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

odbytej w dniu 25 września 2009 roku w sali konferencyjnej 
 Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 
Przewodnicząca Rady Teresa Pietrzak o godz. 900 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 14 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiąŜących 
decyzji.  

Rada Powiatu Rawskiego przystąpiła do realizacji następujący porządek 
obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII 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 udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Rawa 

Mazowiecka. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Regnów. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Sadkowice. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

funkcjonujących na terenie Powiatu Rawskiego. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Sejmiku 
Województwa Łódzkiego w sprawie  ograniczenia działalności 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi. 

12. Podjęcie uchwały sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Sejmiku 
Województwa Łódzkiego w sprawie  ograniczenia działalności 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.  
14. Podjęcie uchwały 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.   

15. Przyjęcie informacji w zakresie sytuacji na rynku pracy w Powiecie Rawskim. 
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16. Informacja Starosty o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 
w okresie międzysesyjnym. 

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

 
Ad. 2 Do przedstawionego porządku obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Rawskiego, 
Starosta Rawski – Józef Matysiak zaproponowała wprowadzenie dodatkowych 
trzech projektów uchwał: 

1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice, 
2. w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Sejmiku Województwa 

Łódzkiego w sprawie  ograniczenia działalności Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi, 

3. w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Sejmiku Województwa 
Łódzkiego w sprawie  ograniczenia działalności Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, 

 
Mówca zaproponowała aby pierwszy projekt uchwały wprowadzić po punkcie 
obejmującym podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
Sadkowice. Pozostałe dwa projekty uchwał po punkcie  obejmującym podjęcie 
uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Sejmiku Województwa 
Łódzkiego w sprawie  ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa  
Medycznego w Łodzi,  
Numeracja kolejnych punktów ulega przesunięciu odpowiednio o dwa. 

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

 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z XXXIII 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: 
 Zwiększa się dochody i wydatki budŜetowe o kwotę  560 992  zł. 
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- 250 000 zł, dział 754, rozdział 75411 środki pochodzą z dotacji z budŜetu państwa 
150 000 zł, z dotacji od miasta Rawa Mazowiecka 100 000 zł, zostaną przeznaczone 
na wydatki majątkowe w KPPSP w Rawie Mazowieckiej. 
 
- 102 444 zł, dział 801, rozdział 80195 zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.02.00-
10-036/08-00 środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostaną przeznaczone na realizację projektu ”Dobra 
szkoła – lepsza przyszłość” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej. 
 
- 3 511 zł, dział 852, rozdział 85201 są to ponadplanowe dochody Domu Dziecka 
w Rawie Mazowieckiej, środki zastaną przeznaczone na wydatki bieŜące placówki. 
 
- 200 000 zł, dział 853, rozdział 85333 zgodnie z aneksem nr UDA-POKL.06.02.00-
10-049/08-01 zwiększono plan dotacji dla Powiatu, środki zostaną przeznaczone na 
realizację projektu „Samozatrudnienie – sposób na sukces” w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Rawie Mazowieckiej, środki pochodzą z Unii Europejskiej. 
 
5 037 zł, dział 854, rozdział 85410, zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania 
otrzymanego z PZU w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, 
środki zostaną przeznaczone na wydatki bieŜące Szkoły. 
 
Zmiany w planie wydatków budŜetowych obejmują: 
- Dział 600 – transport i łączność. 
Zmniejsza się wydatki bieŜące o kwotę 79 000 zł, kwota 8 000 zł  zwiększy wydatki 
majątkowe  
- Dział 801 – oświata i wychowanie. 
Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80123- licea profilowane o kwotę 16 245 
zł, środki zostają przesunięte do internatu, zmiana dotyczy ZSP w Białej Rawskiej. 
Dział 851- szpitale ogólne  
71 000 zł, zwiększa się nakłady na wydatki majątkowe. 
- Dział 758 – róŜne rozliczenia 
Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 8 740 zł, środki zostaną 
przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego projektu ”Dobra szkoła – lepsza 
przyszłość” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 
 
Zadania inwestycyjne: 
- poz. 3 – 8 000 zł, zwiększa się nakłady na zakupy inwestycyjne, zakup sprzętu 
komputerowego, 
- poz. 9 – 250 000 zł, zwiększa się nakłady na zakup cięŜkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej, 
poz. 21 – 14 000 zł, zwiększa się nakłady na zakupy inwestycyjne sprzętu 
komputerowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, środki zostaną 
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przeznaczone na realizację projektu ”Dobra szkoła – lepsza przyszłość” w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, 
- poz. 22 – 20 000 zł, zwiększa się nakłady inwestycyjne na prace przygotowawcze 
w związku ze złoŜeniem Projektu pn.: „Wymiana aparatu rentgenowskiego 
w Szpitalu Św. Ducha Rawie Mazowieckiej” o dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej, 
- poz. 23 – 40 000 zł, zwiększa się nakłady na zakupy inwestycyjne, zakup sprzętu 
do wykonywania prób wysiłkowych do Szpitala Św. Ducha  w Rawie Mazowieckiej, 
- poz. 25 – 11 000 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia 
awaryjnego z elementami oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szpitala Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej. 
 
Wieloletnie programy inwestycyjne. 
Wprowadza się dwa nowe, wieloletnie programy inwestycyjne: 
- poz. 7 - „Wymiana aparatu rentgenowskiego w Szpitalu Św. Ducha  w Rawie 
Mazowieckiej” powiat planuje złoŜenie wniosku o dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej. 
- poz. 8 - „Remont drogi powiatowej nr 4118E  Pukinin-gr. woj. (Mogielnica) ” 

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 16 radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę XXXIV/177/2009 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 zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego 
Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata  2007-2013. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Piotra Irlę  – Dyrektora 
Wydziału, Rozwoju, promocji i Informacji.  

Mówca oświadczył, iŜ w związku  z ogłoszeniem konkursu o dofinansowanie 
projektów w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 
Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i zamierzeniem zakupu nowoczesnego 
aparatu rentgenowskiego dla SP ZOZ zachodzi konieczność zmodyfikowania Planu 
Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013 
w zakresie zadań inwestycyjnych przez zmianę treści punktu 4.3.3. „Zbiorcze 
zestawienie zadań inwestycyjnych – ochrona zdrowia”, który otrzymuje brzmienie 
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 
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Komisja Promocji i Integracji Europejskiej wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały, o czym poinformowała jej Przewodnicząca 
Franciszka Wójcicka. 
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 XXXIV/178/2009 w  sprawie zmiany 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 udzielenia pomocy finansowej dla 
Miasta Rawa Mazowiecka. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Starostę Rawskiego – Józefa 
Matysiaka. 
W związku ze złoŜonymi przez trzy samorządy: Miasto Rawa Mazowiecka, Gminę 
Sadkowice i Gminę Regnów  wnioskami o udzielenie pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, informował Starosta Rawski, 
przygotowano trzy projekty uchwał będących odpowiedzią na złoŜone wnioski.  
Następnie mówca przeszedł do omówienie wszystkich trzech projektów uchwał. 

Wójt Gminy Sadkowice przewiduje złoŜenie wniosku o dofinansowanie 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na rok 2010, 
realizację zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 383515 w miejscowości 
śelazna”. W projekcie uchwały proponuje się udzielenie pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł. 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przewiduje złoŜenie wniosku 
o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 
na rok 2010, Powiat Rawski udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
w wysokości 30 000,00 zł. na przebudowę skrzyŜowań: drogi powiatowej nr 4100E 
- ulicy Tomaszowskiej z  ul. E. Orzeszkowej oraz drogi powiatowej nr 4155E – ul. 
Katowickiej z ul. H. Sienkiewicza. 

Wójt Gminy Regnów przewiduje złoŜenie wniosku  o dofinansowanie 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na rok 2010, 
Powiat Rawski udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 
20 000,00 zł na poprawę bezpieczeństwa na skrzyŜowaniu z drogą powiatową 
nr 4306E (Wiechnowice) – Cielądz – Regnów - Lesiew. 
Jednym z elementów oceny złoŜonego wniosku jest współdziałanie finansowe 
jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji tego programu. 
W tym miejscu Radny Ireneusz Staworzyński zwrócił się z pytaniem, czy Gmina 
Biała Rawska zwracała się równieŜ o tego typu pomoc. 
Odpowiadając Starosta Rawski poinformował, iŜ Gmina Biała Rawska nie zwracała 
się do Powiatu Rawskiego o udzielenie takiego dofinansowania. 
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Wyjaśnienie przedstawione przez Starostę Rawskiego  przyjęto bez uwag. 
Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie omawianych 
wszystkich trzech projektów uchwały, o czym poinformował jej Przewodniczący 
Krzysztof Kopka. 
Podobnie pozytywnie zaopiniowała wszystkie trzy projekty uchwał Komisja 
Komunikacji, Dróg i Transportu. Stanowisko Komisji przedstawił jej 
Przewodniczący Jarosław Kobierski. 
RównieŜ do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści pierwszego projektu 
uchwały uwag nie było.  
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę XXXIV/179/2009 w  sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Miasta Rawa Mazowiecka, która stanowi załącznik nr 4 
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7  Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Gminy Regnów. 
Z uwagi na fakt, iŜ uzasadnienie w zakresie tego projektu uchwały zostało 
przedstawione w poprzednim punkcie porządku obrad, Przewodnicząca Rady 
przystąpiła bezpośrednio do odczytania treści projektu uchwał. 
Uwag w tym zakresie nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę XXXIV/180/2009 w  sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Gminy Regnów, która stanowi załącznik nr 5 
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 8 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice. 
Tak jak w poprzednim punkcie Przewodnicząca Rady przystąpiła do przedstawienia 
treści projektu uchwały. 
Do treści projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę XXXIV/181/2009 w  sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice, która stanowi załącznik nr 6 
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 9 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
funkcjonujących na terenie Powiatu Rawskiego. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Dyrektor Wydziału  Zdrowia 
i Polityki Społecznej Panią Urszulę Przerwę. 
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Mówczyni oświadczyła, iŜ konieczność  podjęcia niniejszej uchwały przez 
Radę Powiatu Rawskiego w  Rawie Mazowieckiej wynika z  nowelizacji art. 94 ust. 
2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2008 r. Nr 45, 
poz. 271, z późn. zm.), dokonaną art. 17 ustawy  z dnia 23 stycznia 2009 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań 
administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 ze zm.), który 
przeniósł z zarządu powiatu na radę powiatu kompetencję ustalania, po uprzednim 
zaciągnięciu opinii  wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu 
powiatu i samorządu aptekarskiego, rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na danym terenie. 

Zgodnie z art. 94 ust 2 ustawy Prawo farmaceutyczne projekt uchwały Rady 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  w sprawie rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Rawskiego wymaga 
zaopiniowania przez : 
1) Burmistrza Miasta Biała Rawska , 
2) Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, 
3) Wójta Gminy Cielądz, 
4) Wójta Gminy Rawa Mazowiecka,  
5) Wójta Gminy Regnów 
6) Wójta Gminy Sadkowice  
7) Okręgową Izbę Aptekarską w Łodzi  

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie 
Powiatu Rawskiego, uchwalony niniejszą Uchwałą  jest  dostosowany do potrzeb 
ludności i zapewnia dostępność świadczeń równieŜ w porze nocnej, w niedzielę, 
święta i inne dni wolne od pracy.   

PoniewaŜ Uchwała, ze względu na krąg jej adresatów (nie tylko kierowników 
aptek i ich pracowników, ale przede wszystkim  mieszkańców powiatu) i zawartą w 
niej normatywną treść (obowiązek zapewnienia całodobowej dostępności do usług 
farmaceutycznych i leków) ma charakter powszechnie obowiązującego aktu prawa 
miejscowego i podlega  publikacji w dzienniku Urzędowym 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 16 radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę XXXIV/182/2009 w  sprawie , rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Rawskiego, 
która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 10  Następny 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 ponownie Dyrektor Wydziału  
Zdrowia i Polityki Społecznej Panią Urszulę Przerwę. 

Pismem z dnia 7 września 2009 roku,  Zarząd Województwa Łódzkiego, 
przekazał do zaopiniowania  projekt uchwały  Sejmiku Województwa Łódzkiego 
w sprawie  ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa 
Medycznego w Łodzi poprzez likwidację w jej strukturze komórki organizacyjnej 
„Zespół podstawowy P-18”, gdyŜ zgodnie z art. 43 ust. 2  ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej, projekt uchwały w sprawie ograniczenia działalności Zakładu poprzez 
likwidację jego komórki organizacyjnej, wymaga zaopiniowania przez  właściwe 
organy gminy i powiatu, których ludności  zakład  udziela świadczeń zdrowotnych. 

Jak wynika z § 2 projektu  Uchwały  Sejmiku, dalsze nieprzerwane udzielanie  
świadczeń likwidowanej komórki organizacyjnej, bez istotnego ograniczenia ich 
dostępności, warunków udzielania i jakości, zostało zapewnione przez Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej „ Falck Medycyna Region Łódzki”.   

W uzasadnieniu do projektu przedmiotowej uchwały, jako przyczynę likwidacji 
zespołu podstawowego P-18, wskazano brak  kontraktu z NFZ, który uniemoŜliwił 
dalsze jego funkcjonowanie ze względu na brak źródła finansowania. Wskazana 
komórka organizacyjna zakończyła działalność medyczną 31 marca 2009 r. 
i wymaga wykreślenia ze struktury organizacyjnej Wojewódzkiej Stacji 
Ratownictwa Medycznego w Łodzi oraz Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej 
prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego.  

PoniewaŜ likwidowany „Zespół podstawowy P-18” udzielał świadczeń 
w rejonie operacyjnym nr 05, obejmującym miasto Konstantynów Łódzki oraz 
gminę Lutomiersk moŜna stwierdzić, iŜ w wyniku jego likwidacji, nie nastąpi istotne 
ograniczenie dostępności w tym zakresie  dla mieszkańców Powiatu Rawskiego.  
Dlatego teŜ, naleŜy pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Sejmiku 
Województwa Łódzkiego.  

Uzasadnienie przedstawione przez Dyrektor Urszulę Przerwę  przyjęto bez uwag.  
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała  omawiany projekt 
uchwały, o czym poinformował jej Przewodniczący -Wacław Jacek Adamczyk.  

Do treści projektu uchwały równieŜ uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę XXXIV/183/2009 w  sprawie wyraŜenia opinii 
o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie  ograniczenia 
działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa  Medycznego w Łodzi, która stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 11 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie  
ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. 
Pirogowa w Łodzi. 
O ponowne przedstawienie uzasadnienia Przewodnicząca Rady  poprosiła Dyrektor 
Wydziału  Zdrowia i Polityki Społecznej Panią Urszulę Przerwę. 

Pismem  z dnia 11 września 2009 roku, Zarząd Województwa Łódzkiego, 
przekazał do zaopiniowania  projekt Uchwały  Sejmiku Województwa Łódzkiego 
w sprawie  ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. 
M. Pirogowa w Łodzi poprzez likwidację w jego strukturze komórki organizacyjnej 
„Konsultacyjnej Poradni Alergologicznej dla Dzieci i Dorosłych ”, gdyŜ zgodnie 
z art. 43 ust. 2  ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, projekt uchwały  w sprawie 
ograniczenia działalności Zakładu poprzez likwidację jego komórki organizacyjnej, 
wymaga zaopiniowania przez  właściwe organy gminy i powiatu, których ludności  
zakład  udziela świadczeń zdrowotnych. 

Jak wynika z § 2 projektu  Uchwały  Sejmiku, dalsze nieprzerwane udzielanie  
świadczeń zlikwidowanej komórki organizacyjnej, bez istotnego ograniczenia ich 
dostępności, warunków udzielania i jakości, zostało zapewnione przez Wojewódzki 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji 
w Łodzi. 

W uzasadnieniu do projektu uchwały Sejmik, jako przyczynę likwidacji 
„Konsultacyjnej Poradni Alergologicznej dla Dzieci i Dorosłych” wskazał brak  
kontraktu z NFZ, który uniemoŜliwił dalsze jej funkcjonowanie ze względu 
na brak źródła finansowania. Wskazana komórka organizacyjna zakończyła 
działalność medyczną z dniem 31 maja 2001r. i wymaga wykreślenia 
ze struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. 
M. Pirogowa w Łodzi oraz Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego 
przez Wojewodę Łódzkiego. 

PoniewaŜ Poradnia fizycznie nie funkcjonowała - nie  udzielała  świadczeń  od 
roku 2001 naleŜy stwierdzić, iŜ w wyniku jej prawnej likwidacji, nie nastąpi istotne 
ograniczenie dostępności w tym zakresie  dla mieszkańców Powiatu Rawskiego.  
Dlatego teŜ, naleŜy pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały Sejmiku 
Województwa Łódzkiego.  

Uzasadnienie przedstawione przez Dyrektor Urszulę Przerwę  przyjęto bez uwag.  
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała  omawiany projekt 
uchwały, o czym poinformował jej Przewodniczący -Wacław Jacek Adamczyk.  

Do treści projektu uchwały równieŜ uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę 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, 
która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 12 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały 
Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie  ograniczenia działalności 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi. 
RównieŜ i w tej kwestii o przedstawienie uzasadnienia Przewodnicząca Rady 
poprosiła  Dyrektor Wydziału  Zdrowia i Polityki Społecznej Panią Urszulę Przerwę. 

Pismem  z dnia 9 września 2009 roku, informowała Dyrektor Przerwa, Zarząd 
Województwa Łódzkiego, przekazał do zaopiniowania  projekt Uchwały  Sejmiku 
Województwa Łódzkiego w sprawie  ograniczenia działalności  Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala  im. dr Wł. Biegańskiego  w  Łodzi poprzez likwidację 
w jego strukturze komórek organizacyjnych: 

1) Poradni Chirurgicznej, 
2) Gabinetu Stomatologicznego dla pacjentów HIV/AIDS, 

PoniewaŜ  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 likwidowanej komórki organizacyjnej, bez istotnego ograniczenia ich 
dostępności, warunków udzielania i jakości, zostało zapewnione przez m.in.; 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, IV 
Szpitala Miejski im. Dr H. Jordana w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny  nr 1 
im. N. Barlickiego w Łodzi i inne zakłady posiadające w swojej strukturze 
organizacyjnej  poradnie udzielające świadczeń z zakresu likwidowanych komórek i 
posiadające umowę z NFZ.  

W uzasadnieniu do projektu przedmiotowej uchwały, jako przyczynę likwidacji  
ww. komórek wskazano fakt, iŜ zakończyły one swoją działalność 
z dniem 31.12.2007 roku z powodu braku kontraktu z NFZ na 2008 i 2009 rok, co  
uniemoŜliwiło ich dalsze funkcjonowanie ze względu na brak źródła finansowania.  

PoniewaŜ zlikwidowane komórki nie udzielają świadczeń od 01.01.2008 roku  
moŜna stwierdzić, iŜ w wyniku ich likwidacji, nie nastąpi istotne ograniczenie 
dostępności w tym zakresie  dla mieszkańców Powiatu Rawskiego.  Dlatego teŜ, 
naleŜy pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego.  

Uzasadnienie przedstawione przez Dyrektor Urszulę Przerwę  przyjęto bez uwag.  
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała  omawiany projekt 
uchwały, o czym poinformował jej Przewodniczący -Wacław Jacek Adamczyk.  

Do treści projektu uchwały równieŜ uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę 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,  która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 13 Kolejny punkt obejmował podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg 
kategorii dróg powiatowych.  
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Małgorzatę Killman – 
Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu. 
Zgodnie z treścią art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych  do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niŜ określone  
w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, stanowiące połączenia miast będących siedzibami 
powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą oraz art. 2 ust. 1. Drogi 
publiczne ze względu na funkcje sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie : 
drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe, drogi gminne 
i ust. 2 „ulice leŜące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 naleŜą do tej samej 
kategorii co te drogi” naleŜy stwierdzić, Ŝe ulica Katowicka na odcinku  
od skrzyŜowania do granicy miasta Rawa Mazowiecka leŜy na przedłuŜeniu drogi 
gminnej nr 113111E KsięŜa Wola - Chrusty - Rawa Mazowiecka,  
nie spełnia powyŜszych kryteriów. Natomiast ul. Tomaszowska na odcinku  
od skrzyŜowania z ul. Katowicką do drogi krajowej nr 8, docelowo,  
po dostosowaniu drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, będzie ulicą 
ślepą.  
PowyŜsze, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, uzgodniono 
z Burmistrzem Rawy Mazowieckiej – zarządcą dróg gminnych w mieście 
i drogi te uchwałą Rady Miasta zaliczone zostaną do kategorii dróg gminnych, po 
pozbawieniu ich dotychczasowej kategorii. 
Zatem, po uzyskaniu własności gruntów pod tymi drogami oraz po zasięgnięciu 
niezbędnych opinii Zarząd Powiatu przedkłada niniejszą uchwałę z prośbą  
o jej przyjęcie.  
Wyjaśnienia Dyrektor Małgorzaty Killman w zakresie przedstawionego projektu 
uchwały przyjęto bez uwag.  

Komisja Komunikacji, Dróg i Transportu wyraziła pozytywną opinię. 
Stanowisko Komisji przedstawił jej Przewodniczący Jarosław Kobierski. 

Do treści projektu uchwały równieŜ uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę XXXIV/186/2009 w  sprawie pozbawienia 
dróg kategorii dróg powiatowych,  która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad. 14 Następny punkt obejmował  podjęcie uchwały 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.   
Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani BoŜena Woźniak – Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej. 
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Znowelizowana ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy, informowała Dyrektor BoŜena Woźniak,  wprowadza 
obowiązek wyodrębnienia w ramach Powiatowego Urzędu Pracy Centrum 
Aktywizacji Zawodowej (CAZ). 

Zgodnie z wyŜej wymienioną ustawą utworzenie CAZ finansowane jest przez 
Starostę ze środków własnych samorządu, jednakŜe w przepisach przejściowych 
noweli wprowadzono zapis umoŜliwiający okresowe dofinansowanie z rezerwy 
dysponenta Funduszu Pracy przedsięwzięć, które zostaną podjęte w latach 2009 - 
2010. Przedsięwzięcia te są dofinansowane na wniosek starosty zaopiniowany przez 
radę powiatu do wysokości 80% kosztów ich utworzenia, nie więcej niŜ 80-krotność 
przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w kwartale bezpośrednio 
poprzedzającym przyznanie środków. 

Całkowity koszt wyodrębnienia Centrum Aktywizacji Zawodowej 
w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej oszacowany został na 
kwotę 125.000 zł,  z czego 25.000 zł stanowi wymagany wkład własny. Środki 
finansowe przyznane na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej, zgodnie 
z wytycznymi Ministerstwa Pracy  i Polityki Społecznej, zostaną przeznaczone 
w szczególności na koszty związane z remontem  i wyposaŜeniem pomieszczeń, 
które urząd planuje wykonać w 2010 roku. 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw, wyodrębnienie centrum aktywizacji zawodowej w ramach powiatowych 
urzędów pracy staje się obowiązkowe z dniem 01 stycznia 2010 r. Spełnienie 
powyŜszego warunku wymaga odpowiednio wcześniejszego rozpoczęcia procedury 
związanej ze złoŜeniem wniosku. Jednym z załączników do wniosku 
o dofinansowanie kosztów tworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej jest opinia 
Rady Powiatu.  

Mając powyŜsze na uwadze oraz fakt, Ŝe o przyznaniu środków decydować 
będzie kolejność zgłoszeń podjęcie powyŜszej uchwały jest zasadne. 

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. 
Przewodniczący Komisji podkreślił, i Ŝ pozyskanie w roku bieŜącym ponad 4 mln. 
zł. środków zewnętrznych na aktywne zwalczanie bezrobocia jest znaczącym 
osiągnięciem kierownictwa i pracowników PUP w Rawie Mazowieckiej, za które 
naleŜą się wyrazy uznania i podziękowania. 

Do treści przedstawionego przez Przewodniczącą Rady projektu uchwały uwag 
nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę XXXIV/187/2009 w  sprawie zaopiniowania 
wniosku Starosty Rawskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej - Centrum Aktywizacji Zawodowej 
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ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego 
do spraw pracy,  która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  
 

Ad. 15 Kolejny punkt obejmował przyjęcie informacji w zakresie sytuacji na rynku 
pracy w Powiecie Rawskim. 
Pisemny materiał Radni otrzymali razem z zaproszeniem na dzisiejszą sesję. 
Pani BoŜena Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej przedstawiła prezentację multimedialną obrazującą trendy i stan 
rawskiego rynku pracy. 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Rawie Mazowieckiej na koniec sierpnia 2009r. wyniosła 1482 osoby, w tym 672 
kobiety, w porównaniu do stanu z końca grudnia 2008r. nastąpił wzrost o 84 osoby, 
tj. o 6,0%. 
Na koniec sierpnia 2009 r. w porównaniu do końca grudnia 2008r. w powiecie 
rawskim odnotowano wzrost liczby bezrobotnych w mieście Rawa Mazowiecka 
oraz w gm. Rawa Mazowiecka, w m. i gm. Biała Rawska i w gm. Cielądz, natomiast 
w gm. Sadkowice  i Regnów odnotowano niewielki spadek liczby bezrobotnych.  
Największą liczbę bezrobotnych w 2009 r. zanotowano w miesiącu marcu – 1593 
osoby. Poziom bezrobocia od stycznia  do marca miał tendencję wzrostową – 1593 
osoby, natomiast od marca miał niewielką tendencję spadkową, na koniec sierpnia 
2009r. zanotowano spadek liczby bezrobotnych do 1482 osób. 

W poszczególnych miesiącach 2009 r. więcej było zarejestrowanych 
bezrobotnych męŜczyzn niŜ kobiet. Największa róŜnica w zarejestrowanych osobach 
w podziale na płeć była w miesiącu marcu (21,9%), w lutym obniŜyła się i wynosiła 
21,2%, a w kwietniu – 19,2% i w styczniu – 18,9%. NajniŜszą róŜnicę odnotowano 
w końcu okresu sprawozdawczego, tj. w miesiącach sierpień – 9,3% oraz lipiec 
10,7%.  
Z analizy zebranych danych wynika, Ŝe od stycznia 2009r. stopa bezrobocia powiatu 
rawskiego ma tendencję wzrostową, w marcu osiągnęła najwyŜszy poziom 7,5%. 
Od kwietnia jest tendencja spadkowa – na koniec czerwca stopa bezrobocia 
wynosiła 7,0%. 
W okresie 8 miesięcy 2009r. zarejestrowało się ogółem 2037 osób bezrobotnych,  
w tym 940 kobiet, wyłączono z ewidencji 1953 osoby, w tym 855 kobiet, w związku 
z czym napływ przewyŜszył odpływ o 84 osoby. Spośród rejestrujących się 
bezrobotnych 506 osób zarejestrowało się po raz pierwszy, natomiast 1531 osób 
wróciło do ewidencji po raz kolejny. Wśród zarejestrowanych osób 1543 poprzednio 
pracowały, natomiast 494 nie posiadały staŜu pracy. 

Odpływ z bezrobocia na przestrzeni 8 miesięcy 2009r. wynosił 1953 osoby  
i w stosunku do odpływu w analizowanym okresie 2008r. (1911 osób) był wyŜszy  
o 42 osoby, tj. o 2,2%.  
Przyczyny odpływu osób bezrobotnych w okresie 8 miesięcy 2009 r. to: 

- 652 osoby, tj. 33,4% podjęło pracę stałą niesubsydiowaną, 
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-   73 osoby, tj. 3,7% podjęły pracę stałą subsydiowaną: 14 osób skierowano na 
prace interwencyjne, 31 osób skierowano na roboty publiczne, 8 osób 
podjęło pracę w ramach refundacji kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia 
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego i 20 osób otrzymało 
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

- 552 osoby, tj. 28,3%  nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, 
-   33 osoby, tj. 1,7% odmówiły podjęcia pracy, 
- 167 osób, tj. 8,6%  rozpoczęło szkolenie, 
- 265 osób, tj. 13,6% rozpoczęło staŜ dla bezrobotnych, 
-     4 osoby, tj. 0,2% rozpoczęły przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 
-   94 osoby, tj. 4,8% dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 

 -   34 osoby, tj. 1,7% nabyły prawa emerytalne lub rentowe,  
-   79 osób, tj. 4,07% wyłączono z innych przyczyn. 

Na dzień 31.08.2009r. w ewidencji PUP figurowało 267 osób z prawem do zasiłku 
(w tym 118 kobiet) co stanowi 18,0% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do 
sierpnia 2008r. oznacza to zwiększenie o 46,7% liczby zasiłkobiorców. Osoby 
bezrobotne bez prawa do zasiłku stanowiły 82,0%. 

Wg stanu na dzień 31.08.2009r. osób zarejestrowanych jako poszukujące 
pracy były 72, w tym 23 kobiety. Wśród osób poszukujących pracy 61,1% stanowili 
niepełnosprawni (44 osoby).  
Dane na koniec sierpnia 2009r. potwierdzają, Ŝe najbardziej niekorzystna  sytuacja 
na rynku pracy jest w przypadku osób znajdujących się  w przedziale wiekowym 25-
34 lata – 26,2% i 18-24 lata – 24,8% oraz 45-54 lata – 23,8%. W ewidencji PUP 
figuruje 956 osób bezrobotnych w wieku produkcyjnym  od 18 do  44  lat, stanowią 
oni 64,5% ogółu bezrobotnych. 

Nadal wśród bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym                   
i podstawowym – 33,1% ogółu bezrobotnych, a takŜe zasadniczym zawodowym – 
25,8%. Wysoki udział tych dwóch grup świadczy o tym, Ŝe pracodawcy 
w mniejszym  stopniu potrzebują pracowników o niskich kwalifikacjach, a z drugiej 
strony, Ŝe wśród  bezrobotnych rośnie grupa ludzi o ograniczonych moŜliwościach 
wyjścia z bezrobocia. 
Bezrobotni z wykształceniem średnim zawodowym lub policealnym stanowią – 
22,7% ogółu zarejestrowanych. Bezrobotni legitymujący się wykształceniem 
średnim ogólnokształcącym stanowią jedynie 10,3%. W rejestrach odnotowano 
równieŜ 8,1% osób z wyŜszym wykształceniem. Osoby zarejestrowane w PUP 
w okresie 8 miesięcy 2009r. posiadały najczęściej zawody: sprzedawca, asystent 
ekonomiczny, technik mechanik, szwaczka, krawiec, mechanik samochodów 
osobowych, handlowiec, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, kucharz, 
kucharz małej gastronomii, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, 
technik rolnik, piekarz, ekonomista, technik technologii Ŝywności – przetwórstwo 
mięsne, ślusarz, robotnik gospodarczy, tokarz, magazynier.  

Niekorzystna struktura  wykształcenia   nadal stanowi istotną barierę 
w znalezieniu pracy i utrzymaniu się na rynku pracy.  Ponadto  od  poziomu  
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wykształcenia   zaleŜy  nie  tylko  umiejętność  skutecznego  poszukiwania  pracy,  
ale  równieŜ  zdolność przystosowania  się  do  zmian  na  rynku  pracy. 
Wśród ogółu bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby ze staŜem pracy od 
1 do 5 lat – 322 osoby (21,7%). Na koniec sierpnia 2009r. znaczącą grupę stanowiły 
osoby bez staŜu pracy – 278 osób (18,8%) oraz do 1 roku – 233 osoby (15,7%).  
Na czwartym miejscu pod względem omawianego zjawiska uplasowali się 
bezrobotni  
ze staŜem pracy 10 – 20 lat – 228 osób (15,4%). Kolejne miejsce zajmowali 
bezrobotni ze staŜem pracy od 5 do 10 lat – 187 osób (12,6%) oraz od 20 do 30 lat – 
175 osób (11,8%). Bezrobocie w najmniejszym stopniu dotyczy pracowników z 
ponad 30 letnim okresem zatrudnienia (4,0% bezrobotnych). 

 
Z analizy danych statystycznych wynika, Ŝe co piąty bezrobotny nie posiada 

staŜu pracy, co szósty posiada staŜ do 1 roku, co jest bardzo niekorzystnym 
zjawiskiem społeczno – gospodarczym w powiecie. 
Dokonując analizy przedstawionego materiału oraz obserwacji zjawisk na rynku 
pracy w powiecie rawskim na przestrzeni 8 miesięcy 2009r. odnotowano:  
 
1. Zwiększenie liczby bezrobotnych w powiecie w stosunku do sierpnia 2008  r. 

 o 7,9%. Na dzień 31.08.2009r. w ewidencji PUP figurowały 1482 osoby, przy 
stopie bezrobocia w powiecie rawskim 7,0% (stopa województwa łódzkiego – 
10,4%). 

2. Bezrobotni z terenów wiejskich stanowili 44,7% ogółu zarejestrowanych. 
3. Bezrobotni w wieku do 25 lat stanowili 24,8% ogółu bezrobotnych, osoby 

długotrwale bezrobotne 38,8%, a osoby w wieku powyŜej 50 roku Ŝycia – 
25,1%. 

4. Osoby posiadające prawo do zasiłku stanowiły 18,0% stanu osób 
zarejestrowanych, osoby bez prawa do zasiłku stanowiły 82,0% ogółu 
bezrobotnych. 

5. Bezrobotni najczęściej posiadają wykształcenie gimnazjalne i podstawowe – 
33,1% oraz zasadnicze zawodowe – 25,8%. Spośród zarejestrowanych osób 
22,7% posiada wykształcenie średnie zawodowe. Osoby zarejestrowane w PUP 
w okresie 8 miesięcy 2009r. posiadały najczęściej zawody: posiadały najczęściej 
zawody: sprzedawca, asystent ekonomiczny, technik mechanik, szwaczka, 
krawiec, mechanik samochodów osobowych, handlowiec, mechanik maszyn i 
urządzeń przemysłowych, kucharz, kucharz małej gastronomii, robotnik 
pomocniczy w przemyśle przetwórczym, technik rolnik, piekarz, ekonomista, 
technik technologii Ŝywności – przetwórstwo mięsne, ślusarz, robotnik 
gospodarczy, tokarz, magazynier.  

6. Największą grupę bezrobotnych stanowią osoby oczekujące na pracę 1-3 m-cy – 
24,2%, 6-12 m-cy – 20,7%, 3-6 m-cy – 18,0%, powyŜej 24 miesięcy – 14,9%,  
do 1 m-ca 12,7% oraz 12-24 m-ce – 9,5% ogółu zarejestrowanych w PUP. 
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Odnosząc się do przedstawionej informacji Radny Przemysław Szewczyk 
podkreślił, i Ŝ dobra sytuacja na rawskim rynku pracy jest wynikiem długofalowych 
działań związanych z zachęcaniem inwestorów do inwestowania w Rawie 
Mazowieckiej, ale równieŜ dobra praca Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej. W tym miejscu Radny podziękował Kierownictwu i pracownikom 
PUP za skuteczne zabieganie o poprawę sytuacji na rynku pracy. 
Do podziękowań przyłączyła się Przewodnicząca Teresa Pietrzak, będąca 
wyrazicielem podziękowań od całej Rady Powiatu.   
 
Ad. 16 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 
trzeciej kadencji na swojej XXXIII  sesji w dniu  30 lipca 2009  roku  podjęła  
następujące  uchwały: 
1. nr XXXIII/173/2009 w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego,  
2. nr XXXIII/174/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Sadkowice, 
3. nr XXXIII/175/2009 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/167/2009 Rady 

Powiatu Rawskiego z dnia 9 czerwca 2009 r. dotyczącej ustanowienia 
zobowiązania w formie weksla  in blanco wraz z deklaracją wekslową jako 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu 
pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół 
CEZiU w Rawie Mazowieckiej” realizowanego w ramach Programu „Budowa 
wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci 
i młodzieŜy”, 

4. nr XXXIII/176/2009  w sprawie  wyraŜenia opinii o projekcie uchwały 
Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności 
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.  

 
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 o w okresie od 31 lipca 2009 r. do 25.09.2009 r. odbył sześć 
posiedzeń omawiając następujące sprawy: 
W dniu 6 sierpnia 2009 roku. 

- zapoznał się z sytuacją finansowa w SP ZOZ za pierwsze półrocze br. 
- podjął uchwałę w sprawie układu wykonawczego budŜetu powiatu do uchwały   
   Rady Powiatu w sprawie zmian budŜetu powiatu. 
- podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
- podjął uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie  
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    przejściowego deficytu w budŜecie powiatu. 
- przyjął plan pracy Zarządu Powiatu na drugie półrocze br.  

 
W dniu  17 sierpnia 2009 roku 

     - zatwierdził wynik przetargów na przebudowę dróg powiatowych nr 4331E  
        Łochów - Zarzecze - Stare Byliny za 139.885 zł i nr 4123E Cielądz –Rylsk  
        za 161.400 zł, finansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.     
     - wyraził zgodę na postawienie „ witaczy” w pasie drogi powiatowej – granica  
        Rawy i Boguszyc.  
     - zapoznał się z informacją o odbytych przetargach na remont dróg  
        powiatowych nr 4108EWałowice –Wilkowice i nr 4306E Sanogoszcz- 
        Cieladz.  
     - przyjął informację w sprawie przebudowy linii energetycznej przy 
          ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej.  
      - zapoznał się z informacją w sprawie skorzystania z pierwokupu gruntu  
         nabytego przez Pana Stanisława Świetlika ( działki nr 3/7, 3/8, 3/17 ). 
      - zatwierdził wynik odbytego przetargu na kredyt krótkoterminowy ( BS  
         Skierniewice) 

 
W dniu 25 sierpnia 2009 roku 

- zatwierdził wynik przetargu na przebudowę części pomieszczeń internatu 
   w Białej Rawskiej na mieszkania chronione ( za kwotę 123.570 zł ) 
-  zapoznał się z informacją o stanie przygotowań do doŜynek powiatowych. 
- zatwierdził wyniki przetargu remontów dróg powiatowych ( Zarzecze – Byliny  
   - Wałowice – Wilkowice za kwotę 508.787 zł i Cielądz – Sanogoszcz za kwotę  
   225.700 zł). 
-  zatwierdził propozycję zmiany harmonogramu dyŜurów pracy aptek.  
- zapoznał się z informacją o przeprowadzonym egzaminie na stopień  
   nauczyciela mianowanego do którego przystąpiło 8 nauczycieli – zdało 8.. 
- przyjął Informację w sprawie przygotowania do roku szkolnego 2009-2010. 
- zatwierdził szacunek odszkodowania za przesył gazu przez działki przy ul.  
  Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej ( 31.300 zł )  
- zatwierdziła przystąpienie powiatu rawskiego do projektu pt.” Urząd JST XXI  
  wieku”. 
- podjął uchwały  w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 

 
W dniu 3 września 2009 roku 

- zapoznał się z wynikiem kontroli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
  w Rawie Mazowieckiej, 
- przyjął informację w sprawie moŜliwości rozszerzenia zadania pn. „  
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4118 E Pukinin – Mogielnica”. 
- wyraził zgodę na wycięcie drzew na działce będącej własnością Powiatu 
   w m. Rossocha gm. Rawa Mazowiecka.  
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    - wyraził zgodę na najem lokalu przy ul. Kościuszki 5 w Rawie Mazowieckiej  
       dla Koła Związków Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
       w Rawie Mazowieckiej,  
    - przyjął propozycję porządku XXXIV Sesji Rady Powiatu, 
    - rozpatrzył wniosek firmy „ Szpitale Polskie” w sprawie przedłuŜenia terminu  
      realizacji opracowania programu reorganizacji ochrony zdrowia w Powiecie  
      Rawskim,  
    - zapoznał się z sytuacją finansową w SP ZOZ za miesiąc lipiec br., 
    - rozpatrzył wniosek SP ZOZ o środki finansowe na sporządzenie  
      dokumentacji projektowo- technicznej oraz audytu energetycznego obiektów  
       szpitalnych, 
     - wyraził zgodę na zakup sprzętu rentgenowskiego współfinansowanego 
       z środków unijnych, 
     - przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia harmonogramu  
       pracy aptek. 

 

W dniu 15 września 2009 roku 
   - przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w PRL-u, 
   -  zatwierdził wynik  przetargu na remont elewacji budynku Starostwa  na  
      kwotę  349.626 zł  
   -  zapoznał się z prawnymi aspektami tworzenia spółki prawa   handlowego –  
       przekształcenie SP ZOZ, 
    - zapoznał się z programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na  

             obszarze powiatu rawskiego, 
    - przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia opinii do  

            projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia    
            działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego. 

    -  przyjął projekt uchwały Rady Powiatu 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, 
     - wyraził zgodę na likwidację środków trwałych i wyposaŜenia w PUP  

             w Rawie Mazowieckiej, 
     - przyjął informację o stanie i strukturze bezrobocia za 8-cy  w powiecie  

             rawskim, 
     - wyraził zgodę na usunięcie drzew z działek powiatu rawskiego przy ul.   
        Reymonta i ul. Katowickiej, 
     - wyraził opinię do projektu programu ochrony środowiska i planu gospodarki  
        odpadami dla Gminy Regnów i Biała Rawska 
     -  podjął uchwałę w sprawie zmian budŜetu powiatu, 
     -  pozytywnie rozpatrzył przedłuŜenie dzierŜawy działek rolnych nr 61/2,  
        63/2 i 126, 
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       - Podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Klucz do matury –  
Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieŜy z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie  
Mazowieckiej” 

        - wyraził zgodę na najem garaŜu przy u. Krakowskiej 22. 
 
W dniu 23 września 2009 roku 
        - wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na zimowe utrzymanie dróg, 
        - wyraził zgodę na zlecenie wykonania projektu na przebudowę mostu  

w śydowicach, 
        - przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia opinii 
           do uchwały Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego w sprawie    

ograniczenia działalności  szpitali im. Pirogowa i im. Biegańskiego,  
        -  zatwierdzanie projektu ugody  zawieranej z wierzycielami przez 
           SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, 
         -  podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
         -  przyjął informację w sprawie wyniku odbytego przetargu na sprzedaŜ  

 działki nr  3/21, 
         - wyraził zgodę na dofinansowanie wykonania przejazdów kolejowych  

                 przez Fundację Kolei Wąskotorowych. 
Kończąc Starosta Rawski podziękował wszystkim którzy włączyli się pomoc 
przygotowania XI DoŜynek Powiatowych oraz  imprezy integracyjnej 
organizowanej przy współudziale PCPR w Rawie Mazowieckiej pn. „Wszystkie 
dzieci nasze są”.  

Do tak przedstawionej informacji o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz o pracy Zarządu Powiatu uwag nie było. 
 
Ad. 17 W punkcie interpelacje i wolne wnioski głos zabrał Radny Ireneusz 
Staworzyński.  Podziękował Staroście Rawskiemu za udzieloną   pisemną 
odpowiedź na złoŜoną na poprzedniej sesji interpelacją dotyczącą sprawy Państwa  
Michalik zam. Rylsk gm. Regnów. 
 
Ad. 18 W sprawach róŜnych głosów nie było. 
 
Ad. 19 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Teresa Pietrzak - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 13 30 dokonała zamknięcia 
obrad XXXIV  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
  Sporządził; Sylwester Krawczyk.  

      Przewodnicząca Rady Powiatu  
       (-) Teresa Pietrzak  


