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

odbytej w dniu 9 czerwca 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 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 XXX sesji.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla  in 

blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej 
realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego 
boiska sportowego przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej” 
realizowanego w ramach Programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk 
sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieŜy”. 

 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/159/2009 Rady 

Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 25 marca 2009 r. 
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 
2008 SPZOZ w Rawie Mazowieckiej . 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/161/2009 Rady 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 kwietnia 2009 r. 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Planie Rozwoju 
Lokalnego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”. 

10. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Rawie 
Mazowieckiej za rok 2008. 

11. Informacje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Komendanta 
Powiatowego PSP w Rawie Mazowieckiej w zakresie stanu bezpieczeństwa   
wielorodzinnych mieszkalnych budynków socjalnych oraz innych budynków 
zamieszkania zbiorowego na terenie Powiatu Rawskiego. 

12. Informacja Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej 
w sprawie zagroŜenia wirusem AH1N1 tzw. nowym wirusem. 
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13. Informacja Starosty o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 
w okresie międzysesyjnym. 

14. Interpelacje Radnych. 
15. Zapytania i wolne wnioski. 
16. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 2 Do przedstawionego porządku obrad XXXI sesji Rady Powiatu 
Przewodnicząca Rady - Teresa Pietrzak zaproponowała wprowadzenie dodatkowych 
dwóch punktów pt.: 

1. „Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla 
in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej 
realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego 
boiska sportowego przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej” 
realizowanego w ramach Programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk 
sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieŜy”. 

2. „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Planie Rozwoju 
Lokalnego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”. 

Mówczyni zaproponowała aby pierwszy z wprowadzanych  punktów stał się 
punktem 5 porządku obrad. Natomiast drugi projekt uchwały stał się punktem 9 
porządku obrad. Numeracja kolejnych punktów ulega przesunięciu odpowiednio 
o dwa. 

Innych propozycji zmian do porządku dzisiejszych obrad nie zgłoszono.  
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła przedstawiony jak niŜej 

porządek dzisiejszych obrad. 
 

 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z XXX sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty przy trzech głosach wstrzymujących się.  
 
Ad. 4 Następny  punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Skarbnik Powiatu – Marzenę 
Pakułę. 
Mówczyni oświadczyła, iŜ w projekcie uchwały proponuje się zmniejszenie 
dochodów budŜetowych o kwotę 2 000 000 zł. i zwiększenie się dochodów 
budŜetowych o kwotę 2 332 611 zł. w następujących działach: 
- 2 000 000 zł, dział 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 pozostała 
działalność, zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaŜy składników 
majątkowych. 
- 1 434 027 zł, dział 600 transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne 
powiatowe, zgodnie z umową nr Z/2.10/I/1.1.1/61/05/u/385/08 z dnia 31.12.2008 
roku w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
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dokonano zwrotu środków za inwestycję zrealizowaną w 2005 roku pn.”Budowa 
drogi dojazdowej do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”. 
- 732 zł, dział 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami                
i nieruchomościami, jest to zwrot dokonany przez kupujących za wykonanie operatu 
szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości Skarbu Państwa, środki zostaną 
zwrócone do ŁUW. 
- 31 346 zł, dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80130 szkoły zawodowe, 
zwiększa się dochody zgodnie z umową nr 19/EE/D/2009 z dnia 27.04.2009 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 
środki zostaną przeznaczone  na dofinansowanie zadania ”Edukacja ekologiczna 
uczniów ZS-CEZiU im. M. Kopernika z Rawie Mazowieckiej połączona 
z monitoringiem środowiska 2009”. 
- 172 zł, dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, powiatowe 
urzędy pracy, zwiększenie dochodów zgodnie z umową nr UDA-POKL.06.01.02-
10019/08-00  z dnia 16.06.2008 roku, środki zostaną przeznaczone na pozostałe 
wydatki bieŜące. 
- 333 334 zł, dział 926 kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 obiekty sportowe, 
zwiększa się dochody o  dotację celową z budŜetu województwa łódzkiego, środki 
zostaną przeznaczone na realizację zadania „Budowa zespołu boisk przy ZSP Biała 
Rawska” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. 
- 333 000 zł, dział 926 kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 obiekty sportowe, 
zwiększa się dochody o  dotację celową z budŜetu państwa, środki zostaną 
przeznaczone na realizację zadania „Budowa zespołu boisk przy ZSP Biała Rawska” 
w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. 
- 200 000 zł, dział 926 kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 obiekty sportowe, 
zwiększa się dochody o  dotację celową z budŜetu państwa, środki zostaną 
przeznaczone na realizację zadania pn.”Budowa wielofunkcyjnego boiska 
sportowego przy ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej. 
346 420 zł, dział 851 ochrona zdrowia, rozdział 85111 szpitale ogólne, zwiększenie 
planu wydatków, środki zostaną przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku 
finansowego za 2008 rok SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
- 2 700 zł, dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85201 placówki opiekuńczo-
wychowawcze, zwiększenie planu wydatków Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej, środki zostaną przeznaczone na leczenie chorej wychowanki (środki 
pochodzą z darowizny z 2008 roku i nie zostały wykorzystane). 
- 64 000 zł, dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział internaty i bursy 
szkolne, zwiększa się o kwotę 64 000 plan wydatków majątkowych na inwestycję 
„Termomodernizacja ZS CEZiU Rawa Mazowiecka”. 
- 96 497 zł, dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80195 pozostała działalność, 
zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska, 
Program „Leonardo da Vinci”. 
- 120 000 zł, dział 851 ochrona zdrowia, rozdział 85111 szpitale ogólne, zmniejsza 
się plan wydatków majątkowych o kwotę 120 000 zł, SP ZOZ nie uzyskał 
dofinansowania ze środków UE. 
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Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budŜetowej inwestycji z działu 801 
oświata i wychowanie do działu 92601 obiekty sportowe. 
 
Zadania inwestycyjne 
Poz. 13 – 200 000 zł, zwiększa się nakłady na realizację zadania pn.”Budowa 
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej”. 
Poz. 14 –  966 000 zł , zwiększa się nakłady na realizację zadania pn.: Budowa 
zespołu boisk przy ZSP Biała Rawska” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 
2012”. 
Poz. 15 – 120 000 zł, zmniejsza się nakłady o kwotę 120 000 zł, na zakup 2 
ambulansów,     SP ZOZ nie uzyskał dofinansowania ze środków UE. 
Poz. 18 – 64 000 zł, zwiększa się nakłady na realizację zadania pn. 
„Termomodernizacja ZS CEZiU Rawa Mazowiecka”. 
 
Przychody i rozchodu budŜetu. 
Zwiększa się przychody roku 2009 o kwotę 1 300 256 zł, środki pochodzą 
z nadwyŜki budŜetowej 2008 roku. 

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 13 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę XXXI/166/2009 w  sprawie zmian w budŜecie 
roku bieŜącego, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie 
weksla  in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej 
realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska 
sportowego przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej” realizowanego 
w ramach Programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie 
dostępnych dla dzieci i młodzieŜy”. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady ponownie poprosiła Skarbnik Powiatu – 
Marzenę Pakułę. 
Mówczyni oświadczyła, iŜ w związku przyznaniem dotacji z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki na dofinansowanie projektu pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska 
sportowego przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej”  w ramach 
Programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla 
dzieci i młodzieŜy”  ustala się zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz upowaŜnia się Starostę 
i Wicestarostę do zaciągnięcia zobowiązania w formie weksla in blanco.  
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 13 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę XXXI/167/2009 w  sprawie ustanowienia 
zobowiązania w formie weksla  in blanco wraz z deklaracją wekslową jako 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn.: 
„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie 
Mazowieckiej” realizowanego w ramach Programu „Budowa wielofunkcyjnych 
boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieŜy”, która stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany uchwały nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania 
nauczycieli. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Jadwigę Majchrzak – 
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 

Wprowadzenie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym 
załącznik do uchwały nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania 
nauczycieli określonych w proponowanej uchwale wynika z uwzględnienia 
wskazówek Wojewody Łódzkiego sprawującego nadzór w zakresie działalności 
legislacyjnej Rady Powiatu Rawskiego. Wojewoda Łódzki, powołując się na 
aktualne orzecznictwo sądowe, stwierdził iŜ w zakresie dodatku funkcyjnego jako 
warunek jego przyznania nie mogły być uwzględnione wyniki pracy szkoły, dlatego 
zaproponowany nowy zapis nie obejmuje tego kryterium przyznania dodatku. 

Uchylono w § 5 ust. 2 określający organy uprawnione do przyznawania 
dodatku funkcyjnego gdyŜ wynika to z przepisów Kodeksu Pracy, ustawy 
o samorządzie powiatowym oraz ustawy o pracownikach samorządowych. 

W § 7 uchylono ust. 3 gdyŜ zdaniem Wojewody Łódzkiego wskazuje 
on sposób ustalenia wynagrodzenia i wyliczania godzin ponadwymiarowych 
w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności 
w pracy nauczycieli a to wykracza poza uprawnienia ustawowe dla Rady Powiatu. 
W § 8 uchylono ust. 11 gdyŜ zdaniem Wojewody Łódzkiego z przepisów ustawy 
Karta Nauczyciela nie wynikają kompetencje rady pedagogicznej 
do opiniowania wniosków  o przyznanie nagrody Starosty i Rada Powiatu nie ma 
kompetencji do określenia takich obowiązków dla rady pedagogicznej. 
Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag 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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RównieŜ do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały 
uwag nie było.  
Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę XXXI/168/2009 w  sprawie zmiany uchwały 
nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 
25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,  która stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7 Ten punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. 
Głos w tej kwestii zabrała Pani Anna Idzikowska – Dyrektor SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. 
Swoje wystąpienie Dyrektor Idzikowska rozpoczęła od ogólnej informacji 
obejmującej: 
Dane na koniec 2008 i 2007 roku 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na  

2008.12.31 
Stan na  

2007.12.31 
Zmiany 

1 Przychody ogółem  20 150 846,78 20 501 300,81   -350 454,03 
2 Koszty ogółem 20 497 266,53 18 413 188,48 2 084 078,05 
3 Zysk/Strata bilansowa 

brutto 
-346 419,75 2 088 112,33 -2 434 532,08 

4 NaleŜności na koniec 
okresu 

1 746 766,08 1 843 433,39      -96 667,31 

5 Zobowiązania i fundusz 
świadczeń socjalnych na 
koniec okresu 

22 109 054,87 22 058 026,75      51 028,12 

6 Środki pienięŜne 64 006,44 227 650,31 -163 643,87 
 

Strata / zysk bilansowy: 
- za 2004 rok .........................................................................  -2.719.091,58 PLN 
- za 2005 rok .........................................................................  -2.465.184,09 PLN 
- za 2006 rok .........................................................................  -1.456.835,13 PLN 
- za 2007 rok ........................................................................... 2.088.112,33 PLN 
W 2004 roku na pokrycie straty organ załoŜycielski przeznaczył kwotę 
w wysokości 30.000,00 PLN. 
W 2005 roku na pokrycie ujemnego wyniku finansowego organ załoŜycielski 
przekazał kwotę 213.000,00 PLN. 
Strata za rok 2006 w wysokości 1.456.835,13 PLN została pokryta przez organ 
załoŜycielski w kwocie 1.368.102,00 PLN. 
Dodatni wynik finansowy z 2007 roku w wysokości  2.088.112,33 PLN został 
przeznaczony na pokrycie straty bilansowej z lat ubiegłych (Art. 59 ustawy 
z dnia 30.08.1991 o zakładach opieki zdrowotnej Dz.U.1991.91.408). 
Rezerwy 
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Rezerwa na zobowiązania ..........................................................  442.179,00 PLN 
Zobowiązania długoterminowe 
Zobowiązania długoterminowe stanowią kwotę 12.981.110,03 PLN. Na tę pozycję 
składają się: 
− kredyt bankowy udzielony przez Nordea Bank Polski  .....  7.844.444,06 PLN 
− kredyt bankowy udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego   2.258.044,97 

PLN 
− poŜyczki udzielone przez Powiat Rawski ..........................  2.878.621,00 PLN 
 
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze socjalne 

Wyszczególnienie 
Stan na 

2008.12.31
Stan na 

2007.12.31
Zmiany 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usł. 3 783 192,43 3 534 371,73 248 820,70 
Zobowiązania do 1 roku 2 706 720,00 2 648 325,58   58 394,42 

W tym
Zobowiązania od 1 – do 5 lat 1 076 472,43 886 046,15 190 426,28 

Zobowiązania z tytułu 
 podatków i ubezpieczeń 

3 071 541,10 3 479 339,03 -407 797,93 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 619 632,43 455 725,76 163 906,67 
Pozostałe zobowiązania  61 594,71  45 745,00   15 849,71 
Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 149 805,17 899 833,93 249 971,24 
Razem zobowiązania 8 685 765,84 8 415 015,45 270 750,39 
 
Wykaz zobowiązań stanowi załącznik Nr 2 do bilansu. 
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych: 
− Podatek (VAT, PIT, CIT)  ...................................................... 996.556,00 PLN 
− ZUS ...................................................................................... 1.787.276,18 PLN 
− PFRON.................................................................................... 287.708,92 PLN 
 
Zestawienie danych dotyczących przychodów i kosztów działalności 

Wyszczególnienie 
Stan na 

2008.12.31
Stan na 

2007.12.31
Zmiany 

Przychody ze sprzedaŜy 19 226 501,68 15 658 256,78 3 568 244,90 
SprzedaŜ usług wg kontraktu z 

NFZ 
18 708 500,26 15 116 200,79 3 592 299,47 

Pozostała sprzedaŜ usług 
zdrowotnych 

(NZOZ,gabinetom prywatnym, 
osobom fizycznym) 

308 801,95 450 837,44 -142 035,49 
W tym 

Czynsze z gabinetów mieszka
i dzierŜawy sprzętu, usługi 

niemedyczne 
209 199,47 91 218,55 117 980,92 
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Koszty wg rodzajów 19 085 287,41 15 798 254,73 3 287 032,68 

ZuŜycie materiałów i energii2 844 183,04 2 198 620,75 645 562,29 

Usługi obce 3 721 506,57 3 720 448,85 1 057,72 
Podatki i opłaty 123 710,19 150 665,25 -26 955,06 
Wynagrodzenia 10 233 444,28 8 031 638,35 2 201 805,93 

Świadczenia na rzecz 
pracowników 

1 824 346,36 1 418 232,72 406 113,64 

Amortyzacja 239 095,12 217 034,37 22 060,75 

W tym 

Pozostałe koszty rodzajowe99 001,85 61 614,45 37 387,40 
 
W porównaniu do roku 2007:  
- przychody ze sprzedaŜy wzrosły o ...................................................... 22,78 % 
- koszty według rodzaju wzrosły o ........................................................ 20,80 % 
Przychody ze sprzedaŜy usług NFZ uległy zwiększeniu o kwotę 3.592.299,47 (23,76 
%). Na wzrost przychodów z tego tytułu miały wpływ min. środki przeznaczone 
przez NFZ na wzrost wynagrodzeń w roku 2008, wzrost ceny za punkt 
rozliczeniowy w hospitalizacji, wzrost ceny za ryczałt dobowy w izbie przyjęć i 
ratownictwie medycznym. 
Koszty wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników uległy zwiększeniu o kwotę 
2.607.919,57 PLN (27,60 %). Wzrost kosztów w tym zakresie związany był przede 
wszystkim z wejściem w Ŝycie od 01.01.2008 roku nowelizacji ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej. Ustawa ta zmieniła unormowania dotyczące czasu pracy lekarzy, 
kwalifikując dyŜury medyczne do czasu pracy w godzinach ponadnormatywnych, 
płatnych zgodnie z przepisami kodeksu pracy. Wzorst wynagrodzenia lekarzy 
pracujących w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej wymusił równocześnie wzrost 
wynagrodzeń w pozostałych grupach zawodowych zatrudnionych w zakładzie. 
ZuŜycie materiałów i energii uległo zwiększeniu o kwotę 645.562,29 (29,36 %) 
i było związane głównie ze wzrostem cen leków i energii. 
Pozostałe koszty, na które składa się min. ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej wzrosły o 37.387,40 PLN (60,68 %). Wzrost ten był efektem 
rozporządzenia z dnia 09.01.2008 roku Ministra Finansów w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy 
udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2008.3.10). Rozporządzenie 
to określa minimalną sumę gwarancyjną dla zakładów opieki zdrowotnej 
w odniesieniu do jednego zdarzenia w wysokości 45.000,00 EUR.  
Koszty usług obcych, podatki i opłaty oraz amortyzacja  nie wykazały znaczących 
zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 
 
Przychody 

Według rachunku strat i zysków kształtują się następująco: 

Wyszczególnienie 
   Stan na  
2008.12.31 

   Stan na  
2007.12.31 

Zmiany 

Przychody ze sprzedaŜy    19 226 501,68 15 658 256,78  3 568 244,90 
Pozostałe przychody operacyjne 900 891,78 4 842 988,78 -3 942 097,00 
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Przychody finansowe   23 453,32            55,25        23 398,07 
Razem przychody 20 150 846,78 20 501 300,81    -350 454,03 
 
Podstawowym źródłem finansowania kosztów działalności Zakładu są przychody 
 z Narodowego Funduszu Zdrowia. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zajmuje się, zgodnie ze statutem, świadczeniem 
usług medycznych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem 
Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia. Ponadto Zakład świadczy usługi medyczne 
dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów 
gospodarczych, a takŜe dla indywidualnych osób. Przychody z tego tytułu stanowią 
ok. 1,53 % wszystkich przychodów i w stosunku do poprzedniego okresu ich udział 
w przychodach ogółem nie uległ większym zmianom. 
 
Koszty 
Według rachunku strat i zysków kształtują się następująco 

Wyszczególnienie 
Stan na  

2008.12.31 
Stan na  

2007.12.31 
Zmiany 

Koszty według rodzajów 19 085 287,41 15 798 254,73 3 287 032,68 
Koszty operacyjne  370 801,73 539 891,81 -169 090,08 
Koszty finansowe 1 041 177,39 2 075 041,94 -1 033 864,55 
Razem Koszty 20 497 266,53 18 413 188,48  2 084 078,05 
 
Wynik brutto 

Wyszczególnienie Przychody Koszty Wynik (+ zysk / –
strata) 

Działalność operacyjna 19 226 501,68 19 085 287,41 141 214,27 
Pozostała działalność operacyjna 900 891,78 370 801,73 530 090,05 
Działalność finansowa 23 453,32 1 041 177,39 -1 017 724,07 
Zdarzenia nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 
Wynik brutto 20 150 846,78 20 497 266,53 -346 419,75 

 

     Kończąc Dyrektor Idzikowska oświadczył, iŜ wykazana strata wynika ze 
sprawozdania Rachunku Zysków i Strat za 2008 rok i jest zgodna z kontem 860 
na dzień 31 grudzień 2008 roku. 
Rok 2008 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej zamknął stratą w kwocie -346.419,75 PLN. Jak wynika z powyŜszego 
zakład nie ma moŜliwości pokrycia całej straty bilansowej we własnym zakresie 
poniewaŜ nie posiada wystarczającej wartości funduszu zakładu. 
Wobec powyŜszej sytuacji zachodzi konieczność dopływu środków z zewnątrz na 
pokrycie straty, a w konsekwencji zobowiązań. 

Zabierając głos w dyskusji Radny Przemysław Szewczyk poprosił 
o wyjaśnienie zapisu obejmującego załącznik nr 3 – koszty rodzajowe, w zakresie 
wydatków poniesionych na umowy-zlecenia na ogólną kwotę 1.468.000 zł.. Radny 
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poprosił o wyjaśnienie, czego dotyczyły powyŜsze umowy, z jakimi podmiotami 
były zawarte i jaki był zakres zawartych umów.  
Odpowiadając Dyrektor Anna Idzikowska oświadczył, iŜ istotna część powyŜszej 
kwoty to umowy – zlecenia zawierane z lekarzami w sytuacjach gdy zachodziła 
konieczność uzupełnienia braków personelu lekarskiego, wynikających urlopów lub 
choroby. Tego typu umowy są dla szpitala korzystne z punktu widzenia 
finansowego. 
Innych głosów w dyskusji nie było. 
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 
finansowe SPZOZ za rok 2008, a tym samym wyraziła pozytywna opinię w zakresie 
przedłoŜonego projektu uchwały. O fakcie tym poinformował jej Przewodniczący 
Wacław Jacek Adamczyk. 
Do treści przedstawionej przez Przewodniczącą Rady projektu uchwały uwag nie 
było.  
Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 11 głosami za, przy 2 glosach wstrzymujących się uchwałę 
XXXI/169/2009 w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu 
 
Ad. 8  Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/161/2009 Rady 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 kwietnia 2009 r. 
dotyczącej  zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady Teresa Pietrzak poprosiła Dyrektor 
Wydziału  Zdrowia i Polityki Społecznej Panią Urszulę Przerwę. 
Mówczyni poinformowała, iŜ  uchwała w sprawie nadania statutu SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej oraz następne uchwały w sprawie zmiany tego statutu zgodnie, 
z interpretacją przepisów ustaw; o samorządzie powiatowym oraz o zakładach 
opieki zdrowotnej, uznawane były za akty prawa miejscowego i podlegały 
ogłoszeniu, co warunkowało ich wejście w Ŝycie. Konsekwencją takiej interpretacji 
było przyjęcie w uchwale  Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 
nr XXX/161/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zatwierdzającej dalsze zmiany statucie 
SPZOZ, iŜ podlega ona ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. W roku 2008 Naczelny Sąd Administracyjny zmienił stanowisko 
w sprawie uznawania zmian statutów SPZOZ za akty prawa miejscowego 
podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa. Organ nadzoru 
(Biuro Prawne Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi) podziela stanowisko NSA. 
PoniewaŜ zapis w w/w  uchwale stanowiący o jej wejściu w Ŝycie po opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego uniemoŜliwia jej wejście 
w Ŝycie, konieczne jest dokonanie zmiany § 3 przedmiotowej uchwały.   

Przewodniczący Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej -Wacław Jacek 
Adamczyk poinformował, iŜ Komisja pozytywnie zaopiniowała  omawiany projekt 
uchwały. 
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Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady projektu uchwały uwag nie było.  
Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie  uchwałę XXXI/170/2009 w  sprawie zmiany uchwały 
nr XXX/161/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 
17 kwietnia 2009 r. dotyczącej  zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu 
 
Ad. 9 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w „Planie Rozwoju Lokalnego – Strategia Rozwoju na lata 
2007-2013”. 
Głos w tym punkcie zabrał Starosta Rawski – Józef Matysiak. 
Poprosił o przyjęcie  przedłoŜonej uchwał rozszerzającej Plan Rozwoju Lokalnego  

W  związku  z  dynamicznym  rozwojem   Centrum  Konferencyjno - 
Hotelowego w Ossie oraz innych podmiotów świadczących usługi w zakresie  usług   
hotelowych,   gastronomicznych,   turystycznych,   rekreacyjnych i kongresowych 
w powiecie rawskim uzasadnionym jest wpisanie tego typu działalności do zadań 
zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego  Powiatu Rawskiego – Strategia  Rozwoju  
na  lata 2007-2013 wspieranych przez samorząd powiatowy. 

Zmiana w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego - Strategia Rozwoju  
na  lata  2007 - 2013 polega na dopisaniu w punkcie 3.1. „Cele operacyjne i zadania 
przypisane celom strategicznym” następujących zadań: 

1. „1.3.3. Wspieranie działań na rzecz budowy centrum konferencyjno-
hotelowego o znaczeniu ponadregionalnym” 

2. „5.2.4. Podjęcie  działań  w   celu   rozwinięcia   bazy   hotelowej, 
gastronomicznej,   turystycznej,  rekreacyjnej  oraz  kongresowej poprzez 
wspieranie budowy i rozbudowy obiektów świadczących usługi w tym 
zakresie.” 

Rozszerzenie PRL, kontynuował Starosta Rawski, daję wszystkim podmiotom 
prowadzącym taką działalność moŜliwość ubiegania się o  środki unijne. 
Wprowadzenie takiej uchwały pod obrady w trybie pilnym, pozwala na pewne 
działania tym podmiotom. 
Radny Ireneusz Staworzyńki zaproponował wypracowanie takiego rozszerzającego 
zapisu w PRL, aby otworzyć podobne moŜliwości rozwojowe kaŜdej inicjatywie 
gospodarczej o wymiarze ponadlokalnym.  
Zdaniem Starosty Józefa Matysiaka w Celach operacyjnych i zadaniach 
przypisanych celom strategicznym jest juŜ szereg zawartych tego typu zapisów. 
Nie ma powodów aby kwestie te, w miarę potrzeb nie rozszerzać. 
Innych głosów w dyskusji nie było. 
Komisja Promocji i Integracji Europejskiej pozytywnie zaopiniował przedmiotowy 
projekt uchwały, o czym poinformował jej Przewodnicząca Franciszka Wójcicka.  
Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady projektu uchwały uwag nie było.  
Rada Powiatu Rawskiego głosami 13 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie  uchwałę XXXI/171/2009 w  sprawie wprowadzenia 
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zmian w „Planie Rozwoju Lokalnego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013” , która 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu 
 
Ad. 10 Ten punkt porządku obrad obejmował sprawozdanie Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów w Rawie Mazowieckiej za rok 2008. 
Pisemny materiał został przekazany Radnym przez Pan Tomasza Góraja – 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów razem z pozostałymi materiałami 
na dzisiejszą sesję. Stanowi on załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
W ramach pytań Radny Ireneusz poprosił o wyjaśnienie prawnych moŜliwości 
oddziaływania rzecznika na czytelność faktur przesyłanych przez sieci  
energetyczne. Są one  tak nieczytelne, Ŝe nie wynika z nich jakich składników one 
dotyczą.  
Odpowiadając Pan Tomasz Góraj poinformował, iŜ problem ten juŜ dostrzeŜono i na 
dzień 25 czerwca br. zwołano krajowe forum rzeczników, na którym kwestia 
ta będzie dyskutowana i wypracowane stanowisko Krajowej Rady Rzeczników. 
Prowadzenie  rozmów z firmami posiadającymi pozycję dominującą, bądź 
monopolistyczną w kraju jest bardzo trudne, jednak pewne szanse na wymuszenie 
zmiany są. 
W sprawach zbiorowych, takich jak negocjowanie ze Spółdzielnią Mieszkaniową 
dotyczących wzrostu opłat, zdaniem Rzecznika, najbardziej kompetentnym 
podmiotem jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.    
Innych głosów w ramach tego punktu porządku obrad nie było. 
 
Ad. 11 W tym punkcie  obejmującym informacje; Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego i Komendanta Powiatowego PSP w Rawie Mazowieckiej w zakresie 
stanu bezpieczeństwa wielorodzinnych mieszkalnych budynków socjalnych oraz 
innych budynków zamieszkania zbiorowego na terenie Powiatu Rawskiego jako 
pierwszy głos zabrał Pan Janusz Pawłowski – Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Rawie Mazowieckiej. 
W swoim wystąpieniu przedstawił wyniki kontroli jaka została przeprowadzona 
w 18 budynkach mających charakter wielorodzinnych mieszkalnych budynków 
socjalnych. Kontrola ta pokryła się zakresem z treścią interpelacji złoŜona przez 
Radnego Przemysława Szewczyk. Obiekty stanowiące przedmiot kontroli 
zamieszkałe są przez 381 osób. Ich stan techniczny jest dobry.  W trakcie kontroli 
nie stwierdzono powaŜniejszych  uchybień. 
Nawiązując do wystąpienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Rawie Mazowieckiej, Radny Przemysław Szewczyk poprosił o wyraźne 
stwierdzenia, Ŝe na terenie Powiatu Rawskiego nie ma budynków stanowiących 
zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia dla zamieszkałych w nich mieszkańców. 
Zabierając głos Starosta Józef Matysiak, dla uporządkowania toczącej się dyskusji 
odczytał treść interpelacji złoŜonej na poprzedniej sesji przez Radnego Przemysława 
Szewczyka. Interpelacja dotyczyła spowodowania przez Starostę Rawskiego aby 
szefowie słuŜb tj. Komendant Powiatowy PSP oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Rawie Mazowieckiej na następną sesję, kaŜdy w zakresie swoich 
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kompetencji złoŜyli informację w zakresie występowania na terenie Powiatu 
Rawskiego budynków wielorodzinnych z lokalami socjalnymi, które mogą stanowić 
zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia zamieszkujących w nim mieszkańców. Tak więc 
informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej 
obejmowała jedynie wielorodzinne budynki z lokalami socjalnymi, zgodnie z treścią 
interpelacji i brak zagroŜenia dla zamieszkałych w nich mieszkańców dotyczy tylko 
tych budynków.  
W tym miejscu Radny Przemysław Szewczyk poprosił o jasne potwierdzenie, 
Ŝe w kontrolowanych budynkach takie zagroŜenie nie występuje. 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego potwierdził, iŜ kontrola takiego 
zagroŜenia nie wykazała.   
Następnie głos zabrał Pan brygadier Janusz Bartosiewicz z Komendy Powiatowej 
PSP w Rawie Mazowieckiej. 
W swoim wystąpieniu przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej przez 
państwową straŜ poŜarną. Kontrola została rozpoczęta w czerwcu ubiegłego roku 
obejmowała wszystkie wielorodzinne budynki mieszkalne, ściślej ich części 
wspólnej jak: piwnice, strychy i klatki schodowe. Skontrolowano 64 budynki, z tego 
18 miało charakter budynków socjalnych. Łącznie stwierdzono 134 
nieprawidłowości. W styczniu br. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą 
w zakresie realizacji wydanych  zaleceń pokontrolnych.  Wszystkie zalecenia zostały 
przez zarządców budynków wykonane. Innym problemem są aspekty techniczne 
kontrolowanych budynków oraz sam sposób ich uŜytkowania przez lokatorów. 
Analiza zdarzeń pozwala stwierdzić, iŜ przyczyna istniejących poŜarów tkwi 
po stronie człowieka, a nie  w stanie  technicznym budynków.   
Podsumowując mówca stwierdził, iŜ przeprowadzone kontrole wykazały, iŜ nie ma 
warunków, które mogłyby kwalifikować omawiane budynki do kategorii budynków 
gdzie występuje zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia ludzi. 
Innych głosów w ramach tego punktu porządku obrad nie było. 
 
Ad. 12 Kolejny punkt porządku obrad obejmował  informację Dyrektora Powiatowej 
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w sprawie zagroŜenia wirusem AH1N1 
tzw. nowym wirusem. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosił Dyrektora placówki Pana 
Krzysztofa Jasińskiego. 
Wirus AH1N1 potocznie zwany grypą świńską, jest wirusem zakaźnym, groźnym 
dla ludzi. Jego przenoszenie następuje za pomocą bezpośredniego kontaktu 
z zaraŜonymi zwierzętami. Ostatnie badanie potwierdziły równieŜ moŜliwość 
przenoszenia tego wirusa z człowieka na człowieka, co jest zjawiskiem bardzo 
niebezpiecznym.  Przenoszenie następuje drogą oddechową. 
Objawy zakaŜenia wirusem świńskiej grypy są podobne do objawów typowej grypy 
sezonowej. Potwierdzeniem zakaŜenia wirusem AH1N1 są, poza objawami, badania 
kliniczne w specjalnej, jedynej w Polsce pracowni ds. grypy Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego  – Państwowego Zakładu Higieny.  
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Grypa świń nie przenosi się przez Ŝywność, w więc nie moŜna zarazić się nią przez 
zjedzenie mięsa wieprzowego. Zanotowane w Polsce przypadki zakaŜenia wirusem   
AH1N1 obejmują osoby z tzw. kontaktu, przybyłe z takich krajów jak: Kanada, 
USA i Meksyk. Potwierdzono w kraju 6 takich przypadków (Ŝaden w województwie 
łódzkim), a ogółem na świecie zanotowano 26.093 przypadki, z tego 150 osób 
zmarło.  
Aby ustrzec się od zakaŜenia naleŜy unikać bezpośredniego kontaktu  z osobami 
podejrzanymi lub zakaŜonymi, szczególnie z osobami powracającymi z krajów 
gdzie wirus ten się rozprzestrzenia.   
Aktualnie prowadzona jest szeroka kampania informacyjna związana 
z podstawowymi zasadami postępowania w przypadku podejrzenia zakaŜenia się 
wirusem AH1N1.  Powiatowa Stacja posiada tzw. wymazówki z podłoŜem 
transportowym do pobierania materiału klinicznego. 
Do tej części wystąpienia Dyrektora Krzysztofa Jasińskiego uwag nie było. 
Będąc przy głosie mówca przedstawił wyniki ogólnopolskiej akcji badania piasku 
znajdującego się w zbiorowych piaskownicach na obecność bakterii grupy coli, 
salmonelli i jaj pasoŜytów. 
Na ogólną liczbę 20 piaskownic osiedlowych i przeczkolnych pobrano próbki 
z dwóch piaskownic.  W piaskownicy w parku miejskim stwierdzono obecność jaj 
pasoŜytów, ale nieinwazyjnych. Na terenie piaskownicy usytuowanej na terenie 
przedszkola piasek był czysty.  
Wyniki badań potwierdzają potencjalne zagroŜenie jakie powodują wolno biegające 
psy, mające swobodny dostęp do piaskownic. Dlatego teŜ Powiatowa Stacja 
przygotowuje szeroko zakrojona kampanię informacyjną.    
 
Ad. 13 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 XXX  sesji w dniu 
17 kwietnia 2009  roku  podjęła  następujące  uchwały: 

1. nr XXX/160/2009 w sprawie kierunków zmian organizacyjno-prawnych 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, 

2. nr XXX/161/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ 
w Rawie Mazowieckiej,  

3. nr XXX/162/2009  w sprawie  wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze 
bezprzetargowej zabudowanej stacją transformatorową nieruchomości 
połoŜonej w obrębie geodezyjnym nr 4 w Rawie Mazowieckiej przy 
ul. Zwolińskiego, 

4. nr XXX/163/2009  w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego.  
5. nr XXX/164/2009  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium 

z tytułu wykonania budŜetu za 2008 rok. 
6. nr XXX/165/2009 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/157/2009 Rady 

Powiatu Rawskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na pokrycie deficytu budŜetowego oraz na spłatę 
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wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnięcia poŜyczek 
i kredytów. 

 
Wszystkie uchwały zostały wykonane przez przekazanie do organu nadzoru lub 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Do dnia dzisiejszego organa nadzoru 
nie stwierdziły ich niewaŜności. W stosunku do uchwały nr XXX/161/2009 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej oraz 
nr XXIX/159/2009 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli  
podjęte zostały  w dniu dzisiejszym uchwała zmieniające.  
Zarząd Powiatu wykonał, bądź wykonuje na bieŜąco treść uchwał,  zgodnie 
z przyjętymi w nich zapisami.  
    Zarząd Powiatu Rawskiego w okresie od 27.04.2009 r. do 9.06.2009 r. odbył pięć 
posiedzeń omawiając następujące sprawy:  
 
W dniu 27.04.2009 r 
- wyraził zgodę na wydzierŜawienie miejsca pod automat z napojami na holu 
w SP ZOZ w Rawie Maz., 
- rozpatrzył wniosek SP ZOZ o zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji 
remontu w budynku szpitala ( zalecenie inspektora StraŜy PoŜarnej), 
- zapoznał się z wynikami kontroli w SP ZOZ, 
- podjął uchwałę w sprawie upowaŜnienia Jolanty Popłońskiej Dyrektora ZSP 
w Białej Rawskie do realizacji projektu pt. „ Dobra szkoła lepsza przyszłość”, 
- podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, 
- rozpatrzył złoŜone wnioski o dofinansowanie obozów letnich w  klubach 
sportowych LUKS Boguszyce i MLUKS Rawa Maz.( po 1500 zł) , 
- zaopiniował przekwalifikowania dróg powiatowych w Mieście Rawa Mazowiecka 
na kategorię dróg gminnych (w części ul. Tomaszowska i Katowicka), 
- podjął uchwałę upowaŜniającej Ryszarda Studzińskiego do podpisywania decyzji 
administracyjnych w zakresie dróg powiatowych, 
- wydał opinię do projektu programu ochrony środowiska i planu gospodarki 
odpadami dla Gminy Sadkowice, 
- zatwierdził wynik ogłoszonego konkursu w zakresie rehabilitacji dzieci 
i młodzieŜy 
- zapoznał się ze stanem zagospodarowania mienia powiatowego, 
- rozpatrzył wniosek PHU Józef Kobuszewski w sprawie wyraŜenia zgody na 
wymianę napowietrznej linii energetycznej  nad działką powiatową nr 6/9 przy ul. 
Reymonta, 
- rozpatrzył wniosek  w sprawie wydzierŜawienia działki 6/7, 
- rozpatrzył wniosek w sprawie zakup 1ha gruntu przy ul. Targowej, 
- podjął uchwałę w sprawie zbycia lokali mieszkalnych przy ul. Reymonta 11 
(bonifikata 99% , 5% wartości mieszkania na fundusz remontowy), 
 
W dniu 8.05.2009 r.    
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-  podjął uchwałę w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora ZSP w Białej Rawskiej 
Jolanty Popłońskiej do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia 
wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu "Dobra szkoła-lepsza 
przyszłość", 
- rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowej Komendy Policji o dofinansowanie 
"Konkursu Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy  o Bezpieczeństwie" ( 500 zł ), 
 - rozpatrzył wniosek Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 
o wsparcie zawodów sportowych ( 300 zł), 
 -  nadanie uprawnień szkoły publicznej dla Szkoły Policealnej dla Dorosłych 
w Rawie Mazowieckiej dla zawodu technik rolnik (Szkoła Pana Mirosława 
Góreckiego), 
- zapoznał się z kosztorysem termomodernizacji internatu budynku ZSCEZiU 
w Rawie Mazowieckiej (214 tyś. zł), 
- informacja w sprawie remontu elewacji budynku Starostwa przy pl. Wolności 1 
(kosztorys na kwotę 378 tyś zł), 
- podjął  uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
- zatwierdził propozycję porządku XXXI Sesji Rady Powiatu, 
 
W dniu 15.05.2009 r. 
- zapoznał się z sytuacją finansową i działalnością SP ZOZ za pierwszy kwartał br. 
- zatwierdził propozycję ulotki informującej o kierunkach zmian organizacyjno-
prawnych związanych z przekształceniem SP ZOZ, 
- przyjął informacje w sprawie realizacji harmonogramu  przekształcenia SP ZOZ,  
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającą uchwałę nr XXIX/159/2009 
z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 
- rozpatrzenie wniosku MUKS "Juvenia" w sprawie pokrycia kosztów wyjazdu 
zawodników do Nysy. 
- zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej w sprawie potrzeb remontowo-budowlanych wynikających 
z przeglądu okresowego budynku szkoły. 
- wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na drugi etap budowy drogi w ŁSSE, 
- wyraził zgodę na remont elewacji budynku byłego Ośrodku Zdrowia w Białej 
Rawskiej, 
 
W dniu 23.05.2009 r. 
- zapoznał się z wynikami kontroli w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2008 rok w SP ZOZ, 
- zapoznał się z kosztami budowy boiska sportowego „Orlik” w Białej Rawskiej 
(1,5 mln zł), 
- rozpatrzył wniosek Donauchem w sprawie zakupu  działki Nr 3/21 w Rawie Maz, 
- podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
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W dniu 8.06.2009 r. 
- zapoznał się z wynikami kontroli w LO w Rawie Mazowieckiej, 
- rozpatrzył wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej o utworzenie od 1 września 2009 roku Technikum Uzupełniającego dla 
Dorosłych kształcącego w zawodzie technik ogrodnik i technik handlowiec. 
- rozpatrzył wniosku MLUKS "Dwójka" w sprawie dofinansowania 
kosztów przejazdu zawodników na obóz sportowy do Nowego Targu. 
- rozpatrzył wniosek LKS Wulkan Wólka Lesiewska w sprawie dofinansowania 
zakupu strojów sportowych, 
- zatwierdził harmonogram pracy aptek w powiecie rawskim w miesiącu czerwcu 
i lipcu, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
zmian w statucie SP ZOZ, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
- rozpatrzył wniosek w sprawie dzierŜawy gruntu przy ul. Reymonta, 
- zatwierdził wynik odbytych przetargów na dostawę kruszywa, 
- rozpatrzył wniosek wójta Gminy Sadkowice o sfinansowanie nasadzeń krzewów 
i drzew z PFOŚiGW. 
Do tak przedstawionej informacji o wykonaniu uchwał Rady Powiatu Rawskiego 
oraz o pracy Zarządu Powiatu uwag nie było. 
 
Ad. 14 W punkcie interpelacje i wolne wnioski głosów nie było. 
 
Ad. 15 W sprawach róŜnych Starosta Rawski Józef Matysiak poinformował, iŜ na 
kolejnej sesji zwróci się do Rady Powiatu o przyjęcie stanowiska  w zakresie 
zamiaru likwidacji Ośrodka Zamiejscowego w Skierniewicach  Sądu Okręgowego 
w Łodzi oraz reaktywowania Sądu Okręgowego w Skierniewicach. Takie 
stanowisko przyjmą wszystkie samorządy objęte jurysdykcją Sądu Okręgowego.  
Projekt powyŜszego stanowiska Radni otrzymali na dzisiejszej sesji.  
Z kolei Anna Idzikowska – Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej podziękowała 
Radzie i Zarządowi Powiatu za przyjęcie w formie uchwały sprawozdania 
finansowego za rok 2008.  
Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła ustalone terminy posiedzeń Komisji 
Rady. 
Innych głosów w tym punkcie porządku obrad nie było. 
 
Ad. 16 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Teresa Pietrzak - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 14 30 dokonała zamknięcia 
obrad XXXI  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
  Sporządził; Sylwester Krawczyk.  

 


