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

odbytej w dniu 30 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 15 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budŜetu powiatu, które w 

roku 2008 nie wygasają z upływem roku budŜetowego.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku 

Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiej 
Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Staroście 
Rawskiemu. 

7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z programu 
„Gospodarny Powiat”. 

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

9. Interpelacje Radnych. 
10. Zapytania i wolne wnioski. 
11. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 2 Do przedstawionego porządku obrad XXVII sesji Rady Powiatu zmian nie 
zgłoszono.  
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła przedstawiony jak niŜej porządek 
dzisiejszych obrad. 

 
 
Ad. 3 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 
zmniejszenie i zwiększenie  planu dochodów budŜetowych 
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Zmniejsza się dochody budŜetowe o kwotę 200 000 zł /dochody z opłat 
komunikacyjnych/, jest to dostosowanie planu do faktycznego wykonania. 
Zwiększa się dochody budŜetowe ogółem o kwotę  279 960 zł, w tym:  
278 150 zł, są to ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków  
zgromadzonych na rachunku bankowym, 
 1 810 zł, ponadplanowe dochody  Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, zostaną 
przeznaczone na  wydatki placówki /opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne/. 

Zmiany w planie wydatków. 
 W Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej  oszczędności z działu 854 
przenosi się do działu 801  na uzupełnienie braków /zakup usług pozostałych/. 

Przychody  i rozchody budŜetu w 2008 roku. 
Zwiększa się planowane rozchody o kwotę 78 150 zł, są to rozchody z tytułu 

planowanych spłat  poŜyczek /po uruchomieniu ostatniej transzy poŜyczki, zmianie 
uległ harmonogram spłat/. 
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 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę  XXVII/146/2008 w  sprawie zmian 
w budŜecie roku bieŜącego, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia wydatków budŜetu powiatu, które w roku 2008 nie wygasają z upływem 
roku budŜetowego. 
Ponownie o zabranie głosu poproszono Skarbnika Powiatu – Marzenę Pakułę.    

Mówczyni oświadczyła, iŜ zgodnie z art. 191 ustawy o finansach publicznych 
z dnia  30 czerwca 2005 roku ustala się wydatki niewygasajace z końcem roku 
budŜetowego na kwotę 212 087 zł.  
Wydatki niewygasające obejmują dwa zadania:  

- wydatki na  realizację inwestycji pn.: „Remont sali konferencyjnej, 
wykonanie nagłośnienia”, określa się ostateczny termin realizacji wydatków 
na dzień 30 kwietnia 2009 roku, 

-  wydatki na zakupy inwestycyjne,  osprzęt do ciągnika - ramię hydrauliczne 
wraz z głowicą   do cięcia krzaków, określa się ostateczny termin realizacji 
wydatków na dzień 30 marca 2009 roku, 

Określa się ostateczny termin realizacji wydatków  związanych z budowa krytej 
pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej na dzień 
30 czerwca 2009 roku. W treści porozumienia określono, iŜ w tym terminie miasto 
przekaŜe Powiatowi 20% udziału we własności nieruchomości.      

Wyjaśnienia przedstawione przez Panią Skarbnik  przyjęto bez uwag. 
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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 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę  XXVII/147 /2008 w  sprawie  ustalenia 
wydatków budŜetu powiatu, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku 
budŜetowego, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
  
Ad. 5 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego  podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały 
Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności 
Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Urszulę Przerwę – 
Dyrektora Wydziału zdrowia i polityki społecznej. 

Pismem  z dnia 10 grudnia 2008 roku Wicemarszałek Województwa 
Łódzkiego,  przekazał do zaopiniowania  projekt uchwały  Sejmiku Województwa 
Łódzkiego w sprawie  ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa 
Medycznego w Łodzi poprzez likwidację w jej strukturze komórki organizacyjnej 
„Zespół wyjazdowy N-2”, gdyŜ zgodnie z art. 43 ust. 2  ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej, projekt uchwały w sprawie ograniczenia działalności Zakładu poprzez 
likwidację jego komórki organizacyjnej, wymaga zaopiniowania przez  właściwe 
organy gminy i powiatu, których ludności  zakład  udziela świadczeń zdrowotnych. 

Jak wynika z § 2 projektu  uchwały  Sejmiku, dalsze nieprzerwane udzielanie  
świadczeń danego rodzaju, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków 
udzielania i jakości, zapewnią  inne zespoły wyjazdowe Wojewódzkiej Stacji 
Ratownictwa Medycznego w Łodzi. 

Jako przyczynę likwidacji zespołu wyjazdowego N-2 wskazano 
w uzasadnieniu fakt, iŜ z uwagi na brak kontraktu z NFZ , komórka ta nigdy nie 
rozpoczęła działalności. Przedmiotowy zespół nie był wyposaŜony w aparaturę 
i sprzęt medyczny oraz nie posiadał personelu medycznego.   

Mając na uwadze powyŜsze, moŜna stwierdzić, iŜ w wyniku likwidacji „Zespołu 
wyjazdowego  N-2” Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, nie 
nastąpi istotne ograniczenie w tym zakresie dostępności  dla mieszkańców Powiatu 
Rawskiego.  Dlatego teŜ, naleŜy pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Sejmiku 
Województwa Łódzkiego.  
 Do wystąpienia Dyrektor Urszuli Przerwy uwag nie było. 
Komisja zdrowia i Polityki społecznej pozytywnie zaopiniowała przedłoŜony projekt 
uchwały, o czym poinformował jej Przewodniczący Jacek Adamczyk. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę  XXVII/147 /2008 w  sprawie wyraŜenia opinii 
o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia 
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działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, która stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 6 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie  
przyznania nagrody jubileuszowej Staroście Rawskiemu. 
Wprowadzenia do tego punktu porządku obrad dokonała Przewodnicząca Rady – 
Teresa Pietrzak. Poinformowała, iŜ zgodnie z ustawą o pracownikach 
samorządowych, ustawą o pracownikach urzędów państwowych oraz o samorządzie 
powiatowym do kompetencji Rady Powiatu naleŜy ustalenie nagrody jubileuszowej 
Starosty. Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
wyraŜonym w wyroku z dnia 17 października 2007r. sygn. akt II PKS 1286/07, 
uprawnienie Rady Powiatu rozciąga się równieŜ do przyznania Staroście nagrody 
jubileuszowej. Zgodnie z ustawą o pracownikach urzędów państwowych art. 23 ust. 
1 pkt. 3 po 30 latach pracy przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 150% 
wynagrodzenia miesięcznego. Starosta Rawski Pan Józef Matysiak 
po wliczeniu do okresu pracy okresy zatrudnienia w innych zakładach pracy prawo 
do nagrody jubileuszowej nabył w dniu 24 listopada 2008r. Wysokość nagrody 
jubileuszowej wynosi 150%  wynagrodzenia miesięcznego  tj. 16.917,00 zł.  

Odnosząc się do przedstawionego uzasadnienia Rany Ireneusz Staworzyński 
zwrócił się z prośbą o wcześniejsze przekazywanie tego typu materiałów 
o skomplikowane i obszernej podstawie prawnej, aby moŜna je zweryfikować  pod 
względem prawnym. 
W tym miejscu Przewodnicząca Rady przypomniał, iŜ kaŜda uchwała, równieŜ ta, 
ma  podpis radcy prawnego, który odpowiada za przygotowanie projektu uchwały 
od strony prawnej. Zaś sam fakt uprawnień Starosty do nagrody jubileuszowej nie 
wymaga wyjaśnień. 
Przygotowujący od strony formalnej projekt uchwały, Sekretarz Sławomir Stefaniak 
wyjaśnił, iŜ w podstawie prawnej powołano trzy ustawy: o samorządzie 
powiatowym, o pracownikach samorządowych i o pracownikach urzędów 
państwowych, albowiem wszystkie trzy ustawy regulują materię objętą projektem 
uchwały. 
Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały, uznając ją za oczywistą, o czym poinformował jej 
Przewodniczący Krzysztof Kopka.  
RównieŜ do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały 
uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 15 głosami za, jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu, uchwałę  
XXVII/148/2008 w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Staroście  
Rawskiemu, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  
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Ad. 7 Następny punkt wynikający z przyjętego porządku obrad dotyczył przyjęcia 
sprawozdania z realizacji zadań wynikających z programu „Gospodarny Powiat”. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Sławomira Stefaniaka – 
Sekretarza Powiatu. 

Swoje wystąpienie mówca rozpoczął od informacji, iŜ uchwałą nr 
XXVII/174/2004 Rada Powiatu Rawskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. przyjęła  
programu „Gospodarny Powiat Rawski” na lata 2005-2006.  

Zadaniem  programu było pokazanie przedsięwzięć realizowanych 
w jednostkach organizacyjnych Powiatu Rawskiego, zgodnie z zasadą racjonalności 
i gospodarności.  Uczestnikami programu były: jednostki oświatowe i oświatowo-
wychowawcze Powiatu Rawskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwo Powiatowe. 
Realizację tego celu  załoŜono przez wykonanie następujących zadań: 
- efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, 
- racjonalne gospodarowanie mieniem powiatu, 
- pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizowane zadania, 
 
PrzedłoŜone sprawozdanie stanowi kontynuację  realizowanych w latach 2007- 2008 
załoŜeń. 

Mając na uwadze dalszy wzrost kompetencji i wiedzy pracowników Starostwa  
są oni kierowani na kursy i seminaria. W 2008 roku przeszkolono tym sposobem 
65 pracowników, a w 2007 – 58. Pracownicy podejmujący studia wyŜsze otrzymują 
dopłaty w wysokości 50 % opłat z tytułu czesnego. W roku 2008 dofinansowanie 
otrzymało 8 pracowników. w br. z  tej formy podnoszenia kwalifikacji korzysta 
13 osób. 
Pozyskane zostały znaczące zewnętrzne środki finansowe, na informatyzację 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Jak widać z w/w opisu umoŜliwiło 
to niewielkim nakładem środków własnych, wdroŜenie w naszym urzędzie wielu 
technologii teleinformatycznych, które znacząco ułatwiają pracę oraz zmniejszają 
koszty funkcjonowania urzędu, a na które najprawdopodobniej nie było by nas stać. 
Aktualnie Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej posiada niezbędny sprzęt 
komputerowy do zabezpieczenia ciągłości działania infrastruktury informatycznej 
urzędu. 
Dzięki podpisaniu umowy z firmą Tele Polska udało się wprowadzić  na początku 
2008 roku oszczędności w rozmowach telefonicznych. Firma zaproponowała 
bowiem korzystny miesięczny abonament w wysokości 2147,20 zł brutto, 10800 
darmowych minut w ramach opłaty abonamentowej na połączenia lokalne i strefowe 
oraz niskie ceny za minutę połączeń międzystrefowych – 0,04 zł brutto, lokalnych 
i strefowych – 0,03zł brutto, oraz do sieci komórkowych w wysokości 1,21 zł brutto 
za min.  
Zablokowanie wyjść wszystkich telefonów na nr zaczynający się na 0-700. 
Poszczególne numery telefonów posiadają uprawnienia w zaleŜności od potrzeb 
danych wydziałów. 
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Zainstalowanie stałego łącza internetowego pozwala na korzystanie dowolnej liczby 
uŜytkowników za stałą opłatę miesięczną. 
W oparciu o instalację sieci komputerowej połączona centralę telefoniczną w trzech 
budynkach przy ul. Kościuszki 5, Tomaszowskiej 8 oraz przy Placu Wolności 1, 
co pozwala na darmową łączność między tymi budynkami. Przynosi to oszczędność 
rzędu 300-400 zł miesięcznie. 
Telefony komórkowe. 

1. Zakup telefonów komórkowych w kwocie nie większej niŜ 1,20 zł za szt. 
2. MoŜliwość sprzedaŜy tych telefonów po 1,5– 2 latach uŜytkowania za kwotę 

50zł/ szt. 
3. Przydział wysokości taryf dla poszczególnego uŜytkownika w zaleŜności od 

potrzeb. 
4. Opłaty za przekroczenie przyznanego limitu w danej taryfie przez 

poszczególnych uŜytkowników. Miesięczne wpływy z tego tytułu do kasy 
Starostwa wahają się w granicach 300- 500 zł. 

5. Utworzenie sieci wewnętrznej z telefonów komórkowych Starostwa 
Powiatowego pozwala na rozmowy wewnątrz sieci do 30% taniej. 

 
Jednym ze znacznych wydatków Starostwa jest zakup materiałów eksploatacyjnych 
do kopiarek i drukarek oraz utrzymanie tych urządzeń w ciągłej sprawności. Aby 
obniŜyć koszty z tym związane w ramach przeprowadzonego przetargu podpisano 
umowę na zakup tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek. 
Pojemniki po zuŜytych tuszach i tonerach oddawane są do utylizacji 
do wyspecjalizowanej firmy. Koszt utylizacji sztuki wynosi w zaleŜności od rodzaju 
od 5–10 zł.  
 Koszty dostarczania listów wysyłanych przez Starostwo Powiatowe okazały 
się bardzo znaczne (miesięcznie około 5 – 6 tysięcy złotych). Dlatego postanowiono 
ograniczyć wydatki z tym związane poprzez dostarczanie listów na terenie miasta 
Rawa Maz. odbywające się w ramach praktyki zawodowej staŜystów oraz 
wyznaczonych pracowników Starostwa Powiatowego 
Dzięki temu miesięczne koszty obniŜyły się o 1.000 – 1.500 zł. 

Dzięki wynajmowaniu pusto stojących pomieszczeń w budynkach Starostwa 
Powiatowego przy ul. Kościuszki 5 oraz ul. Krakowskiej 22A jesteśmy w stanie 
uzyskać z tego tytułu dochód w wysokości około 6.000,00 zł miesięcznie co rocznie 
daje 72.000,00 zł. 
Szkoły i Placówki prowadzone przez Powiat Rawski w latach 2007-2008 w ramach 
programu Gospodarny Powiat pozyskały: 

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zrealizowała w latach 2006-2007  
projekt „Jak skutecznie pomagać – cykl szkoleń kształtujących 
umiejętności diagnostyczno – terapeutyczne w pracy z dziećmi 
i młodzieŜą z trudnościami szkolnymi” o wartości 366.590,00 zł.  

2. Zespół Placówek Specjalnych w ramach programu „Edukacja programu 
pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych” 
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w roku 2007 zakupił samochód Volkswagen Caravelle do przewozu osób 
niepełnosprawnych o wartości 110 tys. zł oraz wyposaŜył pracownie 
w sprzęt o wartości 113 tys. zł. 

3. W ramach realizacji programu „Leonardo Da Vinci” szkoły pozyskały  
           - w roku 2007 Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 

w Rawie   Mazowieckiej 69 tys. euro 
- w roku 2008 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 70 tys. 
euro, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej 56 tys. euro. 
4. W 2008 roku na wycieczki edukacyjne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Białej Rawskiej pozyskał środki w wysokości 6.000 zł. 
5. Z czynszu i najmu szkoły i placówki pozyskały środki finansowe w latach  

2007/2008 : 
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie 

Mazowieckiej - 111.200 zł. 
      -  Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 

Kopernika w Rawie  Mazowieckiej - 78.000 zł. 
- Zespół Szkół Ponadgimnajzlanych im. Władysława Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej -20.000zł 
-   Zespół Szkół Ponadgimnajzlanych w Białej Rawskiej  -15.660 zł 
-   Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej - 16.000zł  
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej i Zespół Szkół 

Ponadgimnajzlanych  im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej 
uzyskały w roku 2008 po 5.500 zł ze sprzedaŜy złomu po remontach 
i pracach modernizacyjnych. 

7. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej w latach 2007-
2008 pozyskała  35.000 zł na zakup księgozbioru. 

 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu  
   (-) Teresa Pietrzak  
 


