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

odbytej w dniu 17 kwietnia 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 15 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 XXIX sesji.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków zmian organizacyjno-prawnych 

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Rawie 

Mazowieckiej. 
6. Podjęcie uchwały 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. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego.  
8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu za 2008 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium 

z tytułu wykonania budŜetu za 2008 rok. 
10. Podjęcie uchwały 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 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnięcia poŜyczek 
i kredytów. 

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

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

 
Ad. 2 Do przedstawionego porządku obrad XXX sesji Rady Powiatu 
Przewodnicząca Rady - Teresa Pietrzak zaproponowała wprowadzenie dodatkowego 
punktu pt. „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/157/2009 Rady 
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Powiatu Rawskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na pokrycie deficytu budŜetowego oraz na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągnięcia poŜyczek i kredytów”. Mówczyni 
zaproponowała aby punkt ten stał się punktem 10 porządku obrad. Numeracja 
kolejnych punktów ulega przesunięciu odpowiednio o jeden. 

Innych propozycji zmian do porządku dzisiejszych obrad nie zgłoszono.  
 

 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z XXIX sesji 
Rady Powiatu Rawskiego. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.  
 
Ad. 4 Następny  punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie  
kierunków zmian organizacyjno-prawnych SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.  
Jako pierwszy głos w tym punkcie porządku obrad zabrał Starosta Rawski – Józef 
Matysiak. 

Starosta Rawski przypomniał przesłanki uzasadniające konieczność podjęcia 
przekształcenia SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. Forma prawna obecnie 
funkcjonującego SPZOZ zawiera szereg ograniczeń, które uniemoŜliwiają 
mu sprawne funkcjonowanie i szybki rozwój. Trudno jest SPZOZ, działającemu 
w obecnych realiach, szybko dostosować się do zmian, jakie zachodzą na rynku 
usług zdrowotnych i szybko reagować na zmieniające się potrzeby pacjentów oraz 
dostosować do nich strukturę świadczonych usług.     

SPZOZ znajduje się w sytuacji w której potrzebne są zmiany pozwalające na 
lepsze, efektywniejsze zarządzanie placówką oraz poprawę jego organizacji. Temu 
ma słuŜyć zmiana formy organizacyjno prawnej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.  

Wykonując uchwałę nr VIII/54/2007 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie ustalenia kierunków działania 
dla Zarządu Powiatu Rawskiego w zakresie ochrony zdrowia na lata 2007-2009 
(ze zmianami), Zarząd Powiatu Rawskiego przedstawił koncepcję przekształcenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
Koncepcja zakłada przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w spółkę prawa handlowego z ograniczoną 
odpowiedzialnością, która po uprzedniej jego likwidacji przejmie realizację 
świadczeń zdrowotnych. W celu realizacji świadczeń zdrowotnych Spółka utworzy 
i zarejestruje niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który zapewni dalsze ich 
nieprzerwane udzielanie, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków 
udzielania i jakości, w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
w zakresie w jakim były realizowane przez likwidowany SPZOZ. Spółkę o której 
mowa utworzy Powiat i obejmie w niej wszystkie udziały. Majątek, uŜytkowany 
przez SPZOZ, po jego likwidacji zostanie zwrócony Powiatowi. Powiat natomiast 
wniesie go aportem do spółki, która na jego bazie utworzy nzoz.  
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Dokonując takiego przekształcenia w ramach programu rządowego pod nazwą           
„Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system 
ochrony zdrowia”, Powiat otrzymałby pomoc finansową z budŜetu państwa, 
w postaci dotacji w wysokości przekraczającej 10 mln. złotych na spłatę zobowiązań 
SPZOZ –u przejętych po jego likwidacji. 

 Zarząd Powiatu Rawskiego po przeanalizowaniu warunków uczestnictwa                            
w Programie i korzyści z niego wynikających dla Powiatu, stoi na stanowisku, 
Ŝe naleŜy przystąpić do Programu i skorzystać z jego dobrodziejstw. Zwłaszcza, 
Ŝe kwota zobowiązań spzoz-u znacznie przekracza moŜliwości finansowe powiatu 
w ich spłacie.                                         

Podjęcie przez Radę Powiatu niniejszej uchwały dałoby moŜliwość Zarządowi 
Powiatu Rawskiego do podejmowania wszelkich czynności związanych 
z tworzeniem spółki, przeprowadzeniem procedury likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, przygotowaniem 
stosownych dokumentów oraz podejmowania działań umoŜliwiających skorzystanie 
z rządowego Programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach 
stabilizujących system ochrony zdrowia”. 

Kończąc Starosta Rawski poinformował, iŜ odbyły się dwa spotkania 
z pracownikami SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, na których poinformowano załogę 
o zamierzeniach przekształceniowych. Spółka przejmie realizację usług 
zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego od likwidowanego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
w niezmienionym zakresie, bez ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania 
i jakości. 
Jako kolejny głos w dyskusji zabrał Radny Ireneusz Staworzyński. Zwrócił się 
z pytaniem dotyczącym przeprowadzenia wśród załogi szpitala referendum 
w kwestii restrukturyzacji oraz pytaniem dotyczącym prowadzenia ewentualnych 
rozmów z podmiotem zewnętrznym w kwestii prywatyzacji rawskiego szpitala. 
Odpowiedzi na zadane przez Radnego pytania udzielił Wicestarosta Marian 
Krzyczkowski. Oświadczył, iŜ ewentualne referendum miały przeprowadzić organy 
pracownicze szpitala, a nie Zarząd Powiatu lub dyrekcja szpitala. 
JeŜeli chodzi o drugą kwestie to mówca poinformował, iŜ z podmiotami 
niepublicznymi prowadzone są rozmowy dotyczące ewentualnego udziału 
w prywatyzacji od kilku lat. Z uwag na fakt, Ŝe ich konkretyzacja moŜe nastąpić po 
zakwalifikowaniu się do programu rządowego i po upływie okresu karencji 
przewidzianego w programie, związanego z 100% udziałem w spółce kapitału 
samorządowego. MoŜna rozwaŜać moŜliwość  skorzystania z kapitału zewnętrznego 
związanego z utworzeniem spółki celowej do budowy nowego pawilonu 
szpitalnego. Na chwilę obecną najwaŜniejszą kwestią staje się skorzystanie 
z pomocy  finansowej wynikającej z przywoływanego programu rządowego.    
Następnie Radny Ireneusz Staworzyński zwrócił się z pytaniem, czy są przymiarki 
do obsady personalnej  funkcji prezesa przyszłej spółki. 
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Odpowiadając Starosta Rawski oświadczył, iŜ na tym etapie odpowiedzi wiąŜącej 
nie da się udzielić. Jednak z pewnością osoba na to stanowisko musi być 
profesjonalistą w zakresie zarządzania spółką prawa handlowego. 
Z kolei głos zabrał Radny Przemysław Szewczyk. Jego pierwsze pytanie skierowane 
było do Skarbnika Powiatu i dotyczyło moŜliwości przejęcia przez budŜet Powiatu 
zadłuŜenia szpitala. Jakiej wysokości to będzie zadłuŜenie i jak to się będzie miało 
do progów wskaźników zadłuŜenia wynikających z ustawy o finansach 
publicznych? 
W drugiej części swojego wystąpienia Radny zaproponował aby Zarząd Powiatu 
podjął uchwałę określającej zasady i kryteria wyboru przyszłych władz spółki. 
Takie kryteria  prze ogłoszeniem konkursu winny być podane do wiadomości 
publicznej. Sama zmiana organizacyjno-prawna nie przeniesie poŜądanych skutków 
bez zaangaŜowania czynnika ludzkiego. 
Korzystając z obecności na dzisiejszej sesji władz miasta Rawa Mazowiecka Radny 
Przemysław Szewczyk zwrócił się z pytaniem do Pana Eugeniusza Góraja – 
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, czy władze miasta widzą moŜliwość 
zaangaŜowania się finansowego w spółkę, poprzez wniesienie do spółki aportu 
pienięŜnego? 
Odpowiadając Burmistrz Eugeniusz Góraj stwierdził, iŜ jest zbyt wcześnie na 
udzielenie odpowiedzi na powyŜsze pytanie, jak powstanie spółki  to władze miasta 
rozwaŜą tę kwestię.  
Następnie Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu poinformowała, iŜ przejęcie 
zadłuŜenia restrukturyzowanego szpitala będzie wymagało w chwili likwidacji 
szpitala, a przed otrzymaniem dotacji z programu rządowego, dokonania 
odpowiedniej konstrukcji finansowej budŜetu. Część zobowiązań szpitala, 
w związku z udzielonymi poręczeniami i kredytami, wynoszących 7.200.000 zł. jest 
juŜ wpisana w budŜet powiatu i objęta wskaźnikami i prognozą zadłuŜenia.   
W uzupełnieniu Wicestarosta Marian Krzyczkowski oświadczył, iŜ Powiat będzie 
musiał wyasygnować z budŜetu na restrukturyzację szpitala kwotę 2.800.000 zł. 
Oczywiście nie moŜe być przekroczenia obowiązujących nas wskaźników 
zadłuŜenia. Całe działanie ma za zadanie uwolnienie budŜetu powiatu 
od obciąŜających go poŜyczek i poręczeń udzielonych SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. 
Za sugestię dotyczącą  podjęcia przez Zarząd Powiatu uchwały określającej zasady 
i kryteria wyboru przyszłych władz spółki podziękował Starosta Józef Matysiak. 

Z kolei Radny Ireneusz Staworzyński podzielił się swoimi wątpliwościami 
związanymi z trudną sytuacją gospodarczą kraju, która przełoŜy się na wysokość 
kontraktu z NFZ i w konsekwencji na sytuację finansową nowego podmiotu. 
Dlatego teŜ Radny poddał pod rozwagę celowość wstrzymania procesu 
przekształceniowego do czasu polepszenia się koniunktury w gospodarce.  
Odnosząca się do wystąpienia przedmówcy Starosta Józef Matysiak wyraził 
zdziwienie faktem tak radykalnej zmiany poglądów przez Radnego. Mówca powołał 
się na publiczne wystąpienie Radnego w lokalnej rozgłośni radiowej, w którym 
popierał koncepcję szybkiego przekształcenia SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 
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w spółkę prawa handlowego. Rawski szpital właściwie wykorzystał dotychczasowe 
moŜliwości  publicznej pomocy finansowej. Jest kolejna szansa, przy  zmianie 
formuły funkcjonowania, na niebagatelną dotację, uwalniającą zobowiązania 
powiatu w zakresie udzielonych szpitalowi poŜyczek i poręczeń. Swoje wystąpienie 
Starosta Rawski zakończył stwierdzeniem, iŜ wdraŜany przez rząd program jest dla 
rawskiego szpitala szansą, której nie wolno zmarnować.  
W kolejny wystąpieniu Radny Przemysław Szewczyk zaapelował do samorządów 
gminnych o współuczestnictwo  finansowe w przekształceniu rawskiego szpitala, 
którego jak najlepsze funkcjonowanie winno leŜeć w interesie wszystkich 
samorządów wchodzących w skład Powiatu Rawskiego.   
O konieczności  podjęcia procedury przekształceniowej przekonywała 
Przewodnicząca Rady Teresa Pietrzak. Jej zdaniem jedynym ratunkiem dla 
rawskiego szpitala jest jego przekształcenie w spółkę, z wykorzystaniem dotacji 
proponowanej przez rząd.  
W tym miejscu Radny Ireneusz Staworzyński zapewnił, iŜ nigdy nie prezentował 
poglądu konieczności szybkiej prywatyzacji rawskiego szpitala. Przeciwnie, 
w wystąpieniach publicznych mówca zawsze prezentował wątpliwości co tego typu 
prywatyzacji usług medycznych. Podkreślił, i Ŝ powołanie spółki zamyka pewne 
drogi pomocowe ze strony Powiatu, a więc jej utworzenie musi zakończyć się 
sukcesem finansowym. 
Zdaniem Wicestarosty, przy obecnej sytuacji kiedy miesięczna obsługa starego 
zadłuŜenia to kwota ok. 200.000 zł.  dalsze czekanie nie ma uzasadnienia.    
Radny Przemysław Szewczyk zwrócił się z pytaniem w kwestii załącznika 
do omawianego projektu uchwały, który jest projektem utworzenia spółki. 
Taka konstrukcji, odpowiadał Wicestarosta, gdzie załącznikiem jest projekt 
uchwały, daje moŜliwość wystąpienia o opinię, gdyŜ zgodnie z art. 43, ust 2 ustawy 
z dnia 31 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej projekt uchwały Rady 
Powiatu Rawskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały, przed jej podjęciem, wymaga zaopiniowania przez Wojewodę Łódzkiego, 
Sejmik Województwa Łódzkiego, rady gmin z terenu Powiatu Rawskiego, Radę 
Społeczną działającą przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej, związki zawodowe działające w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, organizacje samorządowe 
lekarzy, pielęgniarek i połoŜnych, reprezentatywne organizacje związkowe 
działające na terenie Powiatu Rawskiego.   
W następnej kolejności Przewodnicząca Rady oddała głos Wójtowi Gminy Regnów 
Panu Tomaszowi Wojalskiemu. W swoim wystąpieniu mówca poparł koncepcję 
prywatyzacji rawskiego szpitala. Uznał ten kierunek za jedyny i nieodwracalny, 
podobnie jak to się stało w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej. 
Zadeklarował, Ŝe samorządy gminne we właściwym momencie podejmą kwestię 
współuczestnictwa w funkcjonowaniu spółki powstałej na bazie rawskiego szpitala.  
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Po zarządzonej przez Przewodniczącą Rady 20 minutowej przerwie,  opinię Komisja 
Zdrowia i Polityki Społecznej  w zakresie omawianego projektu uchwały 
przedstawił Przewodniczący Wacław Adamczyk. 
Oświadczył, iŜ po wnikliwej analizie Komisja większością głosów wyraziła 
pozytywną opinię co projektu uchwały.  
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, przy 1 głosie wstrzymującym się uchwałę 
XXX/160/2009 w  sprawie kierunków zmian organizacyjno-prawnych SPZOZ 
w Rawie Mazowieckiej, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
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 zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej statut publicznego zakładu opieki zdrowotnej uchwala rada społeczna 
zakładu i przedkłada go do zatwierdzenia organowi, który utworzył zakład. Przepis 
ten  stosuje się odpowiednio przy dokonywaniu zmian w statucie. Czynność 
techniczna, polegająca na wykreśleniu lub dodaniu komórki organizacyjnej do 
struktury organizacyjnej określonej w  Statucie, wymaga więc uprzednio podjęcia 
stosownej uchwały przez Radę Społeczną a następnie  jej zatwierdzenia przez organ 
załoŜycielski – Powiat Rawski, którego organ stanowiący - Rada Powiatu 
Rawskiego - dokonuje równieŜ w formie uchwały.  Tak więc Rada Powiatu 
Rawskiego niniejszą uchwałą  zatwierdza zmiany w Statucie Zakładu, które Rada 
Społeczna przy SPZOZ w Rawie Maz. dokonała, na wniosek Dyrektora SPZOZ 
w Rawie Maz., uchwałą nr 4/09 z dnia 24 marca 2009 roku. Konieczność 
uchwalenia zmian w Statucie, podyktowana była przekształceniem SPZOZ w Rawie 
Maz. dokonanym uchwałą Rady Powiatu Rawskiego nr XX/122/2008 z dnia 
30 lipca 2008 roku. 
Uzasadnienie przedstawione przez Dyrektor Wydziału przyjęto bez uwag. 
Opinię Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej  w zakresie omawianego projektu 
uchwały przedstawił Przewodniczący Wacław Adamczyk. 
Oświadczył, iŜ Komisja wyraziła pozytywną opinię co omawianego projektu 
uchwały.  
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 XXX/161/2009 w  sprawie zatwierdzenia 
zmian w Statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, która stanowi załącznik nr 3 
do niniejszego protokołu. 
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Ad. 6 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego  podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze 
bezprzetargowej zabudowanej stacją transformatorową nieruchomości połoŜonej 
w obrębie geodezyjnym nr 4 w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego. 
O omówienie projektu uchwały Przewodnicząca Rady poprosiła Dyrektora 
Wydziału  Geodezji, Katastru i gospodarki Gruntami Pana Stefana Goryczkę. 

Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja Łódź-Teren S.A. wystąpiła 
z wnioskiem o nabycie na własność działki nr 549/2 o pow.150 m2, połoŜonej 
w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej, przy ul. Zwolińskiego, zabudowanej czynną stacją 
transformatorową, będącą jej własnością. 

Powołany w uchwale art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
uzasadnia zwolnienie z obowiązku zbycia działki w drodze przetargu. SprzedaŜ 
nieruchomości związana jest z realizacją infrastruktury technicznej. 
 Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
przeznaczona jest  pod tereny uŜyteczności publicznej.  
 Rada Powiatu Rawskiego podjęła, uchwałę nr XXXVII/238/2005  z dnia 
30 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 
Powiatu Rawskiego , jednak decyzje w sprawach sprzedaŜy nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej, określone w art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
nie zostały przekazane do kompetencji Zarządu.    
 Konieczne jest więc, wyraŜenie stanowiska przez Radę Powiatu, w drodze 
uchwały. 
Do wystąpienia Dyrektora Wydziału uwag nie było. 
Opinię Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami 
przedstawił Przewodniczący Tomasz Lesiak. Oświadczył, iŜ Komisja jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. 
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 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, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7 Kolejny 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 zwiększenie 
dochodów i wydatków budŜetowych o kwotę 724 043 zł. w następujących działach: 
- dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80195 pozostała działalność  o kwotę 
719 381 zł, zgodnie z umową nr UDA – POKL.09.02.00-10-014/08-00. Środki 
pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego zostaną przeznaczone 
na realizację projektu „Sukces w szkole zawodowej szansą na rynku pracy” 
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w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednocześnie zwiększa się limity 
wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE. 
Realizacja wymaga wkładu własnego powiatu w wysokości 53 300 zł, środki 
pochodzą z rezerwy oświatowej. Projekt realizowany będzie w ZS CEZiU w Rawie 
Mazowieckiej, 
- dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze 
zwiększa się dochody o kwotę 4 662 zł, są to ponadplanowe wpływy z najmu 
– 122 zł. oraz darowizny 4 540 zł. Środki zostaną przeznaczone na pozostałe 
wydatki bieŜące w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. Ponadto zmniejsza 
się plan wydatków bieŜących w Domu Dziecka   a zwiększa wydatki majątkowe 
o kwotę 5 500 zł. 
Zadania inwestycyjne: 
- poz. 15 zakup odkurzacza z filtrującym systemem wodnym w Domu Dziecka 
w Rawie Mazowieckiej. 
Zmiany w planie funduszy powiatowych: 
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększenie stanu 
środków obrotowych na początek roku o kwotę  48 336  zł (środki pozostałe na 
koniec roku 2008), zwiększenie planu wydatków bieŜących funduszu o kwotę 
48 336 zł. 
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
zwiększenie stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 531 013 zł. 
(środki pozostałe na koniec roku 2008 ), zwiększenie planu wydatków bieŜących 
funduszu o kwotę 500 013 zł. oraz wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł. 
(zakupy inwestycyjne). 

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 XXX/163/2009 w  sprawie zmian w budŜecie 
roku bieŜącego, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad. 8 Następny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie sprawozdania 
Zarządu Powiatu z wykonania budŜetu za 2008 rok.  
Głos w tej kwestii zabrał Przewodniczący Zarządu – Józef Matysiak. 

Swoje wystąpienie mówca rozpoczął od informacji, Ŝe sprawozdanie 
z wykonania budŜetu zostało w dniu 20 marca br. przekazane Przewodniczącej Rady 
Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Informacja stanowiła przedmiot 
analizy poszczególnych Komisji, a w sposób szczególny Komisji Rewizyjnej. 
Następnie szczegółowo wykonanie budŜetu przedstawiła Skarbnik Powiatu – 
Marzena Pakuła.  
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Przedstawiła ogólne dane związane  z wykonaniem budŜet powiatu na 2008 r. 
Uchwalony on został w dniu 27 grudnia 2007 r. uchwałą nr XIV/89/2007 Rady 
Powiatu Rawskiego. Plan dochodów określony został w wysokości 36 828 436 zł, 
a po zmianach  na dzień 31 grudnia  2008  roku wyniósł 48 784 336 zł. Wykonanie 
dochodów wyniosło 50 017 721,34 zł tj. 102,5 % kwoty planowanej. 

Plan wydatków określony został w wysokości 39 628 037 zł, a po zmianach 
na dzień 31 grudnia 2008  wyniósł  48 216 936  zł. Wykonanie wydatków to kwota 
43 165 066,61 zł tj. 89,5 % planu. 

 Dane ogólne z wykonania dochodów  za 2008 rok przedstawiają się następująco: 

 
Lp. Treść Plan Wykonanie    % 
I. SUBWENCJA OGÓLNA 22 527 299 22 527 299 100,0 

 
1. 

       
Część oświatowa 

 
19 224 835 

 
19 224 835 

 
100,0 

 
2. 

 
Część równowaŜąca 

 
1 137 505 

 
1 137 505 

 
100,0 

 
3. 

 
Część wyrównawcza 

 
1 990 959 

 
1 990 959 

 
100,0 

 
4. 

 
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 

 
174 000 

 
174 00,00 

 
100,0 

II. DOTACJE 5 607 575 5 602 324,54  99,9 
 
1. 

 
Dotacje z budŜetu państwa 

 
4 524 928 

 
4 470 958,80 

 
98,8 

 
 
 
 
 
 
2. 

-  na zadania z zakresu administracji rządowej 
(bieŜące) 
-  na zadania własne powiatu (bieŜące) 
-  na zadania realizowane na podstawie porozumień 
    z organami administracji rządowej 
- na zadania z zakresu administracji rządowej 
(inwestycje) 
 
Dotacje z budŜetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

4 234 910 
154 629 
124 389 
 
11 000 
 
1 006 381 

4 183 493,66 
152 093,24 
124 371,90 
 
11 000,00 
 
1 116 256,03 

98,8 
98,4 
100,0 
 
100,0 
 
110,9 

 
 
 
 
 
3. 

- z budŜetów gmin (bieŜące) 
- z budŜetów powiatów (bieŜące) 
- z budŜetu województwa (bieŜące) 
- z budŜetu województwa (inwestycyjne) 
 
Dotacje z funduszy celowych 

148 764 
776 306 
51 311 
30 000 
 
76 266 

199 632,41 
835 658,20 
50 965,42 
30 000,00 
 
15 109,71 

134,2 
107,6 
99,3 
100,0 
 
19,8 

 
 
 

- z funduszy celowych (bieŜące) 
- z funduszy celowych (inwestycyjne) 
 

15 110 
61 156 
 

15 109,71 
- 
 

100,0 
- 
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III.  DOCHODY  WŁASNE 20 649 462 21 888 097,80106,0 

 
 

- wpływy za druki komunikacyjne 
- wpływy ze sprzedaŜy majątku 
- udział w podatku dochodowym 
- wpływy z najmu i dzierŜawy 
- odsetki  
- wpływy z usług 
- środki przekazane z ZPORR (inwestycje) 
- darowizny  
- wpływy z róŜnych dochodów i opłat  
- środki pozyskane z innych źródeł  
- pozostałe dochody  

1 000 000 
11 755 266 
4 883 458 
221 444 
321 159 
367 657 
699 243 
270 540 
146 461 
624 609 
359 625 
 

1 206 073,58 
11 759 912,39
5 448 088,30 
310 672,14 
501 726,45 
349 483,83 
798 530,24 
271 150,00 
194 492,66 
516 385,36 
531582,85 
 

120,6 
100,0 
111,6 
140,3 
156,2 
95,1 
114,2 
100,0 
132,8 
82,7 
147,8 

 OGÓŁEM DOCHODY:  
 

48 784 336 50 017 721,34102,5 

 
Dane ogólne z wykonania wydatków za 2008 rok przedstawiają się następująco: 
 

 
Lp. 

 
Treść 

 
Plan 

 
Wykonanie 

 
   % 

  
WYDATKI BIE śĄCE 

 
45 137 789 

 
41 020 326,81

 
90,9 

 
1. 

 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

 
24 198 355 

 
23 670 358,82

 
97,8 

 
2. 

 
dotacje 

 
802 659 

 
744 505,35 

 
92,8 

 
3. 

 
pozostałe wydatki bieŜące  

 
18 670 109 

 
15 156 742,15

 
81,2 

 
4. 

 
obsługa długu 

 
811 110 

 
793 164,55 

 
97,8 

 
5. 

 
poręczenia i gwarancje 

 
655 556 

 
655 555,94 

 
100,0 

 
II 

 
WYDATKI MAJĄTKOWE 

 
3 079 147 

 
2 144 739,80 

 
69,7 

 
1. 

 
wydatki inwestycyjne 

 
2 052 606 

 
1 406 873,20 

 
68,6 

 
2. 

 
zakupy inwestycyjne 

 
894 041 

 
725 366,60 

 
81,1 

 
3. 

 
dotacje na inwestycje 

 
132 500 

 
12 500,00 

 
9,4 

  
OGÓŁEM WYDATKI: 

 
48 216 936 

 
43 165 066,61

 
89,5 
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NajpowaŜniejsze wydatki zostały poniesione na: 
Transport i łączność  7 607 473 zł  
Gospodarka mieszkaniowa 765 815 zł,  
Administracja publiczna  5 883 802,07 zł   
Bezp. publ. i ochrona przeciwpoŜarowa  2 715 811 zł.            
Obsługa długu publicznego odsetek od kredytów 811 110 zł,poręczenie  655 555zł 
oświata i wychowanie  15 669 528 zł 
Ochrona zdrowia  844 968 zł  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  1 506 545 zł  
Edukacyjna opieka wychowawcza 3 435 194,01 zł  
Udzielone poŜyczki: 
PoŜyczki udzielone SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w kwocie 1 062 763,00 zł 
- poŜyczka w wysokości 394 763,00 zł   -  maj 2008 r. 
- poŜyczka w wysokości 668 000,00 zł   - grudzień 2008 r. 
DŁUG POWIATU  NA  31 GRUDNIA 2008 ROKU 

Dług powiatu na 31 grudnia 2008 roku bez udzielonego poręczenia wyniósł 
10 130 173,47 zł  i stanowi 20,3 % wykonanych dochodów roku 2008.  
Dług powiatu na 31 grudnia 2008 roku  wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł           
17 974 617,52  zł  i stanowi 35,9  %  wykonanych dochodów roku 2008.                                                                        
 INWESTYCJE 
Plan  3 079 147 zł. Wykonanie  2 144 739,80 zł. Ogółem inwestycje wykonano 
w 69,6 % 
Zadania inwestycyjne realizowane były w działach: 
010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
Nakłady zaplanowano w wysokości 30 000 zł, wydatki zrealizowane 30 000,00 zł. 
Dokonano zakupu sprzętu informatycznego i pomiarowego wraz 
z  oprogramowaniem. 
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
Nakłady zaplanowano w wysokości 1 187 230 zł. Wydatki wykonano   w wysokości 
1 161 543,18 zł tj.: 97,8% planu 
Kwota 349 759,16 zł  „Budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych 
w miejscowości Wiechnowice - Lesiew”.  
10 000,00 zł „Budowa drogi do ŁSSE”, koszty promocji. 
236 640,00 zł „Przebudowa drogi powiatowej Pukinin – Sadkowice – Mogielnica”. 
4 880,00 zł  „Przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska – granica województwa 
/Nowe Miasto/, wykonano projekt. 
Zakupy inwestycyjne w wysokości 560 264,02 zł zakupiono: walec wibracyjny, 
remontemdrogowy, przyczepka, ciągnik, dwa samochody, ramię hydrauliczne wraz 
z głowicą do cięcia krzaków /wydatki niwygasające/. 
 
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
Nakłady zaplanowano w wysokości 6 000 zł. Wydatki wykonano  w wysokości 
5 952,00 zł tj.: 99,2% planu, zakupiono sprzęt komputerowy. 
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Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 681 000 zł., wydatkowano      
291 144,24, tj.: 89,8 % . 
Wydatki inwestycyjne, ogółem 255 018,72 zł  w tym: 
135 248,89 zł realizacja zadania „Powiatowa Platforma Cyfrowa – Powiat Rawski”, 
119 769,83 zł remont sali konferencyjnej /wydatki niewygasające/. 
Zakupy inwestycyjne w wysokości 36 125,52 zł, zakupiono sprzęt komputerowy, 
kopiarki. 
Dział 754 – BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA    PRZECIWPOśAROWA 
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 173 500 zł, wydatkowano 
23 500,00 zł tj.: 13,5%, w tym: 
- 11 000,00 zł zakupiono odśnieŜacz podwórzowy oraz komputery. 
- 12 500,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji 
w Rawie Mazowieckiej. 
Kwota 150 000 zł występuje tylko po stronie planu, środki planowane były na zakup 
cięŜkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej, 
zakupu niezrealizowano poniewaŜ podczas przetargu nie wpłynęła Ŝadna oferta 
sprzedaŜy. 
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Wydatki zaplanowano w wysokości 767 000 zł. Wykonanie to 279 115,27 zł. 
tj. 36,4 %. 
Kwota planu 12 000 zł, wydatkowano 12 000,00 zł wykonano dokumentację 
projektową na zespół boisk przy LO w Rawie Mazowieckiej. 
Kwota planu 410 000 zł, wydatkowano 12 000,00 zł.: „Budowa wielofunkcyjnego 
boiska sportowego przy Zesp. Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej”, wykonano 
dokumentację projektową, projekt  nie został zrealizowany poniewaŜ   nie uzyskał 
dofinansowania od Ministra Sportu i Turystyki. 
Kwota planu 335 000 zł, wydatkowano 255 115,27 zł „ Termomodernizacja Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej – etap I”. Wykonano dokumentację 
projektową, ocenę efektu ekologicznego oraz roboty budowlane. 
Kwota planu 10 000 zł,  „ Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Białej Rawskiej  - etap II  instalacja pomp ciepła”. Zadanie nie było realizowane 
poniewaŜ nie uzyskało dofinansowania z WFOŚ i GW w Łodzi. 
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 
Wydatki zaplanowano w wysokości 136 000 zł. Wykonanie to 15 860,00 zł. 
tj. 11,7 %. 
- 15 860,00 zł zakupiono aparat – rejestrator rozmów telefonicznych. 
Kwota 120 000 zł była planowana na dotację dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu                         
2 ambulansów, poniewaŜ nie została podpisana  umowa na dofinansowanie  zadania 
ze środków UE. 
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 
Wydatek zaplanowany 116 197 zł, zrealizowany 25 021,20 zł, w tym: 
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15 981,00 zł „Zakup i montaŜ instalacji solarnej dla DD w Rawie Mazowieckiej”. 
Sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej.  
9 040,20 zł zakupiono patelnię elektryczna do kuchni Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej.  
Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 
Wydatki zaplanowano w wysokości 50 000 zł. Wykonanie to 49 996,18 zł., 
tj. 100 %, zakupiono samochód dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej. 
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 
Wydatki zaplanowano w wysokości 157 200 zł. Wykonanie to 130 607,73 zł., 
tj. 83,1 %. 
123 479,05 zł wykonano centralnego ogrzewania w internacie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. 
7 128,68 zł zakupiono kocioł warzelny do kuchni w internacie Zespołu Szkół 
CEZiU  w Rawie Mazowieckiej. 
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 
Zaplanowano kwotę 132 000 zł na „Budowę krytej pływalni wraz ze sztucznym 
lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej”, kwota umieszczona w wydatkach 
niewygasających. 
 W podsumowaniu Skarbnik Powiatu stwierdziła, iŜ w 2008 roku 
wypracowano wolne środki w wysokości 4 469 397,10 zł, (kwota 1 182 000 zł. 
została juŜ ujęta w budŜecie na 2009 rok). Środki pochodziły z większego niŜ 100% 
wykonania dochodów oraz niŜszego wykonania wydatków. Sytuacja finansowa 
pozwoliła na bezpieczne i terminowe spłaty zaciągniętych kredytów i poŜyczek. 
Powiat nie korzystał  z kredytu krótkoterminowego. 
Do przedstawionego sprawozdania uwag nie było. 
 
Ad. 9  Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 
absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 2008 rok. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącą Komisji 
Rewizyjnej Panią Marylę CharąŜkę. 
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Rawskiego na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 
2009 r. dokonała omówienia kontroli wykonania budŜetu za rok 2008 
przeprowadzonej przez powołany w tym celu zespół kontrolny i wnioskuje 
do Rady Powiatu Rawskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 
Rawskiego z tytułu wykonania budŜetu powiatu za 2008 rok.  

Komisja Rewizyjna wnioskując o udzielenie absolutorium pozytywnie 
zaopiniowała przebieg wykonania budŜetu powiatu za 2008 rok przedstawiony przez 
Zarząd Powiatu. 
Na podstawie wybranych, kontrolowanych dokumentów źródłowych Komisja 
dokonała analizy gospodarki finansowej. Dane zawarte w przedłoŜonej informacji 
porównano ze sprawozdaniami rocznymi: 
Rb – 27 S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych. 
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Dochody zostały wykonane w 102,5 %. Dochody powiatu z tytułu udziałów 
w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonane zostały 
w wysokości 111,6%. Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości 104,3%  – 
subwencje i dochody własne. 
Rb – 28 S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych. 
Badając sprawozdanie z wydatków nie stwierdzono by w działach i rozdziałach 
kwalifikacji budŜetowej nastąpiło przekroczenie planowanych wydatków. Wydatki 
były wykonane w 89,5 %. Taki poziom wykonania wynikał z  oszczędności oraz 
z niepełnego wykonania wydatków.  
Rb – NDS – sprawozdanie o nadwyŜce i deficycie. 
Badając to sprawozdanie stwierdzono, wypracowane wolne środki w kwocie 
4 469 397,10 zł. Są to środki wypracowane z tytułu oszczędności w wydatkach oraz 
nadplanowych dochodów. 
Rb – 31, Rb – 33 - o środkach gospodarstw pomocniczych i funduszach celowych.  
Sytuacja finansowa w tej grupie działalności jest prawidłowa. 
Rb – 50 – sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań 
z zakresu administracji. 
Dotacje otrzymane po stronie dochodów jak i dokonane wydatki z otrzymanych 
dotacji wykonano prawidłowo. 
Komisja dokonała równieŜ analizy rzetelności przedłoŜonej informacji 
z zapisami kont syntetycznych i analitycznych dochodów i wydatków. 
Nieprawidłowości nie stwierdzono.  
Dokonano równieŜ wyrywkowej kontroli wydatków, badając ich celowość 
i prawidłowość księgowania. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Szczególną uwagę zespół kontrolny zwrócił na kwestie związane 
z realizacją przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Kontroli podano 
wyrywkowo dostarczone z ogólnej liczby 37 postępowań przetargowych, 
następujące przetargi: 

1. Usługi telekomunikacyjne. 
2. Zakup sprzętu komputerowego. 
3. Przetarg na udzielenie kredytu krótkoterminowego. 
4. Przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego. 
5. Zakup oleju opałowego. 

W kontrolowanej dokumentacji przetargowej nieprawidłowości nie stwierdzono. 
Przeprowadzona kontrola nie ujawniła nieprawidłowości w zakresie 

prowadzonej gospodarki finansowej. 
W związku z powyŜszym Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenia Zarządowi 
Powiatu absolutorium. 
Następnie Przewodnicząca Komisji odczytała treść uchwały nr III/95/2009 składu 
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2009 r. 
w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawskiego 
w sprawie absolutorium za 2008 r. 
Na koniec Przewodnicząca Maria CharąŜka przedstawiła treść wypracowanej przez 
Komisję Rewizyjną opinii absolutoryjnej.  
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Z kolei Przewodnicząca Rady Powiatu – Teresa Pietrzak odczytała treść uchwały 
nr III/78/2009 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 
6 kwietnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu Rawa 
Mazowiecka z wykonania budŜetu za 2008 r. 
Wniosek Komisji Rewizyjnej oraz powołane wyŜej uchwały Regionalnej Izby 
Obrachunkowej stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Z uwagi na fakt, iŜ samo sprawozdanie zostało omówione w poprzednim punkcie 
obrad, Przewodnicząca Rady poprosiła o zabieranie głosu w kwestii związanej 
z treścią przedstawionych uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosku 
i opinii Komisji Rewizyjnej.  
Głosów w dyskusji w zakresie przedstawionych dokumentów nie było. 
RównieŜ do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały 
uwag nie zgłoszono.  
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 15 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się uchwałę 
XXX/164/2009 w  sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu 
wykonania budŜetu za 2008 rok, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. 
Za przyjęcie uchwały absolutoryjnej w imieniu Zarządu Powiatu podziękował jej 
Przewodniczący – Józef Matysiak. 
 
Ad. 10 Ten punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały 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 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągnięcia poŜyczek i kredytów. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Skarbnik Powiatu – Marzenę 
Pakułę. 

Mówczyni oświadczyła, iŜ w projekcie uchwały proponuje się  dokonanie 
zmiany § 1 uchwały nr XXIX/157/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 25 marca 
2009 r. polegającej na wskazaniu dokładnych kwot  kredytów  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. 
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 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 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
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zaciągnięcia poŜyczek i kredytów, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu. 
Ad. 11 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 XXIX  sesji w dniu 
25 marca 2009  roku  podjęła  następujące  uchwały: 

 
1. nr XXIX/156/2009 w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego, 
2. nr XXIX/157/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

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

3. nr XXIX/158/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata  2007-2013. 

4. nr XXIX/159/2009 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli 

 
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 25.03.2009 r. do 17.04.2009 r. spotkał się 
trzykrotnie omawiając następujące sprawy: 
 
W dniu 25.03.2009 r.  
- podjął uchwałę w sprawie nabycia działki w wsi Teodozjów z przeznaczeniem pod 
poszerzenie drogi powiatowej, 
- wydał opinię o przebiegu obwodnicy Białej Rawskiej, 
- przyjął propozycję porządku XXX sesji Rady Powiatu. 
       
W dniu 31.03.2009 r. 
- zatwierdził harmonogram pracy aptek w powiecie rawskim,  
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w statucie SPZOZ, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie kierunków zmian organizacyjno-
prawnych SPZOZ, 
- rozpatrzył wnioski o dofinansowanie ( MUKS Juvenia, LO, Wilkowian 
i Dzieciaków z Boguszyc), 
- podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
- zapoznał się z wynikiem kontroli przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną              
(5% wydatków), 
- wydał opinię w sprawie planu gospodarki odpadami dla miasta Rawa Mazowiecka, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie sprzedaŜy bezprzetargowej stacji 
transformatorowej przy ul. Zwolińskiego,  
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- rozpatrzył wniosek firmy JT – Biuro Projektów Budowlanych w sprawie 
ustanowienia słuŜebności przesyłu gazu na działce nr 549/1 przy ul. Przemysłowej 
w Rawie Mazowieckiej,  
- wyraził zgodę na wyodrębnienie samodzielnych lokali uŜytkowych w Przychodni 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, 
- rozpatrzył wniosek firmy KINGSPAN w sprawie przebudowy rowu 
melioracyjnego na działkach powiatowych nr 6/7 i 6/8. 
 
W dniu 7 kwietnia 2009 r. 
- podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu  „ Urząd bliŜszy społeczeństwu” 
oraz udzielił pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie 
jego realizacji, 
- zapoznał się z wynikiem kontroli przeprowadzonej w ZSP w Białej Rawskiej, 
- rozpatrzył wniosek w sprawie wymiany okien i wynajęcia mieszkania. 
Będąc przy głosie Starosta Rawki zaprosił zebranych na uroczystości 3-go Maja. 
Pisemne zaproszenie Radni otrzymali na dzisiejszej sesji. 
Do tak przedstawionej informacji o wykonaniu uchwał Rady Powiatu Rawskiego 
oraz o pracy Zarządu Powiatu uwag nie było. 
 
Ad. 12 W punkcie interpelacje i wolne wnioski jako pierwszy głos zabrał Radny 
Przemysław Szewczyk.  Zwrócił się z interpelacją o spowodowanie 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 kompetencji 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.  Kto 
jest zarządcą tych budynków i kto za nie odpowiada? 
Z kolei interpelację złoŜył Radny Jarosław Kobierski. Jego interpelacja dotyczyła 
złego stanu technicznego skrzyŜowania obwodnicy Rawy Mazowieckiej (droga nr 
72) z kolejką wąskotorową. Istniejącej sytuacji jest uciąŜliwa dla okolicznych 
mieszkańców, szczególnie dotyczy to pory nocnej, gdyŜ hałas spowodowany 
uderzeniem oderwanych od płyt betonowych torów jest nie do zniesienia. 
 
Ad. 13 W sprawach róŜnych Przewodnicząca Rady odczytała wnioski końcowe 
jakie Regionalna Izba Obrachunkowa sprecyzowała po przeprowadzonej 
kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Powiecie 
Rawskim. Kontrolą objęto wybrane zagadnienia z lat 2006-2007 oraz z I połowy 
2008 roku. PowyŜsze pismo stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
   
Odpowiedź Zarządu Powiatu w zakresie wykazanych nieprawidłowości i uchybień 
zostanie w dniu jutrzejszym wystosowana do RIO, a jej treść umieszczona 
w biuletynie informacji publicznej  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Rawie Mazowieckiej, oświadczył Wicestarosta Marian Krzyczkowski. 
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Do przedstawionych wniosków nawiązał Radny Przemysław Szewczyk. Poprosił 
o wyjaśnienie  zarzutów związanych z naruszeniem ustawy o finansach publicznych 
oraz egzekwowania od rzeczoznawców majątkowych realizowania zleceń w sposób 
rzetelny, zapewniający prawidłową wycenę nieruchomości.  
Odpowiadając Wicestarosta Marian Krzyczkowski poinformował, iŜ pierwsza 
kwestia dotyczyła zapewnienia przeprowadzania kontroli we wszystkich podległych 
jednostkach organizacyjnych i została ona juŜ zrealizowana przez wykonanie takiej 
kontroli  w wykorzystaniem podmiotu zewnętrznego. Przepis ustawy o finansach 
publicznych nakłada obowiązek kontroli przestrzegania przez podległe 
i nadzorowane jednostki sektora finansów publicznych, w kaŜdym roku 
w co najmniej 5% wydatków podległych jednostek organizacyjnych. 
Druga kwestia związana z egzekwowaniem od rzeczoznawców majątkowych 
realizowania zleceń w sposób rzetelny, wynika z zaistnienia błędu w jednym 
z operatów szacunkowych. Rzeczoznawca pomyłkowo wpisał w dwóch róŜnych 
miejscach tego samego operatu szacunkowego dwie róŜne wartości wyceny 
nieruchomości.    
Innych głosów w tym punkcie porządku obrad nie było. 
 
Ad. 14 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Teresa Pietrzak - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 13 50 dokonała zamknięcia 
obrad XXX  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
  Sporządził; Sylwester Krawczyk.  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego  
                (-) Teresa Pietrzak  


