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

odbytej w dniu 16 listopada 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 XXXIV sesji.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu 

Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata  2007-2013. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przekazanie w drodze 

darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej na cele publiczne Gminie 
Cielądz.   

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań 
związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009 r.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku 
Województwa Łódzkiego w sprawie  ograniczenia działalności Wojewódzkiej 
Stacji Ratownictwa  Medycznego w Łodzi.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Powiatu 
śyrardowskiego  dotyczący likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w śyrardowie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Rady Powiatu 
Grójeckiego dotyczącej likwidacji SPZOZ w Grójcu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Powiatu Rawskiego.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
13. Przyjęcie informacji w zakresie wykonania budŜetu Powiatu Rawskiego 

za I półrocze 2009 r. 
14. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu oraz Starosty Rawskiego 

o złoŜonych oświadczeniach majątkowych. 
15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za 2009 r. 
16. Informacja o wynikach egzaminów w roku szkolnym 2008/2009.  
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17. Informacja Starosty o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 
w okresie międzysesyjnym. 

18. Interpelacje Radnych. 
19. Zapytania i wolne wnioski. 
20. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 2 Do przedstawionego porządku obrad XXXV sesji Rady Powiatu Rawskiego, 
Starosta Rawski – Józef Matysiak zaproponowała wprowadzenie dodatkowego  
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Rady Powiatu Grójeckiego 
dotyczącej likwidacji SPZOZ w Grójcu. 
 
Mówca zaproponował aby powyŜszy projekt uchwały wprowadzić po punkcie 
obejmującym podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały 
Powiatu śyrardowskiego dotyczący likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w śyrardowie.  
Numeracja kolejnych punktów ulega przesunięciu odpowiednio o jeden. 

Innych propozycji zmian dzisiejszego porządku obrad nie zgłoszono. 
Porządek ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. 

Rada Powiatu Rawskiego przystąpiła do realizacji następującego porządku 
obrad: 
 

 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z XXXIV sesji 
Rady Powiatu Rawskiego. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty 14 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym 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 następujące zmiany  
w planie dochodów i wydatków budŜetowych: 
Zmiany w  planie dochodów  budŜetowych obejmują: 
Zmniejsza się o kwotę 500 000 zł, planowane dochody ze sprzedaŜy majątku 
z uwagi na brak ich wykonania. 
Zmniejsza się o kwotę 271 141 zł, planowane dochody z tytułu udziału 
we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na brak ich 
wykonania w stosunku do planu oszacowanego przez Ministra Finansów. 
Zwiększa się dochody o kwotę 349 036 zł, zgodnie z decyzją ŁUW nr FN.I-30112-
200/2009 z dnia 12 października 2009 roku, dotacja celowa na dofinansowanie 
przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu pn.: „Narodowy Program 
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Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011” tj. na „Przebudowę DP nr 2118E 
w relacji Pukinin – Mogielnica”. 
Zwiększenia dochodów i wydatków obejmują: 
- 31 546 zł, dział 801, rozdział 80195 zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.02-
10-257/09-00 środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostaną przeznaczone na realizację projektu ”Klucz 
do matury – wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy z LO w Rawie 
Mazowieckiej”.  
- 54 000 zł, środki pochodzą z odszkodowania za uszkodzoną głowicę do badań 
kardiologicznych ( sprzęt jest własnością Powiatu, przekazany w uŜyczenie SP ZOZ 
w RM ), środki zostaną przeznaczone na ponowny zakup głowicy.  
Zmniejszenia dochodów i wydatków obejmują: 
- 151 698 zł, dział 801, rozdział 80195 zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.02.00-
10-014/08-00 środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostaną przeznaczone na realizację projektu ”Sukces 
w szkole zawodowej szansą na rynku pracy” zostaną wykorzystane na realizację 
Projektu w 2010 roku w ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej.  
Zwiększenia wydatków obejmują: 
- 49 036 zł, zwiększa się wydatki bieŜące w rozdziale 60014 drogi publiczne 
powiatowe. 
Zmiany w planie wydatków budŜetowych.  
Zmniejsza się wydatki bieŜące w dziale 750 administracja publiczna o kwotę 7 000 
zł  zwiększa się  wydatki w dziale 926 kultura fizyczna i sport. 
Zadania inwestycyjne. 
55 000 zł, głowica do badań kardiologicznych ( sprzęt jest własnością Powiatu, 
przekazany w uŜyczenie SP ZOZ w RM ). 
Przychody i rozchodu budŜetu. 
Zwiększa się przychody roku 2009 o kwotę 471 141 zł, środki pochodzą z nadwyŜki 
budŜetowej 2008 roku. 
 

Do przedstawionych przez Panią Skarbnik  propozycji zmian w budŜecie roku 
bieŜącego nie było. 
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 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę XXXV/188/2009 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 wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata  2007-2013. 
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O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Starostę Rawskiego – Józefa 
Matysiaka. 
Mówca oświadczył, iŜ w związku  z ogłoszeniem konkursu o dofinansowanie 
projektów w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 
Infrastruktura ochrony zdrowia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 instytucja pośrednicząca w trakcie 
weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pt. 
„Wymiana aparatury rentgenowskiej w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” 
zwróciła uwagę na niespójność tytułu zadania objętego projektem z tytułem 
zawartym w zbiorczym zestawieniu zadań inwestycyjnych zawartym Planie 
Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013. 

Aby wypełnić wymogi Instytucji Zarządzającej  w tabeli „4.3.3. Zbiorcze 
zestawienie zadań inwestycyjnych – ochrona zdrowia” z zadania „WyposaŜenie 
Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w nowoczesną aparaturę diagnostyczną, 
w tym sprzęt komputerowy” wyłączono i utworzono nowe zadanie pn. „Wymiana 
aparatury rentgenowskiej w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.  

Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 
 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 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę XXXV/189/2009 w  sprawie wprowadzenia 
zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju 
na lata  2007-2013, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6  Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przekazanie 
w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej na cele publiczne 
Gminie Cielądz.   
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Starostę Rawskiego – Józefa 
Matysiaka. 
Powiat Rawski jest właścicielem zabudowanej nieruchomości, w udziale  
22398/28850, połoŜonej w obrębie Sierzchowy Kolonia gm. Cielądz. 
 W obiektach znajdujących się na nieruchomości, będących w w/wym. udziale 
własnością  powiatu, prowadzona jest działalność w zakresie promocji i ochrony 
zdrowia. Powiat Rawski  dokonuje darowizny na cel publiczny,  całości posiadanych 
udziałów, w celu kontynuacji dotychczasowej działalności. Jest to kolejny ośrodek 
zdrowia przekazywany lokalnemu samorządowi gminnemu. 

Rada Gminy Cielądz podjęła  uchwałę o przyjęciu darowizny na cel publiczny 
-  realizację promocji i ochrony zdrowia. 
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Biorąc powyŜsze pod uwagę, oraz fakt, Ŝe  darowizna odbywa się na cel 
związany z zadaniami własnymi gminy, niniejsza uchwała znajduje uzasadnienie. 
 Odnosząc się do przedstawionego uzasadnienia, Radny Ireneusz Staworzyński 
wyraził nadzieję, Ŝe w ramach rekompensaty za przekazywane nieodpłatnie mienie 
Gmina Cielądz, w odpowiedni sposób i w odpowiednim momencie, włączy 
się finansowo w poprawę sytuacji rawskiego szpitala. 
 Radny Przemysław Szewczyk poprosił o przedstawienie formy 
zabezpieczenia faktu dalszego prowadzenia przez Gminę Cielądz 
w przekazywanych budynkach – działalności medycznej.   
Stosowny zapis zabezpieczający na okres 10 lat, odpowiadał Starosta Rawski, 
będzie wprowadzony do treści aktu notarialnego.  

Z kolei głos zabrała Radna Maria Piątek. Oświadczyła, iŜ przekazanie 
nieruchomości stanowiącej ośrodek zdrowia jest odpowiedzią na oczekiwania 
społeczności Gminy Cielądz. W podjętej przez Radę Gminy Cielądz uchwale jest 
stosowany zapis, iŜ nabycie nieruchomości następuje na cele realizacji promocji 
i ochrony zdrowia. 

W imieniu obdarowanego – Gminy Cielądz głos zabrał Wójt Andrzej Latek. 
Zapewnił, iŜ przez okres objęty umową, czyli 10 lat, na nieruchomości będzie 
prowadzona w dalszym ciągu działalność medyczna.  

Innych uwag do omawianego projektu uchwały nie było. 
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 

Nieruchomościami pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
Opinię Komisji przedstawił jej Wiceprzewodniczący Krzysztof Janeczek. 

 
Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały uwag 
nie było.  
Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę XXXV/190/2009 w  sprawie wyraŜenia zgody 
na przekazanie w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej na cele 
publiczne Gminie Cielądz, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań 
związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych 
na realizację tych zadań w 2009 r. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Halina Bartkowicz – 
BłaŜejewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej. 

W dniu 15.10.2009 r. Powiat Rawski otrzymał z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie informację  o przydzieleniu 
na realizację zadań w bieŜącym roku dodatkowych środków finansowych 
w  wysokości 88.865 zł.  
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Środki te proponuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu rehabilitacji  
społecznej osób niepełnosprawnych.   

Ponadto proponuje się dokonanie przesunięcia środków finansowych             
w wysokości 2.666,20 zł. z zadań:  udzielanie dofinansowania oprocentowania 
kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na 
kontynuowanie działalności gospodarczej oraz  dokonywanie zwrotu kosztów 
poniesionych przez pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych. 

W dniu 23.10.2009 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformował, 
Ŝe z planowanych 80.000 zł nie zostanie wykorzystana kwota 596,12 zł. Kwotę 
tę proponuje się przesunąć na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 
osób niepełnosprawnych. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z tego 
zakresu w br. nie zaspokoją potrzeb osób niepełnosprawnych pomimo przeznaczenia 
na nie dodatkowych środków, oraz dokonania przesunięć z innych zadań. 

Mimo przydziału dodatkowych środków, nie ma moŜliwości zrealizowania 
wszystkich występujących potrzeb. Dla pełnego zrealizowania wszystkich 
złoŜonych wniosków potrzebna jest dodatkowo kwota około 600.000 zł. 

 

Do przedstawionego przez Dyrektor PCPR uzasadnienia uwag nie było.  
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej -Wacław Jacek 

Adamczyk poinformował, iŜ Komisja pozytywnie zaopiniowała  omawiany projekt 
uchwały. 
Do treści projektu uchwały równieŜ uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 17 radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę XXXV/191/2009 w  sprawie zmiany uchwały 
dotyczącej określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009 r.,  która stanowi załącznik nr 5 
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 8 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie  
ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa  Medycznego w Łodzi.  
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Dyrektor Wydziału  Zdrowia 
i Polityki Społecznej Panią Urszulę Przerwę. 
 
Mówczyni oświadczyła, iŜ pismem  z dnia 9 października 2009 roku, Pani ElŜbieta 
Hibner - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego,  przekazała do zaopiniowania  
projekt Uchwały  Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie  ograniczenia 
działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi poprzez 
likwidację w jej strukturze komórek  organizacyjnych: 
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1) Nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej 
w Konstantynowie Łódzkim, 
2) Nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej 
w Konstantynowie Łódzkim, 

bowiem, zgodnie z art. 43 ust. 2  ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, projekt 
uchwały w sprawie ograniczenia działalności Zakładu poprzez likwidację jego 
komórki organizacyjnej, wymaga zaopiniowania przez  właściwe organy gminy 
i powiatu, których ludności  zakład  udziela świadczeń zdrowotnych. 
Jak wynika z § 2 projektu  Uchwały  Sejmiku, dalsze nieprzerwane udzielanie  
świadczeń zdrowotnych danego rodzaju, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, 
warunków udzielania i jakości, zapewniają   inne zakłady opieki zdrowotnej 
z udzielające analogicznych  świadczeń  na terenie Konstantynowa Łódzkiego 
i posiadające umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia tj. m.in.: 

1) SPZOZ w Konstantynowie Łódzkim, 
2) NZOZ „Olmed” filia w Konstantynowie  Łódzkim. 

Jako przyczynę likwidacji ww. komórek organizacyjnych wskazano w uzasadnieniu 
do projektu Uchwały   brak kontraktu z NFZ.   
Mając na uwadze powyŜsze, moŜna stwierdzić, iŜ w wyniku likwidacji 
wyszczególnionych komórek organizacyjnych  Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa 
Medycznego w Łodzi, nie nastąpi istotne ograniczenie w tym zakresie dostępności  
dla mieszkańców Powiatu Rawskiego.  Dlatego teŜ, naleŜy pozytywnie zaopiniować 
projekt Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego.  

Do przedstawionego przez Dyrektor Urszulę Przerwę uzasadnienia uwag 
nie było.  

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej -Wacław Jacek 
Adamczyk poinformował, iŜ Komisja pozytywnie zaopiniowała  omawiany projekt 
uchwały. 
Do treści projektu uchwały równieŜ uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 17 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę XXXV/192/2009 w  sprawie wyraŜenia opinii 
o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia 
działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa  Medycznego w Łodzi, która stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 9 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Powiatu śyrardowskiego  dotyczący 
likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w śyrardowie. 
Ponownie o zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Dyrektor Wydziału  
Zdrowia i Polityki Społecznej Panią Urszulę Przerwę. 

Pismem  z dnia 30 października 2009 roku, znak: OR.III.0714-8/09 
Przewodniczący Zarządu Powiatu śyrardowskiego przekazał do zaopiniowania  
projekt Uchwały  Rady Powiatu śyrardowskiego w sprawie likwidacji Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w śyrardowie z siedzibą  przy ul. Limanowskiego 30 
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w śyrardowie, poniewaŜ, zgodnie z art. 43 ust. 1  ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej, projekt uchwały w sprawie likwidacji publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, wymaga zaopiniowania przez  właściwe organy gminy 
i powiatu, których ludności  zakład  udziela świadczeń zdrowotnych. Zespół Opieki 
Zdrowotnej  w śyrardowie prowadzony jest w formie samodzielnego  zakładu.  

Zgodnie z § 1 ust. 3 projektu uchwały zakończenie działalności Zakładu 
planowane jest na dzień 30 czerwca 2010 roku. Dalsze nieprzerwane udzielanie  
świadczeń zdrowotnych , bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków 
udzielania i jakości, zapewni, jak wynika z § 3 projektu uchwały, Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w śyrardowie utworzony przez spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod nazwą Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego 
z siedzibą w śyrardowie przy ul. Limanowskiego 30, który przejmie do realizacji  
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia likwidowanego spzoz-u. 

Jako przyczynę likwidacji  wskazano w uzasadnieniu do projektu uchwały 
m.in.: warunek uczestnictwa w wieloletnim programie rządowym pt. ,,Wsparcie 
jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony 
zdrowia”.  

Mając na uwadze powyŜsze, moŜna stwierdzić, iŜ w wyniku likwidacji 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w śyrardowie, nie nastąpi istotne ograniczenie w tym 
zakresie dostępności  dla mieszkańców Powiatu Rawskiego.  Dlatego teŜ, naleŜy 
pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały  Powiatu śyrardowskiego.  
 

Do przedstawionego przez Dyrektor Urszulę Przerwę uzasadnienia uwag 
nie było.  

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej -Wacław Jacek 
Adamczyk poinformował, iŜ Komisja pozytywnie zaopiniowała  omawiany projekt 
uchwały. 
Do treści projektu uchwały równieŜ uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 17 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę XXXV/193/2009 w  sprawie wyraŜenia opinii 
o projekcie uchwały Powiatu śyrardowskiego  dotyczący likwidacji Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w śyrardowie, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 10 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
wyraŜenia opinii o projekcie Rady Powiatu Grójeckiego dotyczącej likwidacji 
SPZOZ w Grójcu. 
RównieŜ ten projekt uchwały został omówiony przez Dyrektor Wydziału  Zdrowia 
i Polityki Społecznej Panią Urszulę Przerwę. 

Pismem  z dnia 30 października 2009 roku, znak : EiZ.0715/28/2009 Starosta 
Powiatu Grójeckiego przekazał do zaopiniowania  projekt Uchwały  Rady Powiatu 
Grójeckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej w Grójcu, poniewaŜ, zgodnie z art. 43 ust. 1  ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej, projekt uchwały w sprawie likwidacji publicznego zakładu opieki 
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zdrowotnej, wymaga zaopiniowania przez  właściwe organy gminy i powiatu, 
których ludności  zakład  udziela świadczeń zdrowotnych. Dalsze nieprzerwane 
udzielanie  świadczeń zdrowotnych, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, 
warunków udzielania i jakości, zapewni, jak wynika z § 1 projektu uchwały, 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grójcu utworzony przez podmiot, 
wyłoniony w drodze przetargu, z którym zostanie podpisana umowa dzierŜawy 
Szpitala. NZOZ przejmie  do realizacji  umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia 
likwidowanego SPZOZ-u. 

Jako przyczynę likwidacji  wskazano w uzasadnieniu do projektu uchwały 
m.in.: warunek uczestnictwa w wieloletnim Programie rządowym pt. ,,Wsparcie 
jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony 
zdrowia” .  

Mając na uwadze powyŜsze, moŜna stwierdzić, iŜ w wyniku likwidacji  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Grójcu, nie nastąpi 
istotne ograniczenie w tym zakresie dostępności  dla mieszkańców Powiatu 
Rawskiego.  Dlatego teŜ, naleŜy pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały  Rady 
Powiatu Grójeckiego.  
 RównieŜ do tego uzasadnienia uwag nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej -Wacław Jacek 
Adamczyk poinformował, iŜ  z uwagi na fakt, Ŝe projekt Uchwały  Rady Powiatu 
Grójeckiego wpłynął w dniu przedwczorajszym, Komisja nie mogła wyrazić swojej 
opinii. 
Do treści projektu uchwały równieŜ uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 17 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę XXXV/194/2009 w  sprawie wyraŜenia opinii 
o projekcie Rady Powiatu Grójeckiego dotyczącej likwidacji SPZOZ w Grójcu, 
która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 11 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Powiatu Rawskiego. 
O przedstawienie uzasadniania do przedmiotowego projektu uchwały 
przewodnicząca Rady poprosiła Starostę Rawskiego – Józefa Matysiaka. 
Proponowana zmiana, wyjaśniał Starosta Rawski jest podyktowana wejściem 
w Ŝycie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 
która nie przewiduje zatrudnienia Sekretarza Powiatu na podstawie powołania, 
Sekretarz zatrudniany jest na podstawie umowy o pracę. 
W tym miejscu Radny Ireneusz Staworzyński poprosił aby Komisja Statutowa 
mogła zebrać się i dokonać analizy proponowanych zmian w Statucie, 
czy Regulaminie Organizacyjnym. 
Odpowiadając Starosta Józef Matysiak oświadczył, iŜ proponowana zmiana jest 
wynikiem zmiany przepisów i ma jedynie charakter porządkowy. Planowane 
posiedzenie Komisji Statutowej będzie związane z opracowaniem tekstu jednolitego 
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Statutu i Regulaminu Organizacyjnego. Wtedy Komisja  dokona analizy 
obowiązujących w tym zakresie zapisów.  
Innych wystąpień w ramach tego punktu porządku obrad nie było. 
Do treści projektu uchwały równieŜ uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 17 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę XXXV/195/2009 w  sprawie zmian Statutu 
Powiatu Rawskiego, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 12 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej.  
O omówienie treści projektu uchwały Przewodnicząca Rady poprosiła starostę 
Rawskiego – Józefa Matysiaka. 

Mówca poinformował, iŜ w celu skumulowania zadań obronnych 
dotyczących działalności słuŜby zdrowia na terenie powiatu w jednej komórce 
organizacyjnej, przypisuje się obowiązek stałej aktualizacji Planu Przygotowań 
słuŜby zdrowia na potrzeby obronne państwa do Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Zarządzania Kryzysowego. Dotychczas obowiązek stałej aktualizacji planu był 
realizowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej. Nowelizacja ustawy - 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz.2027 z późn. 
zm. ) wprowadziła następujące zmiany: 
1) art. 28 ustawy dostosował nazewnictwo działającego Zespołu Uzgadniania 

Dokumentacji Projektowej na Zespół Koordynujący Usytuowanie 
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu. 

2) art. 24  ustawy   zapewnił   nieodpłatny   dostęp   do  bazy   ewidencji   gruntów 
i budynków marszałkowi województwa i Generalnemu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska.  

Do przedstawionego uzasadnienia uwag nie była. 
 RównieŜ do treści  projektu uchwały przedstawionej przez Przewodniczącą 
Rady uwag nie wniesiono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 17 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę XXXV/196/2009 w  sprawie zmian 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, 
która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 13 Następny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji 
w zakresie wykonania budŜetu Powiatu Rawskiego za I półrocze 2009 r. 
Głos w tej kwestii zabrała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła.    
Mówczyni poinformowała, iŜ stosowna informacja została w dniu 31 sierpnia br. 
złoŜona na ręce Przewodniczącej Rady oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
Następnie Pani Skarbnik przeszła do omawiania samego wykonania budŜetu.   
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BudŜet powiatu na 2009 r. uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 r. 
Uchwałą nr XXVI/144/2008 Rady Powiatu Rawskiego. 
Uchwała zawierała równieŜ prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2009 r. i lata 
następne, dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu administracji rządowej, 
plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2009 r., przychody 
i wydatki gospodarstwa pomocniczego,  funduszy celowych, oraz wykaz zadań 
inwestycyjnych na 2009 r. Plan dochodów określony został w wysokości 41 283 440 
zł, a po zmianach  na dzień 30 czerwca  2009  roku wyniósł 45 484 344 zł.  
Wykonanie dochodów wyniosło 23 938 008,78 zł tj. 52,6 % kwoty planowanej. 

Plan wydatków określony został w wysokości 47 722 177 zł, a po zmianach 
na dzień 30  czerwca 2009  wyniósł  53 223 337  zł. 
Wykonanie wydatków to kwota 20 492 567,60 zł tj. 38,5 % planu. 
 
DOCHODY I PRZYCHODY  
Dochody planowane to 45 484 344 zł. Wykonanie 23 938 008,78 zł. tj. 52,6 % 
planu. 
Na dochody składają się: 
1. Subwencje ogólne 
Planowana kwota subwencji to 24 563 866 zł. Wykonanie wyniosło 
14 642 026,00 zł, tj. 59,6 % planu, z tego: 
 
           plan    wykonanie               % 
- subwencja oświatowa          20 454 116 zł     12 587 152,00  zł          61,5  % 
- subwencja równowaŜąca 1 434 555 zł   17 276,00  zł          50,0  % 
- subwencja wyrównawcza  2 675 195 zł       1 337 598,00 zł           50,0  % 
Subwencje stanowiły 61,2 % dochodów ogółem . 
 
2. Dotacje 
Kwota dotacji to 7 249 933 zł – plan. Wykonanie to  3 090 812,60 zł  tj. 42,6 %.  
W kwotach dotacji są dotacje z budŜetu państwa, dotacje z budŜetów jednostek 
samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych. 
- Dotacje z budŜetu państwa 

Kwota tych dotacji szacowana była w wysokości 5 614 393 zł. Dotacje, 
jakie wpłynęły to kwota 2 362 209,00 zł tj. 42,1 % w tym: 
Dotacje z budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 
Plan 1 604 194 zł. Wykonanie 667 478 ,79 zł, tj. 41,6 % kwoty planowanej. 
Z budŜetów gmin ( bieŜące) plan 151 431 zł, wykonanie 88 804,40 zł, tj. 58,6 % 
kwoty planowanej. 
Z powiatów ( bieŜące ) 750 994  zł, wykonanie 411 079,44 zł, tj. 54,7 % kwoty 
planowanej. 
Z województwa (bieŜące) plan 698 269 zł, wykonanie 167 594,95 zł, tj. 24,0 % 
kwoty planowanej. 
Z województwa (inwestycyjne) plan 3 500 zł, wykonanie 0 zł. 
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- Dotacje z funduszy celowych 
Plan 31 346 zł, dotyczy zadania realizowanego w 2009 roku, dochody zostaną 
zrealizowane  w II półroczu 2009 roku. Wykonanie 61 124,81 zł, dotyczy zwrotu za 
wykonaną inwestycje  w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej 
w 2008 roku. 
Dotacje ogółem stanowiły po stronie planów 15,9 % dochodów, a po stronie 
wykonania 12,9 % dochodów powiatu. 
 
3. Dochody własne 

Na 2009 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 
13 670 545 zł. wykonanie na koniec czerwca wyniosło 6 205 170,18 zł, tj. 45,4%. 
Na dochody własne składają się: 
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. 
  Plan 5 857 905 zł, wykonanie 2 379 501,03 zł tj. 40,6% 
- środki pozyskane z innych źródeł. 
  Plan 2 794 551 zł, wykonanie 1 224 936,21 zł. tj.: 43,8 %  
- wpływy z usług. 
  Plan 311 678 zł, wykonanie 168 575,85 zł tj. 54,1 % 
- wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych powiatu. 
  Plan 1 000 000 zł, wykonanie 4 311,78 zł tj.0,4 %. 
- wpływy za druki komunikacyjne. 
  Plan 1 400 000 zł, wykonanie 516 313,50 zł tj. 36,9 % 
- wpływy z najmu i dzierŜawy. 
Plan 312 655 zł, wykonanie 159 881,77 zł tj. 51,1 % 
- odsetki bankowe i inne. 
  Plan 97 874 zł, wykonanie 97 631,22 tj. 99,8 % 
- środki z ZPORR 
  Plan 1 434 027 zł, wykonanie 100,0 % tj. 1 434 027,47 zł 
- wpływy z róŜnych dochodów i opłat  
  Plan  115 519 zł, wykonanie 57 720,10 zł  tj.50,0%. 
- darowizny 
Plan 31 610 zł, wykonanie 12 660,00 zł tj.40,0 % 
- pozostałe dochody. 
  Plan 314 726 zł, wykonanie 149 611,25 zł tj. 47,5 % 
 

Dochody własne powiatu po stronie planu stanowiły 30,1 % dochodów 
ogółem, po stronie wykonania 25,9 %. 
Przychody wyniosły: plan 11 260 877 zł, wykonanie 2 482 256 zł, tj. 22,0 % 
w tym: 
- kredyty i poŜyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym 
  Plan 5 900 000 zł, wykonanie 0 zł, 
- przychody z tytułu spłat udzielonych poŜyczek plan 2 878 621 zł, 
- przychody z tytułu nadwyŜki  roku 2008 
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  Plan 2 482 256 zł, wykonanie 100% tj. 2 482 256,00 zł. 
 
WYDATKI I ROZCHODY  
Plan wydatków po zmianach w ciągu roku określony został na poziomie 
53 223 337 zł. Wykonanie wyniosło 20 492 567,60 zł tj. 38,5 %. 
Wydatki bieŜące 
Wydatki bieŜące to 20 238 150,84 zł, tj. 41,1% kwoty planowanej – 
49 217 306 zł. Wydatki bieŜące   stanowiły 98,8 % wydatków ogółem. 
- na wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 
13 187 149,81 zł na plan 26 350 593 zł      tj. 50,0 %. 
  Wydatki na wynagrodzenia stanowiły 64,4 % wydatków ogółem i 65,2%      
wydatków bieŜących. 
- dotacje 

Plan to kwota 4 864 121 zł, wykonanie 952 874,46 zł tj. 19,6%. 
Wydatki na dotacje wyniosły 4,6 % wydatków ogółem i 4,7 % wydatków 

bieŜących. 
- pozostałe wydatki bieŜące. 

Plan 16 685 925 zł, wykonanie 5 448 816,62 zł tj. 32,6 %.  
Pozostałe wydatki bieŜące to 26,6%  wydatków ogółem i 26,9 % wydatków 
bieŜących. 

- obsługa długu 
Plan 550 000 zł. Wykonanie 265 976,61 zł tj. 48,4 %. Obsługa długu stanowiła 
1,3 % wydatków ogółem i 1,3% wydatków bieŜących. 

- poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                  
   Plan 766 667 zł, wykonanie 383 333,34 zł tj. 50,0 %. Poręczenie stanowiło 
1,9 % wydatków  ogółem i 1,9 % wydatków bieŜących. 
Wydatki majątkowe 
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4 006 031 zł, wykonanie wyniosło 
254 416,76 zł tj. 6,3 %.  
Wydatki inwestycyjne oszacowano w wysokości 3 718 031 zł, wykonanie 
to kwota 183 350,79 zł tj. 4,9 % planu. 
Zakupy inwestycyjne planowano w wysokości 273 000 zł, wykonano w 26,0% tj. 
w wysokości 71 065,97 zł. Wydatki majątkowe stanowią 1,2 % wydatków ogółem. 
Dotacje na inwestycje zaplanowano w wysokości 15 000 zł, wydatki zostaną 
zrealizowane w II półroczu 2009 roku. 
Do przedstawionej informacji uwag nie było. 
Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie przedstawionej 
przez Zarząd Powiatu informacji z wykonania budŜetu Powiatu za I półrocze 2009 r. 
o czym poinformował jej Przewodniczący Krzysztof Kopka. 
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała treść Uchwały nr III/221/2009 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 października 
2009 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji Zarządu Powiatu w Rawie 
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Mazowieckiej o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2009 r. W/w uchwała 
wraz z informacją stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
Wobec braku chętnych do zabrania głosu, Przewodnicząca Rady zarządziła 
głosowanie nad przedstawioną informacją. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 17 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali przyjęła, bez głosów przeciwnych, do akceptującej wiadomości informację 
z wykonania budŜetu Powiatu za I półrocze 2009 r. 
 
Ad. 14 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego informacje Przewodniczącej Rady Powiatu oraz Starosty Rawskiego 
o złoŜonych oświadczeniach majątkowych.  
Jako pierwsze swoją informację przedłoŜyła Pani Teresa Pietrzak – Przewodnicząca 
Rady Powiatu Rawskiego. 

Poinformowała, iŜ stosownie do postanowień art. 25c ust.4  ustawy z dnia 
11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Radni Powiatu 
Rawskiego złoŜyli w ustawowym terminie od dnia 30 kwietnia br. swoje 
oświadczenia majątkowe za rok 2008. Przewodnicząca Rady  oraz Starosta Rawski, 
swoje oświadczenia majątkowe złoŜyli Wojewodzie Łódzkiemu.  
W dniu 17 lipca 2009 roku po przeprowadzeniu analizy danych zawartych 
w oświadczeniach, przekazano po jednym egzemplarzu oświadczeń Urzędowi 
Skarbowemu w Rawie Mazowieckiej. 
W dniu 9.10.2009 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej przesłał 
sprawozdanie z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych Radnych 
Rady Powiatu Rawskiego. Stwierdził, iŜ szczegółowa analiza pod względem 
formalnym istotnych nieprawidłowości nie wykazała. Dotyczyły one 2 Radnych 
i zostały uzupełnione. 
RównieŜ analiza porównawcza złoŜonych oświadczeń majątkowych w stosunku 
do roku poprzedniego nie wykazała nieprawidłowości w zakresie nie ujawnienia 
posiadanego majątku lub innych składników majątkowych. 
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała treść pisma Wojewody Łódzkiego 
nr ZN-0717/1420/OM/09 z dnia 27 października 2009 r. dotyczącego oświadczeń 
majątkowych Przewodniczącej Rady  oraz Starosty Rawskiego. 
Powołane wyŜej pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej 
i Wojewody Łódzkiego stanowią załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 Z kolei głos zabrał Starosta Rawski – Józef Matysiak. 
Oświadczył, iŜ zgodnie z art. 25 c pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym 
wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, 
kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu 
zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje 
administracyjne w imieniu starosty składają oświadczenia majątkowe staroście, 
który dokonuje ich analizy. 

W terminie do 30 kwietnia oświadczenie majątkowe złoŜyli: 
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1) Pracownicy Starostwa Powiatowego : 
1. Marian Krzyczkowski - Wicestarosta, 
2. Sławomir Stefaniak - Sekretarz Powiatu, 
3. Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu, 
4. Anna Ostalska - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa, 
5. Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg 

i Transportu, 
6. Leszek Przybył - Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa, 
7. Stefan Goryczka - Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami, 
8.  Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, 
9.  Jan Idzikowski - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania 

Kryzysowego- na dzień objęcia funkcji i na koniec roku. 
10. Wiesław Paramuszczak - Kierownik Oddziału Komunikacji, 
11. GraŜyna Machnicka - Kierownik Oddziału Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej, 
12. ElŜbieta  Tałabińska -Z-ca Kierownika Oddziału Komunikacji, 
13. Stanisława Rosiak - p.o. Przewodniczący Powiatowego Zespołu Orzekania 

o Niepełnosprawności, 
14. Edyta Oderska -Specjalista w Oddziale Komunikacji, 
15. Aneta Libera -Małkiewicz – Inspektor w Oddziale Komunikacji, 
16. Agata Jura - referent w Oddziale Komunikacji, 
17. Leonarda Słowikowska - Zarząd Dróg Powiatowych, 

Oświadczenia nie złoŜyła Marianna Bednarska, która z dniem 26.03.2009 r. przeszła 
na emeryturę. 
    2) Członkowie Zarządu Powiatu: 

1. Krzysztof Janeczek, 
2. Wacław, Jacek Adamczyk, 
3. Jarosław Kobierski, 

     3) Kierownicy jednostek powiatowych: 
1. BoŜena Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,. 
2. Andrzej Brodowski – Dyrektor Domu Dziecka, 
3. Halina Bartkowicz–BłaŜejewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie, 
4.  Anna Idzikowska – Dyrektor  SP ZOZ, 
5.  Andrzej Romańczuk – Dyrektor ZSP im Wł. Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej, 
6.  Radosław Kaźmierczk – Dyrektor ZSCEZiU, 
7.  Agata Malik – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
8.  Joanna Popłońska – Dyrektor ZSP w Białej Rawskiej, 
9.  Arkadiusz Woszczyk – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Rawie 

Mazowieckiej, 
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10.  ElŜbieta Jasnowska – Dyrektor Powiatowej Biblioteki, 
11.  Paweł Malik – Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych, 
12.  Janusz Pawłowski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 

4) Pracownicy jednostek powiatowych: 
1. Dorota Zdziechowska – Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, 
2. Alicja Skibińska – Kierownik Działu Informacji, Ewidencji i Świadczeń 

w Powiatowym Urzędzie Pracy, 
 
  ZłoŜone oświadczenia umieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Oświadczenia majątkowe  przesłano 25 czerwca br. do Urzędów Skarbowych 
w Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach. 
  Z pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej wynika, 
Ŝe w oparciu o przeprowadzoną analizę oświadczeń majątkowych pod względem 
merytorycznym oraz po  porównaniu treści z oświadczeniami majątkowymi 
zeznaniami za lata ubiegłe oraz innymi danymi będącymi w posiadaniu organu 
podatkowego nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie nie ujawniania 
posiadanego majątku czy tez innych składników majątkowych”. Z powyŜszego 
pisma wynika równieŜ, Ŝe pod względem formalnym stwierdzono nieprawidłowości: 
-  w oświadczeniu Pani Jolanty Popłońskiej- nie określiła powierzchni działki 
budowlanej, 
- w oświadczeniu Pana Andrzeja Romańczuka – nie określił wobec kogo został 
zaciągnięty kredyt hipoteczny. 
  Z pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach dotyczącego analizy 
danych zawartych w oświadczeniach majątkowych wynika, Ŝe wyjaśnienia 
wymagają podane wartości rynkowe nieruchomości Leszka Przybyła  i Janusza 
Pawłowskiego. 

 
Ad. 15 Następny punkt porządku obrad obejmował sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za 2009 r. 
O przedstawienie sprawozdania w imieniu Komisji  Przewodnicząca Rady poprosiła 
przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – Marie CharąŜka. 
Swoje wystąpienie mówczyni rozpoczęła od poinformowania, iŜ Rada Powiatu 
Rawskiego na XXVI sesji zatwierdziła plan kontroli  Komisji Rewizyjnej 
na rok 2009 
PowyŜszy plan obejmował przeprowadzenie następujących kontroli; 
 
1. WdraŜanych przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej programów naprawczych lub 
przyjętych rozwiązań przekształceniowych. 
2. Wydatkowania środków na rzeczówkę oraz na dokształcanie w Liceum 
Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej 
3. Wydatkowania środków budŜetowych na inwestycje drogowe zrealizowane 
w 2008 roku. 
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W dniach 27 i 31 marca 2009 r. upowaŜniony przez Przewodniczącą Rady zespół 
kontrolny przeprowadził w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej,  ul. Warszawska 14 kontrolę w zakresie 
wskazanym przez Rade powiatu.. 
Z zgromadzonego materiału oraz  informacji uzyskanych od Dyrektora SPZOZ 
w Rawie Mazowieckiej Pani Anny Idzikowskiej wynika, iŜ w kontrolowanym 
okresie placówka nie wdroŜyła typowych programów przekształceniowych.  
Powodem takiego stanu rzeczy była niestabilna sytuacja prawna w zakresie 
poŜądanych kierunków przekształceniowych. Trwały prace  legislacyjne 
umoŜliwiające utworzenie na bazie obecnego SPZOZ spółki prawa handlowego 
i ewentualnego zaangaŜowania podmiotu z kapitałem zewnętrznym. Trwały 
konsultacje z organem załoŜycielskim w zakresie moŜliwych kierunków zmian 
organizacyjno-prawnych. 
Działalność bieŜąca koncentrowała się na pracach związanych z dostosowaniem 
pomieszczeń i wyposaŜenia do wymogów stawianych przez NFZ. Nowe zasady 
kontraktowania usług medycznych spowodowały konieczność likwidacji niektórych 
jednostek organizacyjnych oraz zmiany zasad zatrudnienia personelu lekarskiego 
przez przejście na system kontraktowy.   
W ramach istniejących moŜliwości finansowych w roku 2008 zakupiono: 

o trzy pompy infuzyjne (koszt jednej 3638 zł); 
o dwa ssaki elektryczne Basic (koszt jednej 6355 zł); 
o osiem zestawów komputerowych do róŜnych oddziałów  

( koszt 16 373,39 zł) 
Otrzymano jako  dar od Fundacji Polsat: 
- respirator transportowy na oddział dziecięcy (34 602, 20 zł) 
 

Na podstawie przedstawionych dokumentów, uzyskanych informacji oraz 
stanu faktycznego Komisja stwierdza co następuje: 
1. Z uwagi na fakt, Ŝe w objętym kontrolą okresie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 
nie wdroŜył Ŝadnego typowego programu naprawczego, Komisja Rewizyjna 
nie mogła wykonać w pełni  zlecenia  Rady Powiatu w powyŜszym zakresie. 
2. W placówce realizowane były pewne czynności modernizacyjne związane 
z dostosowaniem pomieszczeń i urządzeń do wymogów NFZ i nowych zasad 
kontraktowania usług medycznych. 
3. Przyjęto program dostosowania pomieszczeń i urządzeń SPZOZ do wymogów 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia 
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Opracowany harmonogram działań zakłada 
realizację większości  z zaplanowanych prac dostosowawczych na rok 2012. 
4. Usprawniono obsługę pacjentów poprzez wykorzystanie przydatnych lokali 
na parterze (po administracji) na gabinety lekarskie i izby przyjęć. 
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Wnioski końcowe Komisji Rewizyjnej: 

1. BieŜące monitorowanie sytuacji prawnej w zakresie kierunków 
restrukturyzacji placówek słuŜby zdrowia. 

2. Przygotowanie placówki  do moŜliwości skorzystania z proponowanej przez 
rząd pomocy finansowej, związanej z powołaniem spółki prawa handlowego. 

3. Podjęcie kwestii budowy nowego pawilonu szpitalnego. 
 
 W dniu 13 października 2009 roku zespół kontrolny  przeprowadził drugą 
kontrolę w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego 
w Rawie Mazowieckiej dotyczącą wydatkowania środków budŜetowych 
przeznaczonych na inwestycje drogowe zrealizowane w 2008 roku. 
We wszystkich kontrolowanych przypadkach, dokonano analizy zgromadzonej 
dokumentacji przetargowej. Zamówienie publiczne we wszystkich trzech 
kontrolowanych przypadkach zostało zrealizowane  w trybie przetargu 
nieograniczonego. Specyfikację istotnych warunków zamówienia zainteresowani 
oferenci mogli pobrać ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej. Ogłoszenia o zamówieniu publicznym zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych zostały zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
stronie internetowej Starostwa i na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa. Oceny 
najkorzystniejszych ofert dokonano na podstawie kryteriów zawartych 
w specyfikacjach przetargowych. 
W przypadku zamówienia dotyczącego - zakupu i dostawy fabrycznie nowego 
remontera drogowego do remontu nawierzchni drogowych – z  trzech zgłoszonych 
ofert wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy BUDROMET Sp. z o. o za kwotę 
178.120,00 zł. 
Przy zamówieniu – Budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych w Regnowie – 
ofertę złoŜyła tylko jedna firma RAWDRÓG na kwotę 344.879,16 zł. 
Przy zamówieniu – Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów: 
osobowego i dostawczego – ofertę złoŜyła równieŜ jedna firma BILEX na kwotę 
148.700,02 zł. 
Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na fakt, Ŝe we wszystkich trzech 
kontrolowanych przypadkach wystąpiła sytuacja niŜszych cen zaproponowanych 
przez oferenta w stosunku do przyjętej w specyfikacji wartości szacunkowej 
zamówienia.  
Wszystkie trzy postępowania przetargowe podlegały zatwierdzeniu przez Zarząd 
Powiatu, czego potwierdzeniem są stosowne wyciągi z protokołów z posiedzeń 
Zarządu Powiatu.  
śadne z kontrolowanych postępowań przetargowych nie było oprotestowane. 

Podsumowując przeprowadzoną kontrolę Komisja Rewizyjna stwierdza, 
iŜ we wszystkich trzech kontrolowanych przypadkach nie wystąpiły 
nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków budŜetowych przeznaczonych 
na inwestycje drogowe zrealizowane  w 2008 roku.  
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 W dniu 15 października 2009 roku zespól kontrolny dokonał kolejnej kontroli 
w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej dotyczącej wydatkowania 
środków na tzw. rzeczówkę oraz na dokształcanie. 

W trakcie kontroli ustalono, iŜ wydatki rzeczowe za rok 2008 zostały 
zrealizowane w 100 %  w stosunku do załoŜonego planu. Za okres od 1.01. 2009 r. 
do 31.08. 2009 r. realizacja planu wydatków wynosiła 66,40 %. Na dokształcanie 
w roku 2008 wykorzystano wszystkie przeznaczone na ten cel środki. Od 1 stycznia  
2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. środki na dokształcanie wykorzystano zaledwie 
w 4,13 %. Z informacji udzielonej przez dyrektora Arkadiusza Woszczyka wynika, 
Ŝe środki te zostały przesunięte na druga połowę roku z uwagi na potrzeby 
doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikającego z reformy programowej. 

Podsumowując przeprowadzoną kontrolę Komisja Rewizyjna stwierdza, 
iŜ w kontrolowanym obszarze nie wystąpiły nieprawidłowości w zakresie 
wydatkowania środków budŜetowych przeznaczonych na tzw. rzeczówkę 
oraz na dokształcanie w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej. 
 Ustalenia zespołów kontrolnych zostały przedstawione Kierownikom 
kontrolowanych jednostek.  
Do tak przedstawionego przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej sprawozdania 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 16 W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu obejmującego 
informację o wynikach egzaminów w roku szkolnym 2008/2009.  
O przedstawienie takiej informacji Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Jadwigę 
Majchrzak – Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
Swoje wystąpienie mówczyni rozpoczęła od poinformowania, iŜ przepisy ustawy 
oświatowej zobowiązują organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 
do przedkładania corocznych informacji o realizacji zadań oświatowych, w tym 
o wynikach egzaminów.  
Poszczególne placówki przedstawiły stosowne zestawienia obrazujące wyniki 
przeprowadzonych egzaminów maturalnych w roku bieŜącym. 
W ramach poszczególnych przedmiotów wyniki te są zróŜnicowane. W przypadku 
przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka, sprecyzowano wniosek, iŜ uczniowie 
przystąpili do egzaminów bez odpowiedniego powtórzenia materiału. NaleŜy 
w bieŜącym roku szkolnym na bieŜąco śledzić  informacje, publikacje dotyczące 
nowego egzaminu maturalnego.  
Kolejny wniosek dotyczy historii. Maturzyści w ograniczonym stopniu opanowali 
wiadomości i nie znają dobrze faktografii i terminologii historycznej. 
Inne wnioski to: 
- wyniki w zakresie z języków obcych (ZSP w Rawie Mazowieckiej i ZSP w Białej 
Rawskiej) poniŜej średniej w województwie, 
- zwracać baczniejszą uwagę, na wszystkich zajęciach, na kwestię udoskonalania 
własnych wypowiedzi przez uczniów, czyli zmniejszyć ilość klasówek na rzecz 
wypowiedzi ustnych, 
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- naleŜy angaŜować uczniów w próbne matury, aby doskonalić pracę z arkuszem 
egzaminacyjnym, 
- teoretyczny egzamin z przedmiotów zawodowych uczniowie zdali na poziomie 
zadawalającym, gorzej wyglądała sytuacja w zakresie egzaminu praktycznego, 
- większe zainteresowanie uczniów dodatkowymi zajęciami przygotowującymi 
maturzystów do egzaminu maturalnego, 
- zdanie egzaminu z przedmiotów zawodowych nie jest potrzebne zarówno 
do dalszej pracy, jak i dalszego kształcenia, pracodawcy nie wymagają dyplomu 
potwierdzającego zdanie egzaminu. 
 
Odnosząc się do przedstawionych przez Panią Dyrektor wyników, Radny Ireneusz 
Staworzyński poprosił o bliŜsze przedstawienie problemów związanych 
z egzaminem praktycznym. 
Zdaniem Dyrektora ZSP w Białej Rawskiej problem w zaliczeniu wymaganego  
70% progu jest progiem zbyt wysokim dla części uczniów, dlatego teŜ większość 
placówek uruchomiła dodatkowe zajęcia przygotowujące maturzystów do 
zawodowych egzaminów maturalnych. 
Odnosząc się do tak postawionej diagnozy Radny poddał pod rozwagą dwie jedyne 
moŜliwości tj. zmianę kierunku kształcenia, bądź podniesienie jego poziomu. Innego 
rozwiązania  tego problemu, zdaniem Radnego nie ma. 
Odpowiadając Dyrektor ZSP stwierdził, iŜ na wybór kierunku kształcenia szkoła nie 
ma wpływu. Niezadowalające wyniki  z przedmiotów zawodowych są wynikiem 
tego, Ŝe pracodawcy nie wymagają do zatrudnienia dyplomu potwierdzającego 
uzyskanie kwalifikacji zawodowych. 
 Włączając się do dyskusji Starosta Rawski Józef Matysika zaproponował 
powrót do tej dyskusji na innym forum. Przedstawił propozycje odbycia konferencji 
z udziałem fachowców zewnętrznych.  
Zdaniem mówcy, pomocna do dyskusji będzie wiedza dotycząca ilości absolwentów 
poszczególnych szkół, którzy dostali się na studia wyŜsze i na jakie uczelnie.  
 Wniosek Starosty Rawskiego dotyczący odbycia odrębnej debaty zakończył 
dyskusję w ramach tego punktu porządku obrad. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Zofia Winiarska 
poinformowała, iŜ Komisja zajmowała się przedmiotową informacją, stosowne 
wnioski zostały przez Komisję wypracowane. 
  
Ad. 17 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 XXXIV  sesji w dniu 
25 września 2009  roku  podjęła  następujące  uchwały: 

 
1. nr XXXIV/177/2009 w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego,  
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2. nr XXXIV/178/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata  2007-2013, 

3. nr XXXIV/179/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Rawa 
Mazowiecka, 

4. nr XXXIV/180/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
Regnów, 

5. nr XXXIV/181/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
Sadkowice, 

6. nr XXXIV/182/2009 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
funkcjonujących na terenie Powiatu Rawskiego, 

7. nr XXXIV/183/2009  w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Sejmiku 
Województwa Łódzkiego w sprawie  ograniczenia działalności Wojewódzkiej 
Stacji Ratownictwa  Medycznego w Łodzi,  

8. nr XXXIV/184/2009  w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Sejmiku 
Województwa Łódzkiego w sprawie  ograniczenia działalności Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi, 

9. nr XXXIV/185/2009  w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Sejmiku 
Województwa Łódzkiego w sprawie  ograniczenia działalności Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, 

10. nr XXXIV/186/2009  w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych, 
11. nr XXXIV/187/2009  w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Rawskiego 

o dofinansowanie kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Rawie Mazowieckiej - Centrum Aktywizacji Zawodowej  ze środków 
Funduszu Pracy, pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw 
pracy.   

Wszystkie uchwały zostały wykonane przez przekazanie do organu nadzoru lub 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Do dnia dzisiejszego organa nadzoru 
nie stwierdziły ich niewaŜności.  
Zarząd Powiatu wykonał, bądź wykonuje na bieŜąco treść uchwał,  zgodnie 
z przyjętymi w nich zapisami.  
 
Zarząd Powiatu Rawskiego w okresie od 26.09.2009 r. do 16.11.2009 r.    spotkał się 
siedmiokrotnie omawiając następujące sprawy: 
 
W dniu 30.09.2009 r.  
-  przyjął informację o przygotowaniach do obchodów Dnia Edukacji  Narodowej, 
-  podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji do zaproponowania nagród Starosty 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
- wyraził opinię w sprawie powierzenia obowiązków wicedyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego Pani Cecylii Magiera-Koprowskiej, 
- rozpatrzył wnioski w sprawie: 
- dofinansowania internatu w ZSP w Białej Rawskiej- analiza budŜetu szkoły, 
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- przyznania opieki nocnej w internacie ZSP w Białej Rawskiej- nie zwiększono 
wymiaru godzin, 
 środków na remont kotła gazowego w internacie ZSP w Rawie Mazowieckiej, 
- zatwierdził Harmonogram pracy aptek w miesiącach październik i listopad, 
- rozpatrzył prośbę  Spółki „Szpitale Polskie” w sprawie terminu opracowania 
programu reorganizacji słuŜby zdrowia w powiecie rawskim, 
- rozpatrzył wniosek w sprawie zakupu części działki 308/34 w ŁSSE, 
- podjął uchwałę w sprawie układu wykonawczego budŜetu powiatu do uchwały 
nr  XXXIV/177/2009 Rady Powiatu. 
- podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
 
W dniu 2.10.2009 r.  
- zatwierdził wynik przetargu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego  
w wysokości 5.900.000 – Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, 
- podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „ Dobry start lepsze jutro    
uczniów liceum profilowanego w ZSCEZiU” realizowanego w ramach POKL,  
- podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Radosławowi  
Kaźmierczakowi dyrektorowi ZSCEZiU do realizacji powyŜszego projektu, 
 
W dniu 8.10.2009 r. 
- zatwierdził wynik odbytego przetargu rozszerzającego zakres przebudowy  
drogi Pukinin –gr. powiatu –Mogielnica- wygrało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
i Mostów ERBEDIM z Piotrkowa Tryb. Za kwotę 828.061 zł 
- zapoznał się z informacją w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości  
gruntowych wraz z prawem własności infrastruktury technicznej wchodzącej 
w skład Rogowskiej Kolei Wąskotorowej, 
- rozpatrzył wniosek o dofinansowanie wyjazdu na turniej tenisa stołowego 
do Gdańska MLUKS „Dwójka”- 900 zł, 
- rozpatrzył wniosek w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego w budynku przy   
ul.Reymonta 14 - 85% bonifikata, 
- rozpatrzenie wniosku firmy PPHU ALEKSANDRA w sprawie zgody na  
lokalizację linii kablowej napowietrznej nas działce 307/9-działka na terenie 
SP ZOZ, 
 
W dniu 13.10.2009 r.  
- zapoznał się z wynikiem kontroli w Domu Dziecka, 
- zapoznał się z realizacją zaleceń pokontrolnych w ZSP w Rawie  Mazowieckiej, 
- zatwierdził kandydatury do nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji, 
- zatwierdził propozycje stypendiów naukowych starosty dla uczniów, 
- wyraŜenie zgody na wykonanie dokumentacji Orlik 2012 w LO, 
- przyjął propozycje porządku XXXV Sesji Rady Powiatu: 
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W dniu  29.10.2009 r.  
- przyjął informację o wynikach egzaminów przeprowadzonych w szkołach 
ponadgimnazjalnych i szkołach specjalnych w roku szkolnym 2008/9, 
- zatwierdził wyniki odbytego przetargu na zimowe utrzymanie dróg  powiatowych, 
dostawę piasku i dostawę soli, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie   
określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodowa i społeczną osób   
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z  PFRON, 
- zapoznał się z bieŜącą sytuacją finansową SP ZOZ, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia opinii o   ograniczeniu 
działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w  Łodzi, 
- rozpatrzył wniosek dyrektora ZSCEZiU o dofinansowanie zakupu drzew 
z PFOŚiGW – 3000 zł, 
- podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia uŜytkowania wieczystego 
od   Polskich Kolei Państwowych S.A. 
- wyraził zgodę na zapłatę przez Spółkę Gazowniczą wynagrodzenia 
za ustanowioną słuŜebność przesyłu przez grunty powiatowe, 
- podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
- zatwierdził planu zasadniczych przedsięwzięć PSSE w Rawie Maz. 
 
W dniu 4.11.2009 r.  
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przekazania w formie darowizny 
Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach dla Gminy Cielądz, 
- wyraził  zgodę na zakup aparatury medycznej przez SP ZOZ, 
- wyraził zgodę na dzierŜawę garaŜu w Białej Rawskiej, 
- wniosek dyrektora SP ZOZ o umorzenie poŜyczek udzielonych przez powiat, 
- pojął uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w SP ZOZ, 
 
W dniu 9.11.2009 r.  
- „ Szpitale Polskie” – program reorganizacji słuŜby zdrowia na terenie powiatu 
rawskiego, 
- podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli 
ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, 
- rozpatrzył wniosek ZSCEZiU w sprawie środków finansowych na ogrodzenie, 
- wyraził zgodę na lokalizację linii energetycznej średniego napięcia na działce 318 
przeznaczonej pod budowę basenu, 
- podjął uchwałę w sprawie umorzenia poŜyczek udzielonych SP ZOZ. 
Kończąc Starosta Rawski podziękował wszystkim którzy uczestniczyli 
w rocznicowych uroczystościach z okazji 91 rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

Do tak przedstawionej informacji o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz o pracy Zarządu Powiatu uwag nie było. 
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Ad. 18 W punkcie interpelacje i wolne wnioski głos zabrał Radny Ireneusz 
Staworzyński.  Poprosił o aktualną informację dotyczącą prywatyzacji rawskiego 
szpitala. Mówca poprosił równieŜ o informację dotyczącą sytuacji związanej 
z zagroŜeniem grypą na terenie Powiatu Rawskiego.  
W kwestii prywatyzacji rawskiego szpitala głos zabrał Wicestarosta Marian 
Krzyczkowski. Przypomniał, iŜ obowiązuje w tym zakresie stosowna uchwała Rady 
Powiatu zobowiązująca Zarząd Powiatu do dokonywania czynności zmierzających 
do przekształcenia rawskiego szpital w spółkę ze 100% udziałem samorządu. Na 
dzień dzisiejszy są kłopoty z uzyskaniem dokumentacji, którą naleŜy złoŜyć do 
Banku Gospodarstwa Krajowego celem skorzystania z pomocy rządowej, czyli 
skorzystaniem z tzw. planu „B”. Wykonująca taką dokumentację Spółka Szpitale 
Polskie przedstawiła po raz drugi nie pełną dokumentację. W dniu 23 października 
podczas prezentacji przez spółkę  wykonanej dokumentacji pojawiły się kolejne 
braki. Uzgodniono zakres i  termin wykonania uzupełnienia. Do dnia dzisiejszego 
spółka nie uzupełniła występujących braków.  Ostateczny termin upływa z dniem 
dzisiejszym. 
Analizując ewentualne korzyści z przystąpienia do tzw. planu „B” naleŜy mieć 
świadomość, iŜ część zadłuŜenia będącego przedmiotem refundacji zostanie juŜ 
przez szpital spłacona. Tak więc ta opłacalność staje się coraz mniejsza. NaleŜy się 
liczyć, iŜ przy przeciągnięciu się terminu wykonania dokumentacji, analizą musi 
zostać objęty równieŜ rok 2009, a złoŜenie wniosku nastąpi w roku 2010. Ponadto 
trzeba mieć świadomość, iŜ spółka wystartuje w bardziej niekorzystnych warunkach, 
gdyŜ zgodnie z zapowiedzią NFZ, kontrakt dla szpitali na rok 2010 będzie niŜszy 
o ok. 10%.  Dofinansowanie rawskiego szpitala, juŜ jako spółki, przy poziomie 
miesięcznym zwiększającego się zadłuŜenia o ok. 120.000 zł. spoczywać będzie 
na udziałowcach.   
Odnosząc się do przedstawionej przez Wicestarostę Mariana Krzyczkowskiego  
informacji, Radny Ireneusz Staworzyński zgłosił wniosek o odbycie, jeszcze w roku 
bieŜącym, sesji poświęconej prywatyzacji rawskiego szpitala. 
Informacja dotyczącą sytuacji związanej z zagroŜeniem grypą na terenie Powiatu 
Rawskiego zostanie przedstawiona na kolejnej sesji Rady Powiatu.  
 
  
Ad. 19 W sprawach róŜnych Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z decyzją 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznającą Parafii w Boguszycach 
dotacji na remont zabytkowego kościoła w kwocie 300.000 zł. 
Następnie Przewodnicząca Rady poinformował Radnych o terminach posiedzeń 
poszczególnych Komisji. 
Innych głosów w tym punkcie porządku obrad nie było. 
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Ad. 20 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Teresa Pietrzak - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 13 30 dokonała zamknięcia 
obrad XXXV  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
  Sporządził; Sylwester Krawczyk.  

    Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego 
                                                             (-) Teresa Pietrzak  


