
zarządził 15-to minutową przerwę w obradach.  

 
Ad. 8 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie informacji dotyczącej sytuacji ekonomicznej placówek oświatowych 
i oświatowo-wychowawczych. 
Ponownie głos zabrała Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu. 

Swoje wystąpienie mówczyni rozpoczęła od informacji, iŜ ocena sytuacji 
ekonomicznej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski 
dokonuje się w okresie podsumowującym rok 2008 i w okresie planowania zadań 
budŜetowych na rok 2009.  
 Wysokość środków finansowych kierowanych do szkół i placówek 
oświatowych uzaleŜniona jest: 

• od ilości zadań tj. ilości oddziałów, ilości uczniów, ilości nauczycieli 
i pracowników administracyjno – obsługowych, 

• od specyfiki działania szkoły tj. prowadzenia kształcenia zawodowego, 
prowadzenia internatu, 

• od specyfiki funkcjonowania placówek oświatowych np. działania 
w warunkach trudnych i uciąŜliwych, 

• od połoŜenia szkoły np. dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 
pracujących w szkołach na terenach wiejskich i w miastach do 5 tyś. 
mieszkańców, 

• od stopnia awansu zawodowego nauczycieli.  
Powiat dopłaca z dochodów własnych do projektów związanych z programem 

„Bezpieczna Szkoła” oraz projektów pozyskujących środki na zajęcia pozalekcyjne, 
wycieczki patriotyczne, doposaŜenie pracowni. KaŜda szkoła i placówka posiada 
własną księgowość i obsługę administracyjną .  

Liczba uczniów w roku szkolnym 2008/2009 jest mniejsza o 118 w stosunku 
do roku szkolnego 2007/2008. 

Liczba oddziałów zmniejszyła się w porównywanych latach w szkołach 
ponadgimnazjalnych o 9, wzrosła natomiast w Zespole Placówek Specjalnych o 4 
i szkołach niepublicznych o 2. Liczba nauczycieli w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski zwiększyła się w roku szkolnym 
2008/2009 w stosunku do roku 2007/2008 o 11,96 etatów.  
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NajwaŜniejszą pozycję w budŜecie szkół i placówek oświatowych stanowią 
płace nauczycieli. 
W roku 2008 skutki 10% podwyŜki zwiększyły to zadanie o 1.439.108 zł. Ponadto 
podwyŜce uległy płace administracji o 4,6 % i obsługi 7,0 %.Skutki tej podwyŜki 
wyniosły 120 tyś. zł. 
Ogółem na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono w roku 2008 kwotę 14.418.696 
zł. Stanowi to 81 % planu  całego budŜetu szkół. 

BudŜet na wydatki bieŜące w kwocie 2.731.142 zł został w ciągu roku 
zwiększony            o kwotę 576 tyś. na fundusz socjalny. Ponadto Zespół Szkół 
Ponadgimnajzlanych w Białej Rawskiej otrzymał kwotę 95 tyś. zł. na zapłacenie 
rachunku za olej opałowy.  

Wszystkie szkoły i placówki otrzymały po 10 tyś. zł na uzupełnienie 
księgozbioru           lub zakup pomocy naukowych. 

Standard A na 1 ucznia w Powiecie Rawskim według dotychczas dokonanych 
zmian w budŜecie roku 2008 wynosi 4.086 zł. Zgodnie z algorytmem podziału 
subwencji oświatowej na rok 2008 standard finansowy A wynosi 3.645,72 zł. 
Średnie wynagrodzenie nauczycieli określone w art. 30 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela 
na rok 2008 wynosi: 

• dla nauczycieli staŜystów            –    1.701 zł 
• dla nauczycieli kontraktowych    –    2.126 zł 
• dla nauczycieli mianowanych     –     2.977 zł 
• dla nauczycieli dyplomowanych –     3.827 zł 

Przy opracowaniu planu  finansowego dla szkół i placówek oświatowych na rok 
2009  uwzględniono następujące zasady: 

• podwyŜszenie płac nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego, 
  5% od 1 stycznia 2009 roku  
i 5% od 1 września 2009 roku 
• podwyŜszenie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych o 3,9 %, 
• przy wydatkach rzeczowych prognozowany wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych 2,9 %. 
Plan finansowy opracowany został z wykorzystaniem zapisów projektu 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009. 
 Zgodnie z algorytmem subwencji oświatowej na rok 2009 finansowy standard                   
A wynosi 4.050,26 zł. 
 Standard A w Powiecie Rawskim wynosi 4.050,00 zł. w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie, 4.500 zł w szkołach 
zawodowych, 3.600zł. w liceach profilowanych, 4.200zł w internatach. 
 Standard finansowy A dotyczy ucznia przeliczeniowego. 

Trudnym obszarem działania dla organu prowadzącego a tym samym szkół 
i placówek oświatowych są wydatki związane z utrzymaniem odpowiedniego stanu 
bazy i wyposaŜenia dydaktycznego. 
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 Część ogólna subwencji oświatowej nie przewiduje bowiem wydatków na 
inwestycje  i remonty. 
 Zmniejszyła się równieŜ szansa na uzyskanie środków z rezerwy planowanej 
w roku 2009 w wysokości tylko 0,25% całej subwencji oświatowej. 
 Organ prowadzący corocznie przeznacza z dochodów własnych środki na 
remonty i inwestycje. 
W roku 2008 wydatkowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej na wymiany instalacji grzewczej 246 tyś zł i w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej na 
wymiany instalacji grzewczej w internacie kwoty 116 tyś. zł.  
 W roku 2009 planuje się kolejny etap termomodernizacji w Zespole Szkół 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, termomodernizację Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej oraz budowę boiska przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej  w ramach programu Orlik 2012. 
 Powiat Rawski pozyskuje środki zewnętrzne na zadania realizowane 
w szkołach i placówkach oświatowych. 
W roku 2008 pozyskał 7.200zł na rozszerzenie monitoringu w Zespole Placówek 
Specjalnych i 15.287 zł na Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej oraz na wyposaŜenie MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii 
116 tyś. zł. 
W roku 2008 Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej i Białej 
Rawskiej pozyskały środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację praktyk 
zawodowych w Niemczech. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie 
Mazowieckiej 56.767 tys. euro, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej 71.318 tys. euro.  
Następnie mówczyni przeszła do uwag związanych z sytuacją ekonomiczną szkół 
i placówek oświatowych. 

1. Obserwuje się rosnącą liczbę nauczycieli korzystających z urlopów dla 
poratowania zdrowia 

2. Szkoły i placówki nie wykorzystują środków przeznaczonych na 
dokształcanie                   i  doskonalenie  nauczycieli.  
W okresie I półrocza wykorzystano ogółem w jednostkach powiatowych tylko 
28% środków przeznaczonych na ten cel. 

3. DuŜych nakładów wymaga: 
• zmodernizowanie i przystosowanie bazy dydaktycznej do kształcenia 

zawodowego 
• rozwój bazy sportowej  

 
Czynniki generujące koszty i wymagające szczególnej uwagi przy realizacji zadań 
oświatowych w szkołach i placówkach. 

1. Status Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej , które w obecnym stanie 
prawnym powinno być jednostką samofinansującą. 
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2. Koszty praktyk uczniowskich – dotyczy uczniów szkół wielozawodowych. 
3. Zasadność funkcjonowania internatów przy Zespole Szkół 

Ponadgimnajzlanych w Białej Rawskiej i Zespole Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej gdzie corocznie zmniejsza się liczba 
wychowanków. 

4. DuŜe róŜnice w zatrudnianiu pracowników niepedagogicznych 
w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych.  

 
Do tak przedstawionej informacji uwag nie było. 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
przedłoŜonej informacji, o czym poinformowała Przewodnicząca Komisji – Zofia 
Winiarska.  
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości 
informację dotyczącą sytuacji ekonomicznej placówek oświatowych i oświatowo-
wychowawczych. 
 
Ad. 9 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie sprawozdania za rok 
2007 z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia 
Rozwoju  na lata 2007-2013. 
O zabranie głosu Wiceprzewodniczący Krzysztof Kopka poprosił Dyrektora 
Wydziału  Rozwoju, Promocji i Informacji – Piotra Irlę. 
Mówca oświadczył, iŜ w przedłoŜonym sprawozdaniu ujęta została realizacji zadań 
zawartych w Strategii za rok 2007. Postęp realizacji poszczególnych zadań 
wyznaczają zawarte w sprawozdaniu wskaźniki.  Brak niektórych danych jest 
wynikiem braku moŜliwości skorzystania z opracowań statystycznych.  
W trakcie prac nad dokumentem dostrzeŜono potrzebę dokonania pewnych zmian, 
zmiany te zostaną zaproponowane na jednej z kolejnych sesji w miesiącu styczniu 
przyszłego roku. Kończąc Dyrektor Irla poprosił o ewentualne uwagi 
do przedłoŜonego sprawozdania. 
Uwag w tym zakresie nie było. 
Komisja Promocji i Integracji Europejskiej wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
przedłoŜonego sprawozdania z realizacji strategii za rok 2007. 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości 
sprawozdanie za rok 2007 z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu 
Rawskiego – Strategia Rozwoju  na lata 2007-2013. 
 
Ad. 10 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 XXIII  sesji w dniu 
21 października 2008  roku  podjęła  następujące  uchwały: 
1. nr XXIII/134/2008 w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego, 
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2. nr XXIII/135/2008 w sprawie 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  
3. nr XXIII/136/2008 w sprawie:   zmiany   uchwały  w  sprawie  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. 
 
Na XXIV  sesji w dniu  11 listopada 2008  roku  podjęła  następujące  uchwały: 
1. nr XXIV/137/2008 w sprawie nadania tytułu honorowego „ZasłuŜony dla Ziemi 
Rawskiej”, 
2. nr XXIV/138/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w „Planie Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007 – 2013”, 
3. nr XXIV/139/2008 w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 

 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 21.10.2008 r. do 28.11.2008 r. 
spotkał się pięciokrotnie omawiając następujące sprawy: 
 
W dniu 28.10.2008 r. 
- zapoznał się z projektami: „ Program ochrony środowiska” i „ Plan gospodarki 
odpadami” dla powiatu rawskiego na lata 2008-2011, 
- zatwierdził wyniki odbytych przetargów w Zarządzie Dróg Powiatowych, 
- podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
- zapoznał się z informacją w sprawie uregulowania odprowadzenia ścieków 
z Domu Dziecka. 
 
W dniu 4.11.2008 r. 
- przyjął informacje o sytuacji finansowej w SP ZOZ za okres od stycznia 
do września 2008 r. 
- zapoznał się z ofertą firmy Szpitale Polskie S.A. w sprawie dzierŜawy SP ZOZ 
w Rawie Maz. oraz budową nowej części szpitala z blokiem operacyjnym, 
- zdecydował o złoŜeniu dwóch wniosków w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 : 
     1)  Biała –Sadkowice na odcinku Szwejki-Sadkowice, 
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     2)  Pukinin –Mogielnica, 
- wyraził zgodę na remont budynku przy ul. Tomaszowskiej 8, 
- wyraził zgodę na wykreślenie z Ewidencji Szkół Niepublicznych Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej dla dorosłych i Technikum dla Dorosłych w Rawie 
Mazowieckiej prowadzoną przez panią Jolantę Kaźmierczak , 
 - dofinansował realizację programu Edukacja Zdrowotna przez ZSP im. Wł. 
Reymonta w Rawie Maz., ( 1000 zł rocznie ), 
- dofinansował realizację Programu gimnastyki korekcyjnej w ZS-CEZiU w Rawie 
Maz., ( w wysokości 26.000 zł na wyposaŜenie sali), 
- rozpatrzył wniosek o współfinansowanie koncertu z okazji Święta Niepodległości 
(2.250 zł), 
- wpisał do kalendarza imprez kulturalno, oświatowych i sportowych na 2009 rok  
konkursu poetyckiego organizowanego przez Zespól Szkół Ogólnokształcących 
w Starej Wojskiej i przeznaczył dofinansowanie w wysokości 1000 zł., 
- przyjął informację w sprawie zagospodarowania mienia powiatu, 
- rozpatrzył ofertę firmy „ Pruszyński” w sprawie złoŜenia wniosku o włączenie 
działki do ŁSSE zakupu części działki nr 308/34, 
- rozpatrzył propozycję właściciela działki przy ul. Krakowskiej 22 co do warunków 
nabycia nieruchomości. 
 
W dniu 10.11.2008 r. 
- przyjął projekt uchwały w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego, 
- podjął uchwałę w sprawie nabycia udziałów ( 1/5) we współwłasności 
nieruchomości działki nr 318/2 i 318/3 w Rawie Maz., 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nagrody jubileuszowej dla 
starosty, 
- podjął uchwałę w sprawie układu wykonawczego budŜetu do uchwały Rady 
powiatu nr XXIII/134/2008 Rady Powiatu, 
- przyjął porządek XXIV Sesji Rady Powiatu w dniu11.11.2008 r. 
 
W dniu 19.11.2008 r.  
- zapoznał się z informacją o bieŜącej sytuacji ekonomicznej w SP ZOZ, 
-  zapoznał się z moŜliwościami pozyskania środków zewnętrznych na drogi 
powiatowe związanych z realizacją Strategii Powiatu Rawskiego, 
.- wyraził zgodę na wykreślenie z Ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
prowadzonej przez Zarząd Powiatu Rawskiego Studium Logistyki „Forum” i 
Technikum Logistyki „Forum” w Rawie Mazowieckiej, kształcących w zawodach 
technik logistyk, 
-  rozpatrzył wniosek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie 
Mazowieckiej o dofinansowanie Powiatowego Turnieju Wiedzy o HIV/AIDS dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
- .przyjął informację o sytuacji ekonomicznej placówek oświatowych i oświatowo – 
wychowawczych, 
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- przyjął ocenę realizacji promocji Powiatu przez kluby i organizacje sportowe 
i analizę stanu bazy sportowej w placówkach powiatowych oraz zamierzeniach 
w tym zakresie,  
-  przyjął informację o realizacji Strategii Powiatu Rawskiego, 
- zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie, 
- przyjął informację w sprawie przetargu sprzedaŜy nieruchomości ( działka 3/21), 
- przyjął informacja w sprawie przetargu na dzierŜawę działek nr 61/2, 63/2 i 126, 
- rozpatrzył wniosek w sprawie najmu lokalu uŜytkowego przy ul. Krakowskiej 22, 
- rozpatrzył wniosek RTB-s o zawarcie umowy na powołanie wspólnoty 
mieszkaniowej w Sierzchowach, 
- przyjął informacje w sprawie  funkcjonowania systemu pomocy społecznej, 
- przyjął porządek XXV Sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
     
 W dniu 26.11.2008 r. 
- rozpatrzył wniosek Gminnej Spółki Wodnej o usuniecie drzew i krzewów 
- rozpatrzył wniosek Zarządu Dróg Powiatowych o dofinansowanie zakupu 
samochodu, 
- rozpatrzył wnioski ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej dotyczące: 

• wymiany instalacji grzewczej, 
• interwencyjnego remontu dachu na warsztatach szkolnych 
• wyraŜenia zgody na dokonanie podziału dwóch klas zasadniczej szkoły 

zawodowej ; zawody: kucharz małej gastronomii i sprzedawca,  
- rozpatrzył wniosek o zwiększenie  środków finansowych na 2008 r. w Powiatowej 
Bibliotece Publicznej, 
- przyjął harmonogramu pracy aptek w miesiącu grudzień i styczeń w roku 
2008-2009, 
- podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli w SP ZOZ, 
- zapoznał się z wynikiem kontroli przeprowadzonej przez PFRON, 
- podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
- podjął decyzję w sprawie sprzedaŜy mieszkań przy ul. Południowej 27, 
- zapoznał się z informacją w sprawie przygotowania do akcji zimowej, 
- przyjął materiały na XXV Sesję Rady Powiatu. 
 

Do tak przedstawionej informacji o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz o pracy Zarządu Powiatu uwag nie było. 
 
Ad. 11 W punkcie interpelacje i wolne wnioski głos zabrał Radny Ireneusz 
Staworzyński. Mówca wyraził przekonanie, iŜ środki zabezpieczone w budŜecie na 
rok 2008 na budowę, wspólnie z miastem Rawa Mazowiecka, pływalni winny zostać 
w całości przekazanie miastu Rawa Mazowiecka. 
Odnosząc się do wystąpienia przedmówcy, Starosta Józef Matysiak wyraził 
zadowolenie, iŜ Radny Ireneusz Staworzyński dołączył do grona Radnych 
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popierających tę inwestycję. Starosta pogratulował osobom, które przyczyniły się 
do zmiany decyzji przez Radnego. 
Radny Ireneusz Staworzyński oświadczył, iŜ nigdy nie był przeciwny budowie 
pływalni w Rawie Mazowieckiej. Jego głos dotyczył sensowności wydawania 
gigantycznej kwoty na budowę pływali, w zderzeniu z trudną sytuacją finansową 
rawskiego szpitala.   
Uzupełniając swoją poprzednią wypowiedź Starosta Józef Matysiak poinformował, 
iŜ w roku bieŜącym Powiat przekaŜe miastu Rawa Mazowiecka kwotę stanowiącą, 
nie więcej jak 20% poniesionych faktycznie kosztów tj. kwotę ok. 120.000 zł.  
 
Ad. 12 W sprawach róŜnych Wiceprzewodniczący Rady odczytał terminy posiedzeń 
Komisji, w związku z planowaną na dzień 22 grudnia br. kolejną sesją Rady 
Powiatu Rawskiego, na której przewiduje się przyjęcie budŜetu powiatu na rok 
2009.  Następnie mówca poprosił o przygotowanie przez poszczególne Komisje 
swoich planów pracy na kolejny rok.   
Innych głosów nie było. 
 
Ad. 13 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pan Krzysztof Kopka - 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1530 dokonał zamknięcia 
obrad XXV  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
  Sporządził; Sylwester Krawczyk.  

 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu  
   (-) Teresa Pietrzak  
 


