
P R O T O K O Ł  NR  XXIX /2009 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego 

odbytej w dniu 25 marca 2009 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 16 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiąŜących 
decyzji.  

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła przedstawiony jak niŜej 
porządek dzisiejszych obrad. 

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

pokrycie deficytu budŜetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata  2007-2013. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli. 

8. Ocena pracy powiatowych słuŜb: policji, inspekcji i straŜy w zakresie 
realizacji zadań związanych  z bezpieczeństwem mieszkańców Powiatu 
Rawskiego za rok 2008 oraz współpraca merytorycznych wydziałów 
Starostwa z tymi jednostkami. 

9. Informacja z rocznej działalności PCPR w Rawie Mazowieckiej oraz wykaz 
potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Sprawozdanie z działalności Domu 
Dziecka 
w Rawie Mazowieckiej i Warsztatu Terapii Zajęciowej za 2008 r. 

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. 
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Ad. 2 Do przedstawionego porządku obrad XXIX sesji Rady Powiatu zmian 
nie zgłoszono.  
 

 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z XXVIII sesji 
Rady Powiatu Rawskiego. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.  
 
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 
zwiększenie planu dochodów i wydatków budŜetowych w dziale 853 - pozostałe 
zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 8533 - powiatowe urzędy pracy. 
Zwiększa się dochody i wydatki Powiatu  o kwotę 3 000 zł, zgodnie 
z porozumieniami zawartymi z gminami w Regnowie - 1 500 zł. i Cielądzu - 
1 500 zł., Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności Klubu Pracy 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej. 
Zwiększa się dochody i wydatki powiatu o kwotę 1 885 136 zł, zgodnie z umową 
UDA-POKL.06.02.00-10-049/08-00 z dnia 25 lutego 2009 roku. 
Środki pochodzą z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 
Priorytet: VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich. 
Działanie: 6.2 Wsparcie oraz  promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia. 
Nazwa projektu: „Samozatrudnienie – sposób na sukces”. 
Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup 
materiałów, promocję projektu, szkolenia osób, które otrzymają wsparcie 
na uruchomienie działalności gospodarczej oraz na udzielenie wsparcia finansowego  
na rozpoczęcie działalności gospodarczej i  na udzielenie wsparcia finansowego. 

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  XXIX/156/2009 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 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budŜetu oraz na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów. 
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O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła ponownie Skarbnik Powiatu – 
Marzenę Pakułę. 

Mówczyni oświadczyła, iŜ w projekcie uchwały proponuje się zaciągnąć 
kredyt długoterminowy w kwocie 5 900 000 zł. na pokrycie deficytu budŜetowego 
oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek 
i kredytów. Zgodnie z uchwałą z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia 
budŜetu Powiatu Rawskiego na 2009 rok zaciąga się kredyt  na pokrycie deficytu 
budŜetu w wysokości 2 378 116 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów  w wysokości  3 521 884 zł. 

Uzasadnienie 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 XXIX/157/2009 w  sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budŜetu oraz na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów, która stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego  podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata  2007-2013. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady Teresa Pietrzak poprosiła Dyrektora 
Wydziału  Rozwoju, Promocji i Informacji – Piotra Irlę. 

Mówca oświadczył, iŜ  przedłoŜony projekt uchwały ma związek 
z aplikowaniem o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego projektu realizowanego wspólnie z województwem łódzkim oraz 
kilkoma powiatami województwa łódzkiego pn. Infrastruktura Regionalnego 
Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego oraz ustaleniem przez 
Zarząd Województwa Łódzkiego dofinansowania z UE na poziomie  65,37%, 
a nie jak wstępnie zakładano 75% zachodzi konieczność zmiany proporcji kosztów 
ponoszonych przez powiat i UE na realizację tego projektu zamieszczonych w tabeli 
4.3.5.  „Zbiorcze  zestawienie  zadań  inwestycyjnych  –  inwestycje   ponadlokalne” 
w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 
2007-2013”. 

Dokument ten jest obowiązkowym załącznikiem  do  wniosku  aplikacyjnego, 
a zapisy w nim zawarte muszą być spójne z wnioskiem. 
Uzasadnienie przedstawione przez Dyrektora Irlę przyjęto bez uwag. 
Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie omawianego 
projektu uchwały, o czym poinformował jej Przewodniczący Krzysztof Kopka. 
Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały uwag nie 
było. 
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Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 15 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę 
XXIX/158/2009 w  sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata  2007-2013 , która 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. 
O omówienie projektu uchwały Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Jadwigę 
Majchrzak – Dyrektora Wydziału Oświaty, kultury i Sportu.  
Swoje wystąpienie mówczyni rozpoczęła od informacji, iŜ zgodnie z art.30 ust 6 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela jednostka samorządu 
terytorialnego prowadząca szkoły określa w drodze regulaminu dla nauczycieli 
wysokość dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy; warunków 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych 
zastępstw; nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.  
 Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi.  
Zapisy regulaminu umoŜliwiają osiągnięcie średnich wynagrodzeń określonych 
w art. 30 ust. 1 pkt 4 – Karty Nauczyciela. 
Następnie Dyrektor Majchrzak przeszła do omawiania zmian jakie są proponowane 
w  regulaminie w stosunku do regulaminu z roku ubiegłego. 
Nauczycielom, w zaleŜności od osiąganych wyników pracy, moŜe być przyznany 
dodatek motywacyjny. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości nie 
wyŜszej niŜ 20% wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Dodatek 
motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niŜ 2 miesiące  i nie 
dłuŜszy niŜ 6 miesięcy. 
Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły 
albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły przysługuje 
dodatek funkcyjny w wysokości: 
 
L.p

. 
Stanowisko kierownicze Miesięcznie w 

złotych 

1 2 3 
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L.p
. 

Stanowisko kierownicze Miesięcznie w 
złotych 

1 

 

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów 

 dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej 

- do 20 oddziałów 

- 21 do 30 oddziałów 

- 31 i więcej oddziałów  

 wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) 

 kierownik warsztatu szkolnego 

 kierownik szkolenia praktycznego 

 

 

         600 – 1.000 

         700 – 1.200 

         800 – 1.400 

         300 –    750 

         300 –    550 

         200 –    500 

 

2 Inne placówki 

 dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych  

 dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

 wicedyrektor Zespołu Placówek Specjalnych   

 kierownik internatu w Zespole Placówek Specjalnych  

 dyrektor Domu Dziecka  

 

600 – 1.000 

          300 –  700 

300 – 750 

170 – 500 

230 - 800 

3 

 

Internaty 

 kierownik internatu 

 

200 - 600 

  
 Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego pracodawca uwzględnia 
w szczególności  wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złoŜoność zadań 
wynikających ze stanowiska kierowniczego lub pełnionej funkcji, liczbę stanowisk 
kierowniczych w szkole i wyniki pracy. 
Wysokość przysługującego dodatku funkcyjnego wynosi odpowiednio: 
1) za sprawowanie wychowawstwa klasy – 7% wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela staŜysty z wykształceniem mgr z przygotowaniem pedagogicznym, 
2) za sprawowanie funkcji doradcy metodycznego – do 30% wynagrodzenia 
zasadniczego nauczyciela, 
3) za sprawowanie funkcji opiekuna staŜu – 5% wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela staŜysty z wykształceniem mgr z przygotowaniem pedagogicznym. 
Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje równieŜ nauczycielowi, któremu 
powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.  

Dodatek za warunki pracy Ustala się wysokość dodatku za trudne warunki pracy 
w odniesieniu do otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego: 
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1)  dla pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznej – do 
7,5 % 

2) nauczycieli zajęć praktycznych w terenie z zakresu produkcji zwierzęcej, 
produkcji  roślinnej       i  mechanizacji rolnictwa - do 5 % 
3) nauczycieli zajęć dydaktycznych i wychowawczych, rewalidacyjno - 
wychowawczych i praktycznej nauki zawodu w szkołach specjalnych – do 15% 
4) wychowawców internatu w szkołach specjalnych  – do 20% 
5) za prowadzenie zajęć wychowawczych prowadzonych bezpośrednio 
z wychowankami lub na ich rzecz w placówce opiekuńczo-wychowawczej -do 20%. 

Wysokość dodatku za pracę w warunkach uciąŜliwych ustala się w wysokości 
do 20 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. 

W budŜecie powiatu zachowuje się co najmniej 1% planowanego rocznego 
osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na:  

 
1) nagrody Starosty - 0,2% planowanego rocznego osobowego funduszu 
wynagrodzeń nauczycieli, 
2) nagrody dyrektorów szkół i placówek - 0,8% planowanego rocznego osobowego 
funduszu wynagrodzeń nauczycieli. 
Nagrody przyznaje się corocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uzaleŜniona jest od stanu 
rodzinnego  nauczyciela i wynosi miesięcznie: 
1) dla 1 osoby  –    49 zł. 
2) dla 2 osób  –    63 zł 
3) dla 3 osób  –    77 zł. 
4) dla 4 osób i więcej  –  105 zł. 
Dyrektorzy placówek będą mieli obowiązek takiego kształtowania wynagrodzeń aby 
wynagrodzenie kaŜdego nauczyciela osiągnęło średnią wynagrodzeń. Nauczyciele, 
którzy nie osiągają średniej będą otrzymywali specjalne dodatki. Sprawozdania 
z wykonania tego obowiązku będą przesyłane między innymi Radzie powiatu oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej.   
Zabierając głos w dyskusji Radny Krzysztof Kopka stwierdził, iŜ treść projektu 
regulaminu jest znana dyrektorom placówek. W trakcie prac w Komisjach 
wyjaśniono kwestię wypłacania dodatku nauczycielom Technikum Ogrodniczego 
w Białej Rawskiej prowadzącym zajęcia praktycznej nauki zawodu  w terenie. Będą 
oni otrzymywali dodatek w takim samym wymiarze jak inni nauczyciele 
prowadzący taki zajęcia w terenie.  
W tym miejscu Starosta Józef Matysiak zwrócił uwagę na wzrost wysokości 
proponowanego dla dyrektorów dodatku funkcyjnego. Innych wystąpień w tym 
punkcie porządku obrad nie było. 
Komisja Oświaty Kultury i Sportu wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały, o czym poinformowała jej Przewodnicząca - Zofia 
Winiarska.  
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Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały uwag nie 
było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 17 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła uchwałę XXIX/159/2009 w sprawie uchwalenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 8 Następny punkt porządku obrad obejmował ocenę pracy powiatowych słuŜb: 
policji, inspekcji i straŜy w zakresie realizacji zadań związanych  z bezpieczeństwem 
mieszkańców Powiatu Rawskiego za rok 2008 oraz współpraca merytorycznych 
wydziałów Starostwa z tymi jednostkami. 
 Jedną z najwaŜniejszych słuŜb odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa 
obywateli jest Policja. Dlatego teŜ jako pierwszy swoja informację złoŜył Pan insp. 
Jerzy Majewski – Komendant Powiatowy Policji w Rawie Mazowieckiej. 
Pracę rawskiej policji i jej wyniki przedstawił w postaci prezentacji multimedialnej 
obejmującej: zakres i ilość wykonywanej pracy, dane statystyczne umoŜliwiające 
odniesienie się do sytuacji na terenie województwa łódzkiego. 
W 2008 roku funkcjonariusze  policji wylegitymowali 22.245 obywateli, 
przeprowadzili 4.284 interwencji. Zatrzymano 375 sprawców  na gorącym uczynku.  
Z czego 13 sprawców rozboju, 34 bójek i pobić, uszkodzeń mienia - 14, uszkodzeń 
ciała - 5 , związanych z narkomanią - 8, kradzieŜy pojazdów - 3, włamania 
do obiektów - 6, kradzieŜy  kieszonkowej - 15, kierujących pojazdami w stanie  
nietrzeźwym - 233, innych przestępstw - 44.  
NałoŜono 8690 mandatów karnych z tego: 
za popełnione przestępstwa drogowe  w 2008 r. - 6.969  
na kierujących        - 6.862 
więcej  na pieszych   - 107 
więcej z ustawy o wychowaniu w  trzeźwości -    349                                           
Mniej skierowano  wniosków  do sądu  w 2008 r. – 784 w 2007 r. - 889. Nastąpił 
wzrost przestępstw  popełnionych  przez  nieletnich o 32. Więcej o 27 zanotowano 
czynów karalnych popełnionych przez nieletnich  w tym  z art. 278 § 1 i 3 k.k. 
(zabór  cudzej własności )  nastąpił wzrost o 100 %. W 2007 r. – 7 czynów w 2008 r. 
– 14 czynów. Ujawniono więcej przestępstw  z  art. 190 k.k. (groźba karalna) 
w 2008 r.  – 10,  w 2007 r. – 7.  O 100%  ujawniono więcej  bójek i pobić  art. 159 i 
158 k.k. więcej  o 3 ujawniono  przestępstw  z art. 216 k.k. (zniewaŜenie  publiczne) 
o 16 więcej przestępstw ujawniono z art. 280, 282 k.k. (kradzieŜ i uŜywanie 
przemocy ), o 12 więcej  ujawniono przestępstw  z art. 217 k. k ( naruszenie 
nietykalności  cielesnej ).O  100 % nastąpił wzrost  przestępstw z art. 178a k.k. 
(prowadzenie pojazdu  pod wpływem  alkoholu  w 2008 – 2, w 2007 - 1. Ujawniono  
dwa przestępstwa  nieletnich z art. 291(nabycie lub zbycie cudzej własności). 
Ponadto z art.  288 k.k. ujawniono 5 przestępstw  - wzrost  o 250 %.   
 Ujawniono 3  przestępstwa  z art. 202 k.k. (prezentowanie treści  
pornograficznych przez młodocianych). Na terenie szkół młodociani popełnili  24  
czyny  karalne z czego : 
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z art. 217 k. k. (  naruszenie  nietykalności cielesnej   )       -  10  
z art. 190 k.k. (groŜenie popełnieniem  przestępstwa)          -   6  
z art. 202 k.k.  (prezentowanie   treści pornograficznych )   -   3  
z art. 216 k.k. (zniewaŜanie  innej  osoby )                           -   3   
z art. 157 k.k. (naruszenie narządu lub rozstroju zdrowia)    -   1   
z art.226 k.k.( zniewaŜenie funkcjonariusza  publicznego)    -  1                                  
W 2008 roku  ujawniono 79 nieletnich  będących pod wpływem  alkoholu.
 Policjanci rewiru dzielnicowych sekcji ruchu drogowego ds. nieletnich  
prowadzili spotkania  i  pogadanki  w szkołach. Organizowali  egzaminy na kartę  
rowerową, konkursy  dla młodzieŜy. Ponadto brali udział w akcjach 
profilaktycznych takich jak: bezpieczne ferie zimowe, dzień wagarowicza,  
zakończenie roku szkolnego,  bezpieczne wakacje   i inne.  
 Policjanci  z sekcji dochodzeniowo – śledczej wszczęli 1.144 postępowania  
przygotowawcze. W toku prowadzonych postępowań stwierdzono 1.172 
przestępstwa z czego wykryto 894. Zanotowano wzrost wykrywalności o 1,8%. 
W 2008 r. pogorszeniu  uległ miernik przestępstw:  
- przeciwko Ŝyciu i zdrowiu          o 11,1 % 
- bójki i pobicia                              o 12,5 % 
- kradzieŜ rozbójnicza                    o   2,9 % 
 Pogorszeniu uległa dynamika stwierdzonych przestępstw z ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii. W tej kategorii przestępstw  wskaźnik ten jest 
jednym z najgorszych   w województwie  łódzkim 
 W ub. roku na terenie powiatu ujawniono 94  wypadki drogowe, w których śmierć 
poniosło 10 osób, a 120 zostało rannych. Najwięcej wypadków drogowych 
ujawniono na drogach gminnych i powiatowych - 49,  wojewódzkich – 25 
i krajowych  - 20. Najwięcej  zabitych ujawniono na drogach powiatowych 
i gminnych  - 8, wojewódzkich  - 1, krajowych   - 1. 
 Najwięcej  wypadków drogowych  zanotowano: 
- w mieście  Rawa Mazowiecka   - 24  
- gminie  Rawa Mazowiecka        - 20 
- mieście Biała Rawska                -  8 
- gminie  Biała Rawska                -  8 
- gminie  Sadkowice                    -   7 
- gminie  Regnów                        -   4 
- gminie  Cielądz                         -  10 
oraz na drodze  krajowej             -  13  
Spadła liczba  kolizji  na drogach powiatu z 526 w  2007 r. do  522  w  2008 r. Na 
drogach powiatowych zanotowano  267 kolizji,  na wojewódzkich  - 140, krajowych  
-115. Głównym  problemem w ruchu  drogowym  jest:  
- duŜa ilość  wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym; 
- duŜa ilość przypadków kierowania  pojazdem pod wpływem alkoholu; 
- nadmierna prędkość  pojazdów oraz przypadki nie zapinania pasów  
  bezpieczeństwa. 
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         Główne  zadania do realizacji przez  policję to:  
- zwiększenie liczby  patroli policji, w tych  miejscach  i w czasie  kiedy patrol  
najbardziej  jest potrzebny; 
- eliminowanie  przypadków  patologii , bierności i braku  reakcji na zagroŜenia; 
- wprowadzenie mechanizmów  współpracy  z administracją  samorządową, 
mieszkańcami w celu poprawy wizerunku policji; 
- poddanie analizie  najczęstszych  problemów  występujących  wśród   młodzieŜy 
szkolnej ; 
- ograniczenie  liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach poprzez budowanie 
mechanizmów współpracy miedzy nauczycielami – rodzicami i uczniami a policją. 
Dotarcie do problemów uczniów nie poprzez zastraszanie a rzeczowy dialog;- 
zwalczanie patologii,  na które  nie moŜe być społecznego przyzwolenia. 
Na koniec Komendant Jerzy Majewski odniósł się do podniesionej na poprzedniej 
sesji kwestii ujawniania przez funkcjonariuszy danych osobowych osób 
zgłaszających potrzebę przeprowadzenia interwencji. Przykład takiego zachowania 
policjantów podała Przewodnicząca Rady – Teresa Pietrzak. 
Odpowiadając mówca zdecydowanie oświadczył, iŜ nie ma takiej moŜliwości aby 
interweniujący policjanci udający się na interwencję otrzymali od dyŜurnego 
odbierającego zgłoszenie, dane personalne osób dokonujących takiego zgłoszenia.  
JeŜeli taki przypadek miał miejsce to zasługuje on na napiętnowanie a w stosunku 
do osób, które zawiniły zostaną wyciągnięte konsekwencje słuŜbowe. 
Podobny sygnał związany z brakiem interwencji policjantów w stosunku 
do młodych osób zakłócających spokój i dewastujących klatki schodowe w blokach 
przekazał Radny Ireneusz Staworzyński. Problem braku pomysłu na 
zaproponowanie alternatywnego spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi  
wymaga  rozwiązania kompleksowego. W przeciwnym wypadku będzie on narastał. 
Z kolei Radny Przemysław Szewczyk, w swoim wystąpieniu chcąc zmienić 
powstałe wraŜenie złej pracy rawskiej policji, zwrócił uwagę na wyniki w zakresie 
wykrywalności dokonanych przestępstw plasujących rawską komendę policji 
na jednym z najwyŜszych miejsc w województwie łódzkim.  
Efekty pracy rawskiej policji są widoczne i doceniane, ripostowała Przewodnicząca 
Rady, jednak pewne głosy naleŜy traktować jako wyraz troski zmierzające 
do poprawy obecnego stanu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Rawskiego.     
Starosta Rawski – Józef Matysiak dokonując oceny pracy rawskiej policji stwierdził, 
iŜ ocena ta jest wysoka, co bezpośrednio przekłada się na poczucie bezpieczeństwa 
mieszkańców Powiatu Rawskiego. Pewne zagroŜenia, które zostały dziś 
przestawione wymagają analizy i poprawy.  Za stan i  poczucie bezpieczeństwa 
mówca przekazał rawskim policjantom serdeczne podziękowania. 
Rawscy policjanci mają pod swoją opieką teren 6 gmin, nie tylko miasto Rawa 
Mazowiecka, stąd nie moŜna zagwarantować, Ŝe będą oni wszędzie, gdyŜ nie ma 
takiej fizycznej moŜliwości, wyjaśniał Komendant Jerzy Majewski.  Wszystkie 
przekazane głosy zostaną wykorzystane w dalszej pracy rawskiej policji.  
Innych pytań do Komendanta rawskiej policji nie było.  
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Z uwagi na fakt, Ŝe Radni otrzymali w materiałach na dzisiejszą sesję obszerne 
informacje z pracy poszczególnych jednostek za 2008 rok, Przewodnicząca Rady 
zaproponowała ograniczenie dalszej części tego punktu obrad do pytań związanych 
z zawartością przedłoŜonego materiału. 
Propozycję Przewodniczącej Rady przyjęto bez głosów przeciwnych. 
Pan Krzysztof Jasiński – Powiatowy Inspektor Sanitarny udzielił odpowiedzi 
na pytanie Radnego Ireneusza Staworzyńskiego dotyczące sposobu rozwiązania 
kwestii dzikich kotów przebywających i zanieczyszczających piwnice blokowe.  
Odpowiadając Dyrektor Jasiński stwierdził, iŜ odpowiedzialność za te kwestie 
ponosi zarządca nieruchomości, czyli władze spółdzielni mieszkaniowej. Pewne 
pole do działania ma w tym zakresie straŜ miejska. Inspekcja sanitarna reaguje 
dopiero wówczas gdy te dwa podmioty nie reagują. 
  
Przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii Pan Królikowski uzupełnił, iŜ 
stosowne przepisy prawne, a w szczególności ustawa o ochronie zwierząt 
zobowiązują samorządy gminne do przyjęcia stosownych uchwał rozwiązujących 
problem bezdomności zwierząt. Akty te winny regulować obowiązki zarządców 
nieruchomości w tym zakresie. 

Z kolei Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Jan Idzikowski Dyrektor 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego o przedstawienie 
kwestii zakresie  współpracą Wydziału z jednostkami odpowiedzialnymi za stan 
bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Rawskiego. 

 Mówca oświadczył, iŜ utrzymuje bieŜącą współpracę ze słuŜbami, 
inspekcjami i straŜami w zakresie bezpieczeństwa obywateli. Został opracowany 
plan operacyjny funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagroŜenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Opracowano dokumentację akcji 
kurierskiej. Corocznie organizowane są treningi akcji kurierskiej. Jakość 
podejmowanych działań oceniana jest przez przedstawicieli Wojewody, 
przedstawicieli Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień. W ćwiczeniach, 
które prowadzi Starosta Rawski aktywnie uczestniczą burmistrzowie i wójtowie 
gmin powiatu. Na potrzeby ćwiczeń opracowany jest plan ćwiczeń, który 
zatwierdzany jest przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Komendanta WKU 
w Skierniewicach.  

Do zadań Wydziału naleŜy zarządzanie kryzysowe. W br. opracowany został 
Powiatowy Plan Reagowania Kryzysowego. Ten obszerny dokument został  
uzgodniony i zatwierdzony przez Wojewodę Łódzkiego. Składa się z planu 
głównego, procedur zagroŜenia kryzysowego i załączników funkcjonalnych. 
Pracownicy wydziału odpowiedzialni są za sprawy związane z obroną cywilną 
Powiatu. Starosta jako Szef Obrony Cywilnej  Powiatu koordynuje te zadnia 
w powiecie. Burmistrzowie i wójtowie  odpowiedzialni za obronę cywilną na swoim 
terenie, funkcjonalnie podlegają Staroście Powiatu. Starosta zatwierdza plany 
obrony cywilnej opracowane przez gminy. W ramach obrony cywilnej w powiecie 
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zorganizowany został magazyn  przeciwpowodziowy  na wypadek  wystąpienia 
powodzi. Jest on wyposaŜony w podstawowy sprzęt. Ponadto  do zadań Wydziału 
naleŜy nadzór nad stowarzyszeniami  i fundacjami  działającymi na terenie powiatu. 
Pracownicy Wydziału wykonują teŜ inne zadania zapisane w Regulaminie 
organizacyjnym Starostwa. 

Oceniając stan bezpieczeństwa w powiecie Dyrektor Jan Idzikowski 
stwierdził, Ŝe Powiat Rawski jest jednym z bardziej bezpiecznych w województwie 
łódzkim. 
W podsumowaniu Starosta Rawski uznał za konieczną kontynuację programu 
„Bezpieczny Powiat Rawski”, który jak pokazuje przedłoŜony przez kierowników 
jednostek materiał, spełnił swoją funkcję. Wysoka ocena poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców Powiatu Rawskiego zobowiązuje  do dalszej pracy. Szczególną uwagę 
naleŜy zwrócić na nowo pojawiające się zagroŜenia wynikające z zmieniającej się 
rzeczywistości. 
W tym miejscu Przewodnicząca Rady poprosiła o opinię merytorycznej Komisji 
Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego. 
Przewodniczący Komisji Jarosław Kobierski oświadczył, iŜ Komisja bez uwag 
przyjęła informację złoŜona przez szefów poszczególnych jednostek 
odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa publicznego. 
 
 
Ad. 9 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
informację z rocznej działalności PCPR w Rawie Mazowieckiej oraz wykaz potrzeb 
w zakresie pomocy społecznej. Sprawozdanie z działalności Domu Dziecka 
w Rawie Mazowieckiej. 
O zabranie głosu poproszona została Pani Halina Bartkowicz – BłaŜejewska. 
Zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej. Centrum jako jednostka samorządowa działa głównie w oparciu                 
o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i ustawę z dnia 27 sierpnia 
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  
Wysokość środków finansowych  na utrzymanie PCPR   - 232.196,00 zł.     
Środki te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj.: 

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi, 
- pozostałe wydatki rzeczowe tj.: 
- materiały i wyposaŜenie 
- usługi niematerialne (rozmowy telefoniczne) 
- szkolenia i prenumerata.                                                                   

            Zadaniem powiatu jest zapewnienie opieki i wychowania w formie  
zastępczej opieki rodzinnej dziecku pozbawionemu całkowicie  lub częściowo opieki 
rodzicielskiej. Realizując to zadanie powiat przeznaczył środki w wysokości  
713.200,87 zł na niŜej wymienione formy  pomocy oraz wydatki poniesione na rzecz 
innych powiatów. 
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W ramach placówek opiekuńczo-wychowawczych PCPR sprawuje nadzór na 
Domem Dziecka w Rawie Mazowieckiej. Koszt utrzymania placówki w 2008 r. 
wyniósł   -  1.370.780 zł. 
Wydatki dotyczą: 
-  usamodzielnienia  40.022,10 zł zł. 
-pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki  dla 5 osób –  26.187,30 
- pomoc na zagospodarowanie  dla 2 osób  –2.305,80 
- pomoc na usamodzielnienie dla 2 osób – 11.529 
Wykaz potrzeb na 2009 rok. 
Na utrzymanie PCPR rozdz. 85218 oraz na realizację zadań w rozdz.85201, 85204, 
85220, 85295 , a takŜe na utrzymanie i działalność Domu Dziecka i WTZ środki 
finansowe są zabezpieczone. 
 
Braki środków finansowych  występują na dofinansowanie zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, które zabezpiecza Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki finansowe jakie 
otrzymaliśmy na 2009r. zostały praktycznie juŜ rozdysponowane. 

 Do tak przedstawionej informacji uwag nie było.           
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej wyraziła pozytywna opinie w zakresie 
przedłoŜonej informacji, o czym poinformował jej Przewodniczący Wacław 
Adamczyk 
 
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 XXVIII  sesji w dniu 
20 lutego 2009  roku  podjęła  następujące  uchwały: 
 
1. nr XXVIII/150/2009 w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego, 
2. nr XXVIII/151/2009 w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu 

Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata  2007-2013, 
3. nr XXVIII/152/2009 w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały 

Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności 
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi, 

4. nr XXVIII/153/2009 w sprawie określenia zdań związanych z rehabilitacją 
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizację tych 
zadań w 2009 r.,  

5. nr XXVIII/154/2009 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/141/2008 Rady 
Powiatu Rawskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz 
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z podmiotami, o których 
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mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2009,  

6. nr XXVIII/155/2009 w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego Staroście Rawskiemu, 

 
 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 20.02.2009 r. do 25.03.2009 r. spotkał się 
trzykrotnie omawiając następujące sprawy: 
 
W dniu 23 lutego 2009 r. 
- przyjął informację o sytuacji finansowej w SP ZOZ za 2008 rok, 
- zapoznał się z projektem planu finansowego na 2009 rok w SP ZOZ, 
- zapoznał się z propozycją „Szpitali Polskich” w sprawie współpracy 
w przekształceniu SP ZOZ, 
- zapoznał się z projektem programu B „ Wspierajmy polskie szpitale”, 
- upowaŜnił Dyrektora LO do działania w kierunku  realizowania w latach 
2009-1010 projektu „ Klucz do matury” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, 
- rozpatrzył prośbę Dyrektora ZSP w Białej Rawskiej w sprawie  zakupu do bloku 
Ŝywieniowego Internatu zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania,  
- zatwierdził kalendarz imprez kulturalnych prowadzonych przez Powiat Rawski , 
- rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Diabetyków i Amazonek w sprawie lokalu, 
 
W dniu 2 marca 2009 r. 
- rozpatrzył wniosek RKS Mazovia w sprawie przejazdu na turniej siatkarski, 
- rozpatrzył wniosek ZSP w Rawie Mazowieckiej w sprawie wyjazdu młodzieŜy 
do Lednicy,  
- rozpatrzył wniosek Polskiego  Towarzystwo Walki z Kalectwem ( 2.000 zł ) 
- podjął uchwałę w sprawie układu wykonawczego budŜetu uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego, 
- rozpatrzył wniosek Biura Geodezyjnego w sprawie najmu pomieszczeń w budynku 
przy ul. Kościuszki 5 (przetarg ), 
 
 W dniu 11 marca 2009 r. 
-  przyjął  informację z bieŜącej działalności SP ZOZ, 
- wyraził zgodę na przedłuŜenie dzierŜawy pomieszczeń Przychodni w Rawie Maz. 
dla NZOZ ER-DENT na świadczenie usług stomatologicznych, 
- przyjął koncepcję przekształcenia SP ZOZ, 
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- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie  Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Planu Rozwoju 
Lokalnego, 
- zatwierdził koncepcję zagospodarowania części Internatu w ZSP w Białej 
Rawskiej na potrzeby zaplecza kompleksu boisk, 
- zatwierdził  ogłoszenie konkursu na rehabilitację dzieci i młodzieŜy, 
- rozpatrzył prośbę PCPR o udostępnienie pomieszczenia na potrzeby prowadzenia 
terapii i rozmów psychologicznych,    
- rozpatrzył wniosek RMSM w Rawie Maz. o dofinansowanie  z PFOŚ i GW 
zadrzewienia terenów osiedlowych, 
- rozpatrzył wniosek  ZSCEZ i U o dofinansowanie z PFOŚ i GW projektu z zakresu 
edukacji ekologicznej, 
- podjął uchwałę w sprawie wydania opinii o pozbawieniu kategorii drogi 
powiatowej w powiecie Ŝyrardowskim i tomaszowskim, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budŜetu powiatu, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu 
krótkoterminowego, 
- rozpatrzył wniosek PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A. w sprawie sprzedaŜy 
bezprzetargowej działki Nr 549/2 w Rawie Mazowieckiej, 
- rozpatrzył podanie firmy PHU Stanley w sprawie kupna drewna, 
- rozpatrzył wniosek w sprawie sprzedaŜy lub dzierŜawy Ośrodka Zdrowia 
w Sierzchowach, 
- przyjął propozycję porządku XXIX sesji Rady Powiatu. 
Na koniec Starosta Józef Matysiak poinformował, iŜ przekazany Radnym pakiet 
materiałów dotyczących przekształcenia SPZOZ w Rawie Mazowieckiej będzie 
przedmiotem dyskusji na kolejnej sesji Rady Powiatu Rawskiego. Wcześniej 
kwestie te będą przedmiotem obrad Komisji.  
O moŜliwie pełne przekazanie Radnym wszystkich informacji niezbędnych 
do podjęcia dyskusji w zakresie przekształcenia rawskiego szpitala zaapelował 
Radny Ireneusz Staworzyński 

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. 
Podziękował Panu Staroście za udzieloną odpowiedź na interpelację zgłoszoną 
na poprzedniej sesji Rady powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 12 W sprawach róŜnych Przewodnicząca Rady odczytała treść pisma Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego łączenia przez Przewodniczącą Rady Teresę 
Pietrzak funkcji w Radzie Powiatu z funkcją Prezes RTBS w Rawie Mazowieckiej 
w kontekście wykorzystywania przez Towarzystwo mienia Powiatu Rawskiego 
w swojej działalności gospodarczej. Zdaniem przedstawicieli Wojewody Łódzkiego 
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nie ma w tym przypadku mowy o naruszeniu art.25b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym. 
Za właściwe zakończenie sprawy dotyczącej osoby publicznej, jaką jest 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego, podziękował Radny Ireneusz 
Staworzyński. 
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała informacje Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz Wójta Gminy Rawa Mazowiecka dotyczące 
udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Św. Stanisława Bpa 
w Boguszycach. 
Wszystkie trzy pisma stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Z kolei Starosta Rawski Józef Matysiak podziękował wszystkim osobom, które 
wsparły organizację IX powiatowego balu charytatywnego. Zebrana kwota 
28.000 zł. przeznaczona zostanie na wsparcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Rawie Mazowieckiej. Następnie mówca zaprosił zebranych na spotkanie 
wielkanocne zaplanowane na dzień 7 kwietnia 2009 r. godz. 15:00.  
Innych głosów w tym punkcie porządku obrad nie było. 
 
Ad. 13 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Teresa Pietrzak - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1430 dokonała zamknięcia 
obrad XXIX  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
  Sporządził; Sylwester Krawczyk.  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego  
  (-) Teresa Pietrzak  


