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

odbytej w dniu 22 grudnia 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 protokołu z XXV sesji. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
5. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poŜyczek 

i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budŜetowym. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Rawskiego na rok 

2009. 
7. 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. 

8. Przyjęcie planów pracy Komisji na rok 2009. 
9. Informacja Starosty o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 

w okresie międzysesyjnym. 
10. Interpelacje Radnych. 
11. Zapytania i wolne wnioski. 
12. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 2 Do przedstawionego porządku obrad XXVI sesji Rady Powiatu, Starosta 
Rawski – Józef Matysiak zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu 
o następującym brzmieniu: 
- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poŜyczek 
i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budŜetowym. 
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 wprowadzenie do porządku obrad 
powyŜszej uchwały wiąŜe się z koniecznością udzielenia SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej poŜyczki.  
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Innych propozycji do porządku obrad nie zgłoszono 
 Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła przedstawiony jak niŜej 

porządek dzisiejszych obrad uwzględniający poprawkę zaproponowaną przez 
Starostę Rawskiego.  

 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z XXV sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Zostały one przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.  
 
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: 
Zmniejsza się dochody i wydatki budŜetowe o kwotę 8 280 zł. w następujących 
działach: 

Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział - 85324 
PFRON, zmniejszenie dochodu naleŜnego Powiatowi, naliczenie od faktycznie 
wydatkowanych środków z PFRON, kwota 3 280 zł/ szacunek do budŜetu opierał 
się na prognozie/. 

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, 85403 – specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze, zmniejszenie planu dochodów i wydatków 
o niezrealizowane dochody, kwota 5 000 zł /dochody za Ŝywienie/. 

Dział 926 kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – pozostała działalność 
zmniejszenie wydatków o kwotę 668 000 zł, środki te nie zostaną wykorzystane w 
2008 roku. 

Dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80120 - licea ogólnokształcące, 
zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 10 320 zł, środki zwiększą plan 
wydatków w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej. 

Dział 852, rozdział 85201,  są to   ponadplanowe dochody Domu Dziecka 
Rawa Mazowiecka  kwota 1 120 zł. (otrzymane darowizny), środki zwiększą plan 
wydatków bieŜących placówki. 

Dział 853, rozdział 85333 zwiększenie dochodów i wydatków to kwota 8 772, 
zgodnie z aneksem nr UDA-POKL.06.01.02-10-019/08-02 zwiększono 
dofinansowanie Projektu „Urząd bliŜszy społeczeństwu”, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Dział 854, rozdział 85410 zwiększa się dochody o kwotę 24 794 zł, są to 
nadplanowe dochody  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 
/17 329 zł/ oraz CEZiU w Rawie Mazowieckiej /7 465 zł/. Środki zostaną 
przeznaczone na wydatki bieŜące placówek. 

Dział 85421 – młodzieŜowe ośrodki socjoterapii, zwiększenie to kwota 116 
139 zł, zgodnie z porozumieniem nr DZSE-LJ/326/MOS-W/08/020 zawartym z 
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Ministrem Edukacji Narodowej, środki zostaną przeznaczone na wsparcie 
działalności MłodzieŜowego ośrodka Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej. 
ZADANIA INWESTYCYJNE 
Wprowadza się następujące zmiany w inwestycjach 2008 roku: 
Poz. 15 zmniejsza się nakłady na inwestycję pn.: „ Budowa krytej pływalni wraz 
ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej” o kwotę 668 000 zł. 
PRZYCHODY  I ROZCHODY BUD śETU W 2008 ROKU 
Zwiększa się planowane rozchody o kwotę 668 000 zł, są to rozchody z tytułu 
planowanych do udzielenia poŜyczek. 
DOTACJE PODMIOTOWE W 2008 ROKU 
Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dotacji na poszczególne podmioty, 
środki z oszczędności zostają przesunięte do jednostki, w której wystąpiły braki 

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 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę  XXVI/142/2008 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 
ustalenia maksymalnej wysokości poŜyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd 
Powiatu w roku budŜetowym. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła ponownie Skarbnik Powiatu – 
Marzenę Pakułę. 
Mówczyni oświadczyła, iŜ w projekcie chwały proponuje ustalenie maksymalnej 
kwoty poŜyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budŜetowym 
2008 do wysokości 1 100 000 zł. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych, Rada Powiatu określa maksymalną wysokość 
poŜyczek i poręczeń jakich moŜe udzielić Zarząd Powiatu w roku budŜetowym. 

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 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 12 głosami za, przy dwóch głosach wstrzymujących się uchwałę  
XXVI/143/2008 w  sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poŜyczek i poręczeń 
udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budŜetowym, która stanowi załącznik nr 3 
do niniejszego protokołu. 
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Ad. 6 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego  podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie budŜetu Powiatu Rawskiego 
na rok 2009. 
Głos w tej kwestii zabrał Starosta Rawski – Józef Matysiak. 
Swoje wystąpienie mówca rozpoczął od informacji, iŜ Zarząd Powiatu 
w ustawowym terminie złoŜył na ręce Przewodniczącej Rady oraz RIO  projekt 
budŜetu Powiatu Rawskiego na rok 2009. 
Następnie mówca przeszedł do omawiania samego projektu budŜetu. 
Kwotę dochodów 41 283 440  zł stanowią: 
1. Dotacje w wysokości 5 190 777 zł,  z czego: 
a)  dotacje z budŜetu państwa   4 251 478 zł i stanowią one   10,3 % dochodów 
ogółem. 
b)  dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieŜące realizowane na 
podstawie porozumień, kwota dotacji to 939 299 zł, co stanowi  18,1 % dotacji 
ogółem. 
2. Subwencje ogólne 

Kwota subwencji ogólnej na 2009 rok to 24 758 611 zł co stanowi 60,0 % 
dochodów ogółem. 

Na rok 2009 struktura subwencji ogólnej z budŜetu państwa w porównaniu 
do roku 2008 wynosi:  
Subwencje    1 stycznia 2008                         1 stycznia 2009 
Część oświatowa    17 002 895 zł                            20 648 935 zł 
Część wyrównawcza     1 990 959 zł                              2 675 195 zł 
Część równowaŜąca     1 134 744 zł                              1 434 481 zł  
Ogółem     20 128 598 zł                            24 758 611 zł 
Nastąpił wzrost  o 23,0 %, zwiększenie o 4 630 013 zł. 
3. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych  

Dochody wynoszą 5 858 094  zł ( 2008 - 4 883 458 zł ).  
Osoby fizyczne  5 778 094 zł, tj. 14,0 % dochodów ogółem.  
Udziały w podatku osoby prawne oszacowano w wysokości 80 000 zł, tj. 0,2% 
dochodów ogółem 
4. Pozostałe dochody własne powiatu. 

Oszacowano je w wysokości 5 475 958 zł tj. 13,2 % dochodów ogółem.  
  Dochody własne powiatu oszacowano w działach: 
- Leśnictwo                                   99 446 zł 
środki z agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty  
za zalesianie 

- Rolnictwo i łowiectwo                                                                       3 000 000 zł 
wpływy ze sprzedaŜy 
składników majątkowych 

- Gospodarka mieszkaniowa                     168 000 zł 
dochody z najmu                     110 000 zł 
dochody jednostek                 
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samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej (25% dochodów Skarbu Państwa)  58 000 zł 
- Administracja publiczna                         1  482 017 zł 

wpływy za druki komunikacyjne           1 400 000 zł 
dochody z najmu i dzierŜawy                     82 017 zł 

- Promocja jednostek samorządu                            20 000 zł 
   terytorialnego  
- RóŜne rozliczenia                           163 000 zł 

odsetki od środków     
na rachunku bankowym  97 874 zł 
zajęcie  pasa drogowego 65 126 zł 

   opłaty za zezwolenia transportowe 
- Oświata i wychowanie                             55 600 zł 

wpływy z usług       
- Pozostałe zadania w zakresie                          111 387 zł 
   opieki społecznej           

(2% wydatków PERON) 
- Edukacyjna opieka wychowawcza                  376 508 zł 
   wpływy z usług  
 
I. WYDATKI   
Opracowując plany wydatków na 2009 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia  
i pochodne operując wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 103,9 %. 
Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 47 722 177 zł   na poszczególne 
rodzaje wydatków zaplanowano kwoty: 
1. Obsługa długu publicznego                      1 316 667 zł 
co stanowi 2,8% wydatków ogółem 
2. Rezerwy budŜetowe                       1 567 399 zł 
co stanowi 3,3% wydatków ogółem 
- rezerwa ogólna            200 000 zł 
- rezerwa celowe                            1 367 399 zł     
   rezerwa oświatowa 1 332 399 zł  ( dział 801/854 ) 
   rezerwa, zarządzanie kryzysowe 35 000 zł   ( dział 754 ) 
3. Wydatki bieŜące (bez obsługi długu i rezerw)                  42 602 211 zł 
tj. 89,3 % wydatków ogółem w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne      25 403 146 zł 
 - pozostałe wydatki bieŜące       14 073 403  zł 
  - dotacje                         3 125 662  zł 
4. Wydatki majątkowe 2 235 900 zł  
tj. 4,6% wydatków ogółem w tym: 
- zadania inwestycyjne          1 875 900 zł 
 - zakupy inwestycyjne              240 000 zł 
 - dotacje na inwestycje                         120 000 zł 
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NajpowaŜniejszymi wydatkami w budŜecie powiatu są wydatki na: 
- oświatę i wychowanie   - 16 037 628 zł   
- transport i łączność       -    5 995 530 zł 
- administrację publiczną -    5 928 936zł 
- edukacyjną opiekę wychowawczą  -  3 463 016zł  
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpoŜarową  -  3 100 400 zł 
- pomoc społeczną      -   2 860 853 zł 

 
IV. ROZCHODY I PRZYCHODY 

Rozchody roku 2009 to kwota 3 521 884 zł: 
Spłaty  kredytów i poŜyczek następują zgodnie z harmonogramem spłat i umowami                      
z bankami.  
Przychody roku 2009 to kwota : 9 960 621 zł, w tym: 
Kredyty planowane do zaciągnięcia na 2009 rok to kwota - 5 900 000 zł, 
 planowane wolne środki 2008 roku -1 182 000 zł  
oraz spłaty poŜyczek udzielonych - 2 878 621 zł. 
 
V. DŁUG POWIATU 

Dług powiatu na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił będzie 19 586 067 zł             
co stanowić będzie 47,45 % dochodów zaplanowanych na 2009 r.  
art. 170 ustawy o finansach publicznych dopuszcza 60% dochodów. 

Kwota długu obejmuje zaciągnięte kredyty bankowe i poŜyczki  w kwocie   
6 608 290 zł , poręczenie udzielone SPZOZ w Rawie Mazowieckiej kwota 7 077 
777 zł i  kredyty zaplanowane do zaciągnięcia na 2009 rok kwota 5 900 000 zł.  
Kwota przypadająca w roku 2009 na spłaty kredytów i poŜyczek z odsetkami  oraz 
poręczenia to kwota 4 838 551 zł tj. 11,72 % dochodów, art. 113 ustawy o finansach 
publicznych dopuszcza 15% dochodów. 
 
VI. DOTACJE 
Dotacje przewidziane są   działach: 
1. w dziale 600 – Transport i łączność 

Kwota dotacji to 320 000 zł: 
- dla Miasta Rawa Mazowiecka 200 000 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie dróg 
powiatowych w mieście w tym na "Budowę dróg gminnych wraz  z odwodnieniem 
realizowanych w ciągu ulic Prusa   i śeromskiego" w części dotyczącej włączenia 
tych ulic do dróg powiatowych: ul. Tomaszowskiej   (nr 4100E) i Katowickiej (nr 
4155E) – 60 000 zł. 
- dla Miasta i Gminy Biała Rawska 120 000 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie 
dróg powiatowych w mieście. 
2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie 

Kwota 198 041 zł przeznaczona na dofinansowanie 4-ch szkół niepublicznych. 
 

3. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Kwota 125 000 zł w tym:   
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- dotacja dla jednostek kultury dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie 
Mazowieckiej 125 000 zł, 

4. w dziale 852 – Pomoc społeczna 
Kwota dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego to 165 613 zł.  Dotacje te to 
refundacja kosztów pobytu dzieci pochodzących z Powiatu Rawskiego w Domach 
Dziecka – 108 000 zł    i rodzinach zastępczych – 57 613 zł. 

 5. w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
Kwota dotacji 91 387 zł, zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności 
bieŜącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej. 
 
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 
1.  Nazwa programu: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji 
Przestrzennej Województwa Łódzkiego” Finansowany z Powiatowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
2.  Nazwa programu:  „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w 
Rawie Mazowieckiej” 
 
INWESTYCJE 

Inwestycje roku 2009 to kwota 2 158 400 zł. 
1. Inwestycje działu 710 – działalność usługowa 
Wydatki majątkowe to kwota 4 000 zł, zakup sprzętu komputerowego do 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej. 
2. Inwestycje działu 750 – Administracja publiczna 
Wydatki majątkowe to 75 000 zł przeznaczone na: 
55 000 zł, wyposaŜenie Sali konferencyjnej / meble,  zakup sprzętu 
audiowizualnego/ 
20 000 zł, sprzęt komputerowy  
3. Inwestycje działu 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 
Wydatki majątkowe ogółem 161 000 zł, w tym:  
- kwota 11.000 zł na zakup sprzętu transportowego, poŜarniczego oraz 
kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej 
w Rawie Mazowieckiej, 
 - kwota 150 000 zł,  dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Rawie 
Mazowieckiej. 
4. Inwestycje działu 926 – kultura fizyczna i sport  
Wydatki majątkowe to kwota 974 400 zł, „Budowa krytej pływalni wraz ze 
sztucznym lodowiskiem”. 
5. Inwestycje działu 801 – oświata i wychowanie 
Wydatki majątkowe ogółem 674 000 zł, w tym: 
534 000 zł, „ORLIK 2012 - Budowa zespołu boisk przy ZSP Biała Rawska” 
140 000 zł, adaptacja pomieszczeń internatu w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych 
w Białej Rawskiej na mieszkania chronione. 
6. Inwestycje działu 852 – pomoc społeczna 



 8 

Wydatki majątkowe to kwota 77 500 zł, zakup i montaŜ instalacji solarnej dla Domu 
Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 
6. Inwestycje działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 
Wydatki majątkowe to kwota 150 000 zł, termomodernizacja ZS CEZiU, kolejny 
etap, stolarka i ściany zewnętrzne internatu. 
7. Inwestycje działu 851 – ochrona zdrowia 
Wydatki majątkowe to kwota 120 000 zł, jest to dotacja dla SP ZOZ na 
dofinansowanie zakupu 2 ambulansów.  
Projekt budŜetu uzyskał pozytywne opinie Komisji BudŜetu i Finansów oraz 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Kończąc Starosta Rawski poinformował, iŜ dwie inwestycje drogowe Powiatu 
Rawskiego znalazły się na liście rankingowej kwalifikującej do ubiegania się 
o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Dla 
budŜetu Powiatu jest to dodatkowy wpływ środków na poziomie 1.600.000 zł. Brak 
decyzji środowiskowej ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska 
uniemoŜliwił zło Ŝenie wniosku na drogę Babsk – Biała Rawska.   
 Do wystąpienia Starosty Rawskiego oraz przedłoŜonego przez Zarząd 
Powiatu projektu budŜetu na rok 2009.   
 Następnie Przewodnicząca Rady – Teresa Pietrzak odczytała treść uchwał 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 
2008 r. 
- nr III/260/ 2008 w sprawie opinii dotyczącej projektu budŜetu Powiatu w Rawie 
Mazowieckiej na 2009 r., 
- nr III/261/ 2008 w sprawie opinii o moŜliwości sfinansowania deficytu 
budŜetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Powiatu w Rawie 
Mazowieckiej. 
PowyŜsze opinie stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
W tym miejscu Przewodnicząca Rady poprosił o opinię Komisji BudŜetu 
i Finansów.  
W imieniu Komisji głos zabrał jej Przewodniczący Krzysztof Kopka. 
Oświadczył, iŜ Komisja BudŜetu i Finansów w sposób szczegółowy analizowała 
przedstawiony projekt budŜetu na 2009 rok. Jej zdaniem przedstawione propozycje 
uwzględniają realia w zakresie moŜliwości dochodowych i wydatkowych budŜetu. 
Projekt uwzględnia ewentualne zagroŜenia, przez stworzenie odpowiednich rezerw 
budŜetowych. Zdaniem mówcy jest to budŜet prorozwojowy, zapewniający poprawę 
funkcjonowaniu wielu instytucji powiatowych. Dlatego teŜ Komisja jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budŜetowej.   
Wobec braku innych chętnych do zabrania głosu, Przewodnicząca przystąpiła do 
odczytania treści projektu uchwały. 
RównieŜ do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały 
uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 12 głosami za, przy dwóch głosach wstrzymujących się uchwałę  
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XXVI/144/2008 w  sprawie uchwalenie budŜetu Powiatu Rawskiego na rok 2009, 
która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7 Kolejny punkt porządku obrad obejmował 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 Przewodnicząca Rady poprosiła pani Halinę Bartkowicz 
BłaŜejewską – Dyrektor PCPR w Rawie Mazowieckiej. 

Mówczyni oświadczyła, iŜ w dniu 27.11.2008 r. Samorządowe 
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej, jednostka prowadząca Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej, złoŜyło do Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie Mazowieckiej  wniosek o dofinansowanie ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów 
wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej do 
35 osób.  

Obecnie uczestnikami Warsztatu są 23 osoby niepełnosprawne.  
Warunkiem dofinansowania przez PFRON w 2009 roku kosztów wynikających ze 
zwiększenia liczby uczestników Warsztatu jest uczestnictwo w Warsztacie 
zwiększonej liczby osób w bieŜącym roku. PFRON przy ustalaniu kwoty 
dofinansowania na 2009 r. bierze pod uwagę liczbę uczestników Warsztatu 
finansowanych ze środków PFRON w 2008 r. 
Zwiększenie liczby uczestników Warsztatu o 12 osób niepełnosprawnych od dnia 
30.12.2008 r. spowoduje konieczność dofinansowania ze środków PFRON kosztów 
działalności Warsztatu w dniach 30 i 31.12.2008 r. w kwocie 882 zł. 
W związku z tym zaszła konieczność przesunięcia środków finansowych 
w wysokości 882 zł. na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu w 2008 r. 
i kwotę tę proponuje się przesunąć z  pozostałych zadań  z zakresu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 
Do wystąpienia Pani Dyrektor uwag nie było. 
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniował przedmiotowy 
projekt uchwały, o czym poinformował jej Przewodniczący – Jacek Adamczyk. 
Do treści projektu uchwały równieŜ uwag nie zgłoszono.  
Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę  XXVI/145/2008 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.,  która stanowi załącznik nr 6 
do niniejszego protokołu. 
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Ad. 8 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie planów pracy Komisji na rok 2009. 
Poszczególni Przewodniczący Komisji przedstawili swoje plany pracy. 
 

 Plan pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na rok 2009. 
 

 
Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 
Termin  

1. Przyjęcie informacji o aktualnej sytuacji w SP ZOZ w 
Rawie Mazowieckiej. Zapoznanie się z planem zamierzeń  
przekształceniowych na rok 2009 

Styczeń 

2. Zapoznanie się z funkcjonowanie Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej 
prowadzonego przez Samorządowe Stowarzyszenie 
Rozwoju Ziemi Rawskiej. 
 

 
Luty 

3. Przyjęcie informacji z rocznej działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. 
Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

Marzec 

4. Ocena poziomu zabezpieczeń świadczeń zdrowotnych z 
zakresu opieki zdrowotnej dla Powiatu Rawskiego. 
 

Kwiecień 

5. Pomoc rodzinom zastępczym (formy i zasady). 
WyraŜenie opinii w zakresie planu zabezpieczenia 
ambulatoryjnej opieki medycznej na rok 2009.  
 

Maj 

6. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ za I półrocze. 
Informacja o realizacji działań przekształceniowych.  

Lipiec 

7. Przedstawienie aktualnej diagnozy problemów 
społecznych Powiatu Rawskiego. 
 

Wrzesień 

8.  
Informacja z realizacji zadań w zakresie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 
 

 
Listopad 

9. Ocena realizacji Programu Profilaktyki dla mieszkańców 
Powiatu Rawskiego. 
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2010. 
 

Grudzień 
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Propozycja planu pracy Komisji BudŜetu i Finansów 
 na rok 2009 

 
 

Lp.  

Wyszczególnienie 

 

Termin realizacji 

 
 

1. 
 Opiniowanie bieŜących zmian 
  w budŜecie na rok 2009 
 

(Styczeń – grudzień) 
praca ciągła 

2. 
 

 Ocena wykonania budŜetu za rok 2008. 
 

Luty 
 

 
3. 

1. Ocena stanu zaawansowania  
przygotowań do realizacji inwestycji 
 w roku 2009. 
 2. Zapoznanie się z wynikiem finansowym 
SPZOZ  w Rawie Maz. za 2008 rok. 

 
Kwiecień 

 
4. 

1.Przyjęcie informacji z wykonania 
budŜetu Powiatu za I kwartał 2009 r. 
2.Zapoznanie się z prowadzoną polityką 
kadrową i systemem wynagradzania 
pracowników Starostwa. 

 
Maj 

 
5. 

WyraŜenie opinii w sprawie wykonania 
budŜetu za I półrocze roku 2009.  

 

 
Sierpień 

 
6. 

 
Analiza moŜliwości realizacji inwestycji 

i ich źródeł finansowania w latach 
 2009-2013  

 
Październik 

 
7. 

 
Praca nad projektem budŜetu 

 na rok 2010. 
 

 
Listopad 

 
8. 
 

1.Dyskusja i wyraŜenie opinii w sprawie 
projektu budŜetu na rok 2010. 

  2. Przyjęcie planu pracy Komisji 
 na rok 2010. 

 
Grudzień 
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Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji 
i Gospodarki Terenami na rok 2009. 

 
 

Lp. Zadania Termin 

1. 
Dyskusja nad programami: 
- ochrony środowiska 
- gospodarki odpadami 

Styczeń 

2. 

Realizacja zalesień oraz tworzenie zachęt 
motywujących do zalesiania gruntów 
rolnych o niskiej przydatności rolniczej – 
informacje z AR i MR na temat 
istniejących programów. 

Luty - Marzec 

3. 

Ocena stanu środowiska w Powiecie 
Rawskim. Ocena stanu bezpieczeństwa 
sanitarnego, fitosanitarnego i 
epidemiologicznego. 

Kwiecień - Maj 

4. 
Zapoznanie się ze stanem mienia 
naleŜącego do Powiatu Rawskiego – 
wyjazd w teren 

Czerwiec - Lipiec 

5. 
Zapoznanie się z działalnością kół 
łowieckich odnośnie współpracy 
z rolnikami z terenu Powiatu Rawskiego  

Wrzesień 

6. 

Ocena realizacji zadań i celów ujętych w 
Strategii Rozwoju Powiatu Rawskiego w 
zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i 
leśnictwa 

Październik - Listopad 

7. 

Zapoznanie się z wykorzystaniem środków 
z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Powiatowego Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 
Przygotowanie planu pracy komisji na 
następny rok 

Grudzień 

8. 
Przyjęcie informacji o gospodarowaniu 
mieniem Powiatu Rawskiego 

Co kwartał 
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Plan pracy Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 
Publicznego na rok 2009 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Termin  

1. Wypracowanie sposobu rozdysponowania środków 
przeznaczonych na remonty i modernizację dróg 
powiatowych.  

Luty 

2. Dokonanie przeglądu dróg powiatowych, mostów 
i wiaduktów. Wypracowanie planu robót na drogach 
powiatowych na rok 2009. 

Marzec 

3. Ocena prowadzonej akcji zimowej w sezonie 2008/2009. Kwiecień 

4. Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych. 
Maj 

5. Ocena wykonania budŜetu za I półrocze 2009 roku. Sierpień 

6. Zapoznanie się i z przebiegiem prac modernizacyjnych 
 i remontowych dróg powiatowych. 

Wrzesień 

7. 

 

1. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie 
powiatu. 

2. Realizacja programu „Bezpieczny Powiat” oraz innych 
programów realizowanych przez inne instytucje 
powiatowe. 

Październik 

8. Ocena wykonania modernizacji i remontów dróg 
powiatowych, ocena stanu gotowości do okresu 
zimowego. 

Listopad 

9. 1.Wstępne przyjęcie planu modernizacji i remontów dróg 
powiatowych na rok 2010. 

2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2010 rok. 
Grudzień 
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Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009. 
 
 
 

 
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2009. 

 
 

Lp.  Wyszczególnienie 
 

Termin 
1. Kontrola wdraŜanych przez SPZOZ w Rawie 

Mazowieckiej programów naprawczych lub przyjętych 
rozwiązań przekształceniowych. 
 

 
Styczeń - Luty 

2. Kontrola wydatkowania środków na  rzeczówkę oraz na 
dokształcanie w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie 
Mazowieckiej 

 
Kwiecień 

3. Kontrola wydatkowania środków budŜetowych na 
inwestycje drogowe zrealizowane w 2008 roku 
 

 
Październik 

 
Rada Powiatu wyraziła zgodę na przesunięcie z roku bieŜącego kontroli wdraŜanych 
przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej programów naprawczych lub przyjętych 
rozwiązań przekształceniowych na I kwartał 2009 roku.  
 
 

 
 

Lp. Tematyka Miesiąc 
 

2. 
 

1. Analiza sprawozdania z wykonania budŜetu za 
2008 rok – wyraŜenie opinii. 

2. Wypracowanie wniosku absolutoryjnego.  
 

 
Marzec 

 
3. 

 
   Analiza wykonania budŜetu za I półrocze 2009  roku 
 

 
Sierpień 

 
4. 

 
Zapoznanie się z realizacją przez Zarząd Powiatu  
   uchwał Rady Powiatu. 

 
Wrzesień 

 
5. 

 
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2010. 
 

 
Listopad 
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Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2009 
 

L.p. Tematyka Miesiąc 
1. Wypracowanie propozycji imprez sportowych 

i kulturalnych w powiecie Rawskim 
Styczeń 

2. Zaopiniowanie regulaminu wynagradzania 
nauczycieli na rok 2008. 

Luty 

3. Analiza potrzeb inwestycyjnych w szkołach 
i placówkach oświatowych. 

Kwiecień 

4. Inicjowanie działalności kulturalnej: (zgodnie 
z oczekiwaniami społeczności lokalnego) 
- zespoły ludowe, 
- zespoły dziecięce, 
- festiwale, 
- przeglądy i konkursy, 
- wystawy promujące dorobek kulturalny.  

Praca ciągła  

5. Zapoznanie się z propozycjami  rozwojowymi 
szkolnictwa zawodowego w placówkach   
prowadzonych przez Powiat Rawski. 

Maj 

6. Ocena aktywności placówek w zakresie 
pozyskiwania środków zewnętrznych. 
Biblioteki – rozwój czytelnictwa wśród młodzieŜy 
i dorosłych. 

Wrzesień 

7. Realizacja kalendarza imprez kulturalnych. 
Spotkania z ciekawymi ludźmi. 

Sierpień/Wrzesień 

8. Realizacja kalendarza imprez sportowych – stan 
i wykorzystanie bazy sportowej. 
Informatyzacja szkół – upowszechnienie dostępu 
do Internetu. 

Wrzesień/Październik 

9. Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2010 
 

Grudzień 
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Plan pracy Komisji Promocji i Integracji Europejski ej na rok 2009 

Lp. Nazwa działania Termin 
realizacji 

1. Analiza budŜetu na 2009 ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na wykorzystanie środków na 
promocję. 

Styczeń 

2. Poprawa warunków rozwoju młodzieŜy poprzez 
rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej. 
(wspólnie z Komisją Oświaty). 
Analiza aktualności zapisów strategii Rozwoju 
Powiatu Rawskiego w latach 2007- 2013. 

Luty 

3. Próba nawiązania kontaktów partnerskich z innymi 
powiatami w zakresie działań kulturalnych 
i sportowych( nie zrealizowane w 2008 r.) 

 

Kwiecień 

4. Analiza moŜliwości wykorzystania kolei 
wąskotorowej  dla potrzeb dziedzictwa kulturalnego 
i turystyki. 

Maj 

5. Analiza podejmowanych działań w zakresie 
pozyskiwania dodatkowych środków na zadania 
inwestycyjne. 

Czerwiec 

6. Współudział w organizacji doŜynek powiatowych. 

 

Sierpień 

7. Ocena wykorzystania terenów inwestycyjnych 
w ŁSSE i RSP. 

Wrzesień 

8. Analiza prowadzonych działań w zakresie pomocy 
twórcom i zespołom ludowym działającym na terenie 
powiatu 

Październik 

9. Analiza realizacji celów ujętych w Planie Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Rawskiego za rok 2008. 

Listopad 

10. Zapoznanie się z projektem budŜetu na rok 2010. 
Opracowanie planu pracy komisji na rok 2010. 

Grudzień 

 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła plany pracy Komisji oraz plan 
kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2009 w kształcie zaprezentowanym przez ich 
Przewodniczących.. 
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Ad. 9 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 XXV  sesji w dniu 
28 listopada 2008  roku  podjęła  następujące  uchwały: 

- nr XXV/140/2008 w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
- nr 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.   
 

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 29.11.2008 r. do 22.12.2008 r. 
spotkał się trzykrotnie omawiając następujące sprawy: 

 
W dniu  3.12.2008 r. 
- zapoznał się z programem restrukturyzacyjnym SP ZOZ, który został  wykonany 
przez firmę Pharmed Consulting, 
- przyjął  informację o zagroŜeniach płatności SP ZOZ wobec wierzycieli, 
- wyraził zgodę na sprzedaŜ złomu przez ZSP im. Wł. Reymonta, 
- upowaŜnił Dyrektora  Zespołu Placówek Specjalnych Pawła Malika do realizacji 
projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła, 
- rozpatrzył wnioski szkół w sprawie zmian budŜetowych, 
- podjął uchwałę w sprawie układu wykonawczego budŜetu do uchwały 
nr XXV/140/2008 Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian w budŜecie, 
 
 W dniu 9.12.2008 r.  
- zatwierdził wynik przeprowadzonych przetargów na dostawę samochodów 
do Zarządu Dróg Powiatowych, 
-  rozpatrzył wniosek ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej w sprawie wymiany 
instalacji grzewczej i  remontu dachu na warsztatach szkolnych, 
- uzgodnił przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Targowej, 
- podjął decyzję w sprawie wygaszenia zarządu na działkach będących 
w uŜytkowaniu SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, 
- rozpatrzył wniosek sprzedaŜy mieszkania w Sierzchowach ( Ośrodek Zdrowia)  
- zapoznał się z informacją  SP ZOZ o kwocie zobowiązań wobec ZUS, 
- podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie , 
- przyjął propozycję porządku XXVI sesji Rady Powiatu. 
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W dniu 19. 19. 2008 r.  
- podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „ Samozatrudnienie – sposób 
na sukces” oraz udzielił pełnomocnictwa do jego realizacji, 
- zapoznał się z projektem przekształcenia Warsztatów Szkolnych w ZSCEZiU, 
- uruchomił Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka w Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej, 
- rozpatrzył wnioski : szkolnego zespołu promocji zdrowia w ZSP im Wł. Reymonta 
(zakup odtwarzacza DVD ) i ZSCEZIU o dofinansowanie projektu „Równać szanse 
na starcie”, 
- podjął uchwałę w sprawie zmiany budŜetu powiatu, 
- zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wydatków niewygasających, 
- przyjął propozycje zmian projektu budŜetu na rok 2009 r. 
- przyjął propozycję porządku  XXVII sesji Rady Powiatu. 
Swoje wystąpienie Starosta Rawski zakończył gratulacjami dla dyrekcji 
i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, za opracowanie 
projektu „Samozatrudnienie – sposób na sukces” który jako jedyny 
w województwie uzyskał pozytywną opinię.  Obejmuje on kwotę 2.000.000 zł. 
dającą moŜliwość wsparcia znacznej liczby bezrobotnych zamierzających rozpocząć 
działalność gospodarczą. 
 Do tak przedstawionej informacji o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz o pracy Zarządu Powiatu uwag nie było. 
 
Ad. 10 W punkcie interpelacje i wolne wnioski głosów nie było. 
 
Ad. 11 W sprawach róŜnych Radna Franciszka Wójcicka, w imieniu mieszkańców 
wsi: Chodnów i Przyłuski  podziękowała za wykonanie inwestycji drogowej na 
terenie tych miejscowości, poszerzenie jezdni oraz wykonanie nowej nakładki 
bitumicznej znacząco poprawiło warunki poruszania się po tej drodze.  
Z kolei głos zabrała Przewodnicząca Rady – Teresa Pietrzak. W swoim wystąpieniu 
odniosła się do treści artykułu prasowego opublikowanego w Głosie Rawy i Okolicy 
nasuwającego wątpliwości w zakresie dopuszczalności łączenia funkcji 
Przewodniczącej Rady z funkcją Prezesa Rawskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego, które na podstawie umowy administruje lokalami będącymi 
własnością Powiatu Rawskiego. Zdaniem autora artykułu moŜe dochodzić 
do konfliktu interesów i naruszenia art. 25b ustawy o samorządzie powiatowym, 
zakazującego radnym prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek 
lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia powiatu. 
Wyjaśniając, Przewodnicząca Rady stwierdziła, iŜ dysponuje opiniami prawnymi 
mówiącymi, iŜ w tym przypadku nie występuje naruszenie art. 25b ustawy 
o samorządzie powiatowym. Ostateczne wyjaśnienie sprawy nastąpi po uzyskaniu 
interpretacji ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji, o którą 
mówczyni zwróciła się. 
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Radny Ireneusz Staworzyński poprosił o przygotowanie wykazu nieruchomości 
przekazanych w administrację TBS, nieruchomości będących przedmiotem dzierŜaw 
i najmów oraz nieruchomości, które nie są wydzierŜawione. 
Odpowiadając Starosta Rawski poinformował, iŜ informacja o stanie 
zagospodarowania mienia komunalnego jest załącznikiem do budŜetu powiatu. 
A więc znajduje się w posiadaniu Radnego.  
Innych głosów w tym punkcie porządku obrad nie było. 
 
Ad. 12 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Teresa Pietrzak - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego, po przekazaniu Ŝyczeń świątecznych, 
o godzinie 1230 dokonała zamknięcia obrad XXVI  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
  Sporządził; Sylwester Krawczyk.  

Przewodnicząca Rady Powiatu  
   (-) Teresa Pietrzak  


