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

odbytej w dniu 30 grudnia 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.  
 
Ad. 2 Do przedstawionego porządku obrad XXXVI sesji Rady Powiatu 
Rawskiego, Starosta Rawski – Józef Matysiak zaproponowała wprowadzenie 
dodatkowego  projektu uchwały sprawie ustalenia wydatków budŜetu Powiatu, 
które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budŜetowego. 
 
Mówca zaproponował aby powyŜszy projekt uchwały wprowadzić po punkcie 
obejmującym podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
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: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budŜetu Powiatu, które 

w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budŜetowego. 
6. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr XXX/160/2009 Rady 

Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w 
sprawie kierunków zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na rok 
2010 Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie”. 

8. Przyjęcie sprawozdań z  realizacji „Programu ochrony środowiska  dla  
Powiatu  Rawskiego na lata 2007-2008”   oraz  „Planu gospodarki 
odpadami dla Powiatu Rawskiego lata 2007-2008”.   
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9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska  
dla  Powiatu  Rawskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem 
perspektywy lat 2013-2016” oraz „Planu gospodarki odpadami dla 
Powiatu Rawskiego lata 2009-2012 z perspektywą lat 2013-2016”. 

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

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

 
 

Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z XXXV 
sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty 15 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: 
Zmiany w  planie dochodów  budŜetowych: 
- zmniejsza się o kwotę 51 999 zł, planowane dochody w administracji 
publicznej z uwagi na brak ich wykonania, w tym z opłaty komunikacyjnej 
46 599 zł oraz wpływy z usług 5 400 zł. 
- zmniejsza się o kwotę 656 000 zł dochody od osób prawnych, w tym: 600 000 
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 oraz 56 000 zł wpływy z opłat 
lokalnych, 
- zmniejsza się o kwotę 83 655 zł planowane dochody w pozostałych zadaniach 
w zakresie polityki społecznej, 
- zwiększa się dochody o kwotę 274 467 zł w drogach publicznych 
powiatowych, w tym wpływ z ŁSSE w wysokości 173 220 zł, wpływy 
z  czynszów 6 397 zł, 70 000 dotacje z gmin. 
 
Zwiększenia dochodów i wydatków to:  
- 5.380 zł, nadplanowe dochody Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, 
zwiększą wydatki placówki, 
- 4.400 zł, nadplanowe dochody Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej, zwiększą wydatki placówki. 
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- 4 322 zł, nadplanowe dochody Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie 
Mazowieckiej, zwiększą wydatki placówki, 
- 10 000 zł, nadplanowe dochody Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej, zwiększą wydatki placówki, 
 
Zmniejszenia dochodów i wydatków to: 
- 2 080 zł, niewykonane dochody Liceum Ogólnokształcącego, w Rawie 
Mazowieckiej, zmniejsza wydatki placówki, 
 
Zmniejszenia wydatków to: 
- 2 210 621 zł, zmniejszenie wydatków w ochronie zdrowia, jest konsekwencją 
zmniejszenia przychodów, 
- 483 613 zł, zmniejsza się wydatki na inwestycje „Budowa krytej pływalni 
wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej”, dostosowanie planu 
wydatków do faktycznych potrzeb. 
 
Zmiany w planie wydatków budŜetowych. Dokonuje się zmian pomiędzy 
działami klasyfikacji budŜetowej ( oszczędności uzupełniają braki) w planach 
finansowych następujących jednostek: 
- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej,  
- Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej, 
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, 
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 
 
Zadania inwestycyjne: 
- 483 613 zł, zmniejsza się nakłady na inwestycje „Budowa krytej pływalni wraz 
ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej”, dostosowanie planu 
wydatków do faktycznych potrzeb. 
 
Wieloletnie programy inwestycyjne. 
Dokonuje się zmian w harmonogramie finansowania inwestycji „Budowa krytej 
pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej”. 
 
Przychody i rozchodu budŜetu. 
Zwiększa się przychody roku 2009 o kwotę 668 000 zł, środki pochodzą 
z nadwyŜki budŜetowej 2008 roku. 
 Zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu Rawskiego nr 218/2009 z dnia 
9 listopada 2009 roku  oraz nr 226/2009 z dnia 4 grudnia 2009 Zarządu Powiatu 
Rawskiego w sprawie umorzenia naleŜności pienięŜnych, zmniejsza się 
przychody roku 2009 z tytułu spłaty poŜyczek udzielonych o kwotę 
2 878 621 zł. 
 

Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 
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 Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały, o czym poinformował jej Przewodniczący 
Krzysztof Kopka. 
RównieŜ do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały 
uwag nie było.  
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVI/197/2009 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 ustalenia wydatków budŜetu 
Powiatu, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budŜetowego. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła ponownie Skarbnik Powiatu – 
Marzenę Pakułę. 
Mówczyni poinformowała, iŜ  zgodnie z art. 191 ustawy o finansach 
publicznych z dnia  30 czerwca 2005 roku ustala się wydatki niewygasające 
z końcem roku budŜetowego na kwotę  14.000 zł. Wydatki niewygasające 
obejmują zadanie pn: Remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego 
w Rawie Mazowieckiej. 
 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 nr XXXVI/198/2009 w  sprawie ustalenia 
wydatków budŜetu Powiatu, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku 
budŜetowego, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/160/2009 Rady Powiatu Rawskiego 
w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie kierunków zmian 
organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Dyrektor Wydziału  Zdrowia 
i Polityki Społecznej Panią Urszulę Przerwę. 

Wykonując uchwałę nr VIII/54/2007 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 21 maja 2007r. w sprawie ustalenia kierunków działania 
dla Zarządu Powiatu Rawskiego w zakresie ochrony zdrowia na lata 2007-2009 
(ze zmianami), Zarząd Powiatu Rawskiego przedstawił koncepcję 
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej w dwóch wariantach. 
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I wariant zakłada przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w spółkę prawa handlowego, której 
jedynym udziałowcem będzie Powiat Rawski. W celu realizacji świadczeń 
zdrowotnych Spółka utworzy i zarejestruje niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej, który zapewni dalsze ich nieprzerwane udzielanie w ramach 
ubezpieczenia zdrowotnego, bez ograniczenia ich dostępności, warunków 
udzielania i jakości, co najmniej w takim zakresie, w jakim są udzielane obecnie 
przez Zakład. 

II wariant zakłada likwidację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej i wydzierŜawienie uŜytkowanego przez 
SPZOZ mienia, będącego własnością Powiatu Rawskiego, podmiotowi 
zewnętrznemu wyłonionemu w drodze przetargu. DzierŜawa nieruchomości 
będzie się wiązać z przejęciem do realizacji świadczeń zdrowotnych 
likwidowanego SPZOZ. W tym celu, podmiot wyłoniony w drodze przetargu, 
utworzony niepubliczny zakład opieki zdrowotnej i wpisze do rejestru zakładów 
opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego. Utworzony na 
bazie dzierŜawionego mienia, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej przejmie 
i zapewni dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych, bez istotnego 
ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości w ramach umów 
z Narodowym Funduszem Zdrowia, co najmniej w zakresie, w jakim były 
realizowane przez likwidowany SPZOZ.  

Dokonując przekształcenia w oparciu o ten wariant, Powiat będzie nadal 
właścicielem majątku. Środki finansowe uzyskane z dzierŜawy będzie moŜna 
przeznaczyć na spłatę przejętych przez Powiat zobowiązań SPZOZ-u po jego 
likwidacji. Rozbudowa infrastruktury szpitalnej i dostosowanie istniejącej pod 
względem technicznym, sanitarnym i sprzętowym do wymogów nałoŜonych 
przepisami prawa, jakie muszą spełniać zakłady opieki zdrowotnej do 2012 r. 
będzie obowiązkiem dzierŜawcy (zawarcie stosownych zapisów w umowie 
dzierŜawy). Powiat nie będzie musiał tworzyć spółki i ponosić kosztów z tym 
związanych.  

Zarówno I, jak i II wariant przekształcenia daje moŜliwość skorzystania                        
z programu rządowego, pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu 
terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” 
i otrzymania pomocy finansowej z budŜetu państwa, w postaci dotacji, na spłatę 
zobowiązań SPZOZ –u przejętych po jego likwidacji. 

 Zapisy Uchwały nr XXX/160/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie kierunków zmian 
organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej dawały Zarządowi Powiatu Rawskiego 
moŜliwość podejmowania działań związanych z przekształceniem  SPZOZ-u 
w oparciu o I wariant. Aby Zarząd mógł równieŜ podejmować działania 
zmierzające do przekształcenia SPZOZ-u  w oparciu o wariant II, koniecznym 
staje się dokonanie zapisu  w przedmiotowej uchwale, Ŝe dopuszcza się, jako 
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wariant II kierunków zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
wydzierŜawienie majątku pozostałego po zlikwidowanym Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, na okres 
do 30 lat, na rzecz  podmiotu, który utworzy i będzie prowadził Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Nowoutworzony 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przejmie realizację usług zdrowotnych 
po likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej w niezmienionym zakresie bez istotnego ograniczenia 
ich dostępności, warunków udzielania i jakości w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego. 

 Do przedstawionego przez Dyrektor Urszulę Przerwę uzasadnienia, Radny 
Ireneusz Staworzyński poprosił o przedstawienie informacji na następną sesję 
o aktualnej sytuacji finansowej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
Taka informacja zostanie na następnej sesji przedstawiona, zapewnił 
Wicestarosta Marian Krzyczkowski. 

Innych  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 15 głosami za, przy 1 glosie wstrzymującym się uchwałę 
nr XXXVI/199/2009 w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/160/2009 Rady 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 kwietnia 2009 r. 
w sprawie kierunków zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, która stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały 
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na rok 2010 Powiatu Rawskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz  z podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie”.  
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Sekretarza Powiatu – 
Sławomira Stefaniaka. 
Mówca poinformował, iŜ ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego  i o wolontariacie określiła ogólne zasady współpracy 
samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3  ust. 3 wymienionej ustawy oraz wprowadziła katalog 
zadań publicznych, które moŜna wspólnie realizować. Zgodnie z art. 5 ust. 3 
wyŜej cytowanej ustawy Rada Powiatu uchwala roczny program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
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w art. 3 ust. 3. W roku 2010 planowana jest współpraca o charakterze 
niefinansowym i finansowym. Zadania finansowe realizowane będą w zakresie 
rehabilitacji dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej. Na to zadanie przewidywana 
jest kwota ok. 45.000 zł. Formy współpracy niefinansowej szczegółowo 
określono w załączniku do projektu uchwały.  

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 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVI/200/2009 w  sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy na rok 2010 Powiatu Rawskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz  z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie”, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 8 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego przyjęcie sprawozdań z  realizacji „Programu ochrony 
środowiska  dla  Powiatu  Rawskiego na lata 2007-2008”   oraz  „Planu 
gospodarki odpadami dla Powiatu Rawskiego lata 2007-2008”.   
Sprawozdanie takie przedstawiła Pani Anna Ostolska – Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.  
 „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego ” stanowi podstawowe 
narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w powiecie. Podstawowym 
załoŜeniem w tworzeniu programów ochrony środowiska na wszystkich 
szczeblach – od krajowego do gminnego – jest, aby ich realizacja doprowadziła 
do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania 
środowiskiem oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko 
przed degradacją, a takŜe stworzyła warunki dla wdroŜenia wymagań 
obowiązującego w tym zakresie prawa. Analizując realizację programu na 
szczeblu Powiatu naleŜy pamiętać, Ŝe praktycznie zadania o charakterze 
wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan środowiska i związane 
z jego ochroną przed szkodliwym oddziaływaniem, obciąŜają samorząd gminny 
i podmioty gospodarcze. Charakter zadań z zakresu ochrony środowiska 
wykonywany przez samorząd powiatowy determinuje moŜliwości jego 
bezpośredniej ochrony. 
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które były realizowane 
w ramach przyjętego przez Radę Powiatu Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Rawskiego w latach 2007 - 2008. 
Do najwaŜniejszych zadań zrealizowanych w tym okresie przez samorząd 
powiatowy moŜna zaliczyć: 
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- termomodernizację obiektów Powiatu połączoną z wymianą instalacji 
wewnętrznych, 
- edukację ekologiczną, 
- dofinansowanie zadrzewień i pielęgnacji terenów zielonych. 
W okresie czasu jaki upłynął od zatwierdzenia POŚ dla powiatu rawskiego (od 
2004r) nastąpiły zmiany w przepisach na tyle znaczące, Ŝe część zadań 
zapisanych w programie uległa zdezaktualizowaniu. Ponadto niektóre z zadań 
obciąŜających samorząd powiatowy (jak i samorządy gminne) wymaga 
znacznych środków finansowych, co niejednokrotnie jest podstawową 
przyczyną braku ich realizacji. W tym przypadku waŜną sprawą jest określenie 
priorytetów dla poszczególnych tematów zadań i określenie konieczności ich 
wykonania w określonym czasie. Prawo ochrony środowiska przewiduje 
wykonanie aktualizacji programów ochrony środowiska co 4 lata. 
„Program Gospodarki Odpadami”   i jego najwaŜniejsze to: 
1. Ilość zebranych odpadów komunalnych w 2008 r. z gmin powiatu rawskiego 
wynosiła133512,92 Mg i wzrosła niewiele w stosunku do 2007 r.  
2. Ilość odpadów zebrana w wyniku selektywnej zbiórki wynosiła w 2008 r. 
235,1 Mg, w stosunku do roku 2007 wzrosła o ok. 35%. 
3. Ilości odpadów poddanych procesom unieszkodliwiania i odzysku w 2008 r. 
przedstawia się następująco: 

� 43909,93 Mg odpadów poddano odzyskowi w instalacji, w stosunku 
do roku 2007 wzrost o ok. 37%; 

� 2,4 Mg odpadów poddano odzyskowi poza instalacją; 
� ilość odpadów poddana unieszkodliwieniu wyniosła w 2008 roku, 

nieznacznie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego; 
4. Na koniec 2008 r. zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych 
objętych było ok. 75% mieszkańców z terenu powiatu. 
5. Na terenie powiatu rawskiego funkcjonują 2 składowiska odpadów 
komunalnych. 
6. Na terenie powiatu działa 5 oczyszczalni ścieków komunalnych. 
7. W 2008 roku przez komunalne oczyszczalnie ścieków wytworzonych zostało 
395,46 Mg osadów ściekowych, w porównaniu do roku 2007 ilość ta zmalała o 
ok. 36%. 
8. W „Planie gospodarki odpadami dla Powiatu Rawskiego na lata 2004-2015” 
na lata 2007-2008  zaplanowana do realizacji zadania związane kontynuacją 
i intensyfikacją działań związanych z edukacją ekologiczną, budową zakładu 
odzysku surowców wtórnych  oraz kompostowni w Pukininie, a takŜe 
wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miast 
Rawa Mazowiecka i Biała Rawska z podziałem na suche i mokre.  
Realizacja tych zadań przedstawia się następująco: 

• Na terenie powiatu, szczególnie placówki oświatowe, prowadzą działania 
edukacyjne związane z podnoszeniem świadomości ekologicznej 
społeczeństwa,  w tym równieŜ dotyczące gospodarki odpadami, 
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skierowane przede wszystkim do  dzieci i młodzieŜy (konkursy, 
szkolenia, akcje „Sprzątanie świata”, i in.);  

• W roku 2008 został utworzony Zakład Gospodarki Odpadami spółka o.o. 
gdzie 100% udziałów jest własnością Miasta Rawa Mazowiecka. 
ie wybudowano zakładu odzysku surowców wtórnych w Pukininie. 
W perspektywie kilkuletniej planowana jest rozbudowa składowiska 
w Pukininie, po ewentualnym pozyskaniu inwestora (sprzedaŜy części 
udziałów)                  

• Na terenie miast Rawa Mazowiecka i Biała Rawska nie zorganizowano  
selektywnej zbiórki komunalnych odpadów domowych z podziałem na 
mokre – suche; 

• Prowadzone są wstępne prace uzgodnieniowe związane z planowaną 
budową Centrum Przetwarzania Odpadów na terenie Ossowic 
w gm. Cielądz  

 Do tak przedstawionych sprawozdań z  realizacji „Programu ochrony 
środowiska  dla  Powiatu  Rawskiego na lata 2007-2008”   oraz  „Planu 
gospodarki odpadami dla Powiatu Rawskiego lata 2007-2008” uwag nie było.   
 
Ad. 9 Realizując porządek oread przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska  dla  
Powiatu  Rawskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy lat 
2013-2016” oraz „Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Rawskiego lata 
2009-2012 z perspektywą lat 2013-2016”. 
Ponownie Przewodnicząca Rady oddała głos Pani Annie Ostolskiej – Dyrektor 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.  

W myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony 
środowiska, informowała Dyrektor Ostolska, organ wykonawczy powiatu, 
w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza powiatowy program 
ochrony środowiska, którego część, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. o odpadach, stanowi powiatowy plan gospodarki odpadami. Dokumenty 
te, w myśl cytowanych wyŜej przepisów, uchwalane są przez Radę Powiatu 
i podlegają aktualizacji. 
 Pierwszy „Program Ochrony Środowiska” wraz z „Planem Gospodarki 
Odpadami  dla Powiatu Rawskiego” został uchwalony przez Radę Powiatu 
Rawskiego Uchwałą  Nr XVIII/106/2004 Rady Powiatu Rawskiego z dnia                          
5 marca 2004r. 
Niniejszy projekt „Programu Ochrony  Środowiska dla Powiatu Rawskiego 
na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy lat 2013-2016” i „Planu 
Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-2012 
z perspektywą lat 2013-2016” stanowi drugą edycję dokumentu programowego 
określającego zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami na 
terenie powiatu rawskiego. 
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Przyjęty przez Zarząd Powiatu Rawskiego projekt „Programu Ochrony  
Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem 
perspektywy lat 2013-2016” został, w oparciu o przepisy ustawy z 27.04.2001 r. 
–Prawo ochrony środowiska, zaopiniowany przez Zarząd Województwa 
Łódzkiego pismem z dnia 8 stycznia 2009 r. znak:RO.II-BK-7614/25/08/09, 
a  uwagi zawarte w przesłanej opinii, po rozpatrzeniu zostały uwzględnione 
w załączonym projekcie POŚ. Dokument ten wraz z Prognozą oddziaływania na 
środowisko został  w oparciu o przepisy ustawy 2.10.2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zaopiniowany przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi pismem                                   
z dnia 24.11.2009 r. oraz przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Łodzi.   
Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, na podstawie przepisów ustawy z 27.04.2001r.                 
o odpadach, został zaopiniowany przez: Wójta Gminy Rawa Mazowiecka 
postanowieniem z dnia 15.12.2008 r. znak: OŚ.7662/1/2008, Wójta Gminy 
Sadkowice postanowieniem z dnia 10.12.2008 r. znak: Rk7040/1/08, natomiast 
Wójtowie  gmin Cielądz i Regnów oraz Burmistrzowie Rawy Mazowieckiej 
i Białej Rawskiej w ustawowym terminie nie udzieliły opinii co jest 
równowaŜne z opinią pozytywną.  Dokument ten został zaopiniowany przez  
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi pismem  z dnia 
23.12.2008 r. Nr PWIS-NS-OZNS-072/169/08 1457; przez Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem z dnia 
11.05.2009 r. Nr: ZZ-403/PGO/75/3/2009; przez Zarząd Województwa 
Łódzkiego pismem z dnia 25.05.2009r Nr RO.II.BK-7614/25-1/08/09. Wnioski 
i uwagi zawarte w wyŜej wymienionych opiniach, po rozpatrzeniu, zostały 
uwzględnione w załączonym projekcie PGO.  
Projekt „Programu Ochrony  Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-
2012 z uwzględnieniem perspektywy lat 2013-2016” i „Planu Gospodarki 
Odpadami dla Powiatu Rawskiego  na lata 2009-2012 z perspektywą lat 2013-
2016” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, został stosownie 
do przepisów ustawy z 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko poddany strategicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko. 
W wyniku tego postępowania zapewniono moŜliwość udziału społeczeństwa                   
w opracowaniu wyŜej wymienionych dokumentów m.in. poprzez ich  
udostępnienie  w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej 
Starostwa, podanie informacji do publicznej wiadomości w lokalnej prasie (Głos 
Rawy Mazowieckiej i okolicy) oraz ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie 
Powiatowym o moŜliwości zapoznania się z dokumentem, zapewniając 
moŜliwość składania uwag i wniosków do tych dokumentów osobiście 



 11 

w siedzibie Starostwa Powiatowego, drogą elektroniczna lub pocztą. 
W podanym terminie nie wpłynęły Ŝadne uwagi i wnioski.  
 Ponadto w postępowaniu wzięto pod uwagę fakt, iŜ lokalizacja terenów 
objętych tym dokumentem oraz ustalone w dokumencie ramy dla późniejszych 
realizacji przedsięwzięć,  w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych 
przedsięwzięć  wykluczają moŜliwość znacząco negatywnego oddziaływania 
na obszar Natura 2000 , w tym   w szczególności na obszar Natura 2000 
o kodzie PLH100015 Dolina Rawki oraz moŜliwość transgenicznego 
oddziaływania na środowisko. 
Mając powyŜsze na uwadze, przedłoŜenie niniejszego projektu „Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-2012 
z uwzględnieniem perspektywy lat 2013-2016” i „Planu Gospodarki Odpadami 
dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-2012 z perspektywą lat 2013-2016” 
do uchwalenia przez Radę Powiatu Rawskiego, naleŜy uznać za zasadne.   
 Uzasadnienie przedstawione przez Dyrektor Annę Ostolską przyjęto bez 
uwag.    
 Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. 
Opinię Komisji przedstawił jej Wiceprzewodniczący Mariusz Błąkała. 
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 nr XXXVI/201/2009 w sprawie 
uchwalenia „Programu ochrony środowiska  dla  Powiatu  Rawskiego na lata 
2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy lat 2013-2016” oraz „Planu 
gospodarki odpadami dla Powiatu Rawskiego lata 2009-2012 z perspektywą 
lat 2013-2016”, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 10 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie 
międzysesyjnym złoŜył  Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
Rada Powiatu Rawskiego trzeciej kadencji na swojej na swojej XXXV  sesji w dniu  
16 listopada 2009  roku  podjęła  następujące  uchwały: 

1. nr XXXV/188/2009 w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego,  
2. nr XXXV/189/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju 

Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata  2007-2013, 
3. nr XXXV/190/2009 w sprawie wyraŜenia zgody na przekazanie w drodze 

darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej na cele publiczne Gminie 
Cielądz.   

4. nr 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, 
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5. nr XXXV/192/2009 w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku 
Województwa Łódzkiego w sprawie  ograniczenia działalności Wojewódzkiej 
Stacji Ratownictwa  Medycznego w Łodzi.  

6. nr XXXV/193/2009  w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Powiatu 
śyrardowskiego dotyczący likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w śyrardowie. 

7. nr XXXV/194/2009  w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Rady Powiatu 
Grójeckiego w sprawie likwidacji SPZOZ w Grójcu. 

8. nr XXXV/195/2009  zmian Statutu Powiatu Rawskiego  
9. nr XXXV/196/2009 w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
 

Wszystkie uchwały zostały wykonane przez przekazanie do Wojewody 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.  

      
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Rawskiego odbył osiem posiedzeń: 
 
 W dniu 20  listopada 2009 roku. 

1. Rozpatrzył propozycję nabycia w drodze bezprzetargowej od PKP części 
nieruchomości połoŜonej w JeŜowie dawny dworzec kolejki wąskotorowej 
(podejmie decyzję po otrzymaniu operatu szacunkowego i informacji 
o kosztach remontu)  

2. Przyjął informację w sprawie oszacowania wartości działki nr 549/2 – stacja 
transformatorowa połoŜona przy ul. Zwolińskiego ( 22.400 zł ).   

     5. Przyjął informację o wydatkach środków finansowych PFOŚiGW w roku 
2009.   

6. Zapoznał się z realizacją Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu rawskiego 
za lata 2007-2008. 

7. PrzedłoŜenie odpowiedzi „ Szpitali Polskich”  z dnia 16.11.2009 roku. 
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu rawskiego na dzień 

31.10.2009 roku. 
9. Informacja z realizacji programu „Razem bezpieczniej” na dzień 31.10.2009 r. 
10.  Podjął uchwałę w sprawie zmiany składu komisji przetargowych 

dla prowadzenia postępowań, w których zamawiającym jest Powiat Rawski w 
zakresie inwestycji i dostaw. 

 
W dniu 25 listopada 2009 roku 

1. Zapoznał się z informacją firmy „Szpitale Polskie” nt. przygotowywanego 
programu reorganizacji w systemie ochrony zdrowia na obszarze powiatu 
rawskiego.  
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2. Zapoznał się z informacją SP ZOZ o propozycji NFZ w zakresie kontraktów 
na 2010 rok.   

3. Wydał pozytywną opinię w sprawie lokalizacji punktów geodezyjnych 
      do stacji ASG-EUPOS na działce nr 6/17, obręb 5 w Rawie Mazowieckiej.   
4. Zapoznał się z wyceną lokalu mieszkalnego Nr 1 połoŜonego przy ul. 

Reymonta 14 w Rawie Mazowieckiej obręb 4 ( 150.000 zł) oraz podjął 
uchwałę w sprawie sprzedaŜy tego lokalu.  

5. Podjął uchwałę w sprawie układu wykonawczego budŜetu powiatu.  
6. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
 

W dniu 30  listopada 2009 roku. 
     Podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  

 
 W dniu 4  grudnia 2009 roku. 

1. Przyjął sprawozdanie z wykonania zaleceń pokontrolnych przez Poradnię    
    Psychologiczno – Pedagogiczną.  
2. Zapoznał się z wynikami kontroli w Powiatowej Bibliotece Publicznej 
     w Rawie Mazowieckiej.  

     3. Wyraził zgodę na sprzedaŜ samochodu Fiat Punto przez Zespół Szkół Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej  

4. Zapoznał się z przedstawionymi wyjaśnieniami nauczycieli Zespołu Szkół  
    Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej w związku z przeprowadzoną kontrolą  
    w 2008 roku.  
5. Rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie   
    Mazowieckiej o dodatkowe środki na remont, koszty Ŝywienia wychowanków,  
    oraz płace.  
6. Zapoznał się z  przebiegiem egzaminu dla nauczycieli na stopień nauczyciela  
    mianowanego. 
7. Przyznał nagrody ksiąŜkowe dla uczniów – stypendystów Prezesa Rady  
    Ministrów. 
8. Rozpatrzył wniosek Muzeum Ziemi Rawskiej w sprawie wsparcia konkursu „  
    Szopka ludowa regionu rawskiego” ( 300 zł).  
11.Wyraził zgodę na zakup aparatu EKG przez Samodzielny Publiczny Zakład  
     Opieki Zdrowotnej. 
11. Informacja z wykorzystania poŜyczki zaciągniętej przez Samodzielny  
     Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
12. Przyjął harmonogram pracy aptek na grudzień 2009r. i styczeń 2010 r.  
13. Podjął uchwałę w sprawie umorzenia poŜyczki udzielonej Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
14. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
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 W dniu 7  grudnia 2009 roku. 
Przyjął materiały na XXXVI sesję Rady Powiatu Rawskiego.  

 
 W dniu 16 grudnia 2009 roku. 

1. Zmienił uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”. 

2. Zapoznał się z odpowiedzią Firmę „Szpitale Polskie” w sprawie 
wypowiedzenia umowy. 

3. Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie kierunku przekształcenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  

4. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
5. Zapoznał się z wystąpieniem Wójta Gminy Radgoszcz o wsparcie dla Gminy.  

 
W dniu 17 grudnia 2009 roku. 

1. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
2. Podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budŜetu 

na 2010 rok.  
3. Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 

Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o dofinansowanie oraz 
realizację projektu „ Rozwój szkoły – rozwój ucznia” przez ZSCEZiU.  

 
 W dniu 22  grudnia 2009 roku. 

1. Zapoznał się z informacją w sprawie zapobiegania narkomanii w Powiecie 
Rawskim.  

2. Zapoznał się z pismem dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej.  

3. Wyraził zgodę na wycinkę drzew na działce 6/9 ul. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej. 

 
Kończąc Starosta Rawski podziękował wszystkim którzy uczestniczyli 
w tegorocznym spotkaniu opłatkowym. Następni złoŜył wszystkim najlepsze 
Ŝyczenia noworoczne. 

Do tak przedstawionej informacji o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz o pracy Zarządu Powiatu uwag nie było. 
 
Ad. 11 W punkcie interpelacje i wolne wnioski głosów nie było. 
 
Ad. 12 W sprawach róŜnych Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Krzysztofa 
Jasińskiego – Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej              
o przedstawienie Informacji dotyczącej zachorowań na grypę i zachorowania 
grypopodobne w Powiecie Rawskim od 1 stycznia do 15 grudnia 2009 r. 
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Mówca oświadczył, iŜ  meldunki dotyczące zachorowań na grypę 
i zachorowania grypopodobne do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Rawie Mazowieckiej przekazywane są z placówek słuŜby zdrowia (NZOZ 
i SPZOZ). 
W roku bieŜącym na dzień 15 grudnia odnotowano 2249 przypadków zachorowań 
i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne, w tym ilość 
zachorowań dzieci do lat 14 – 838 co stanowi 37% wszystkich zgłoszonych 
przypadków. 
W analogicznym okresie 2008 roku odnotowano tylko 287 przypadków 
w większości w miesiącach w styczniu i lutym. 
Największy wzrost zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne na terenie 
powiatu rawskiego jak i w województwie łódzkim odnotowano od 1 listopada do 15 
grudnia łącznie 1193 przypadki co stanowi 53 % wszystkich zachorowań w tym u 7 
osób potwierdzono wirus grypy A/H1N1 oraz u 1 osoby wirus grypy A. Jedna osoba 
z chorobami współistniejącymi zmarła.  
W chwili obecnej porównując ilość zgłoszonych zachorowań w miesiącu listopadzie 
(952 – przypadki) z pierwszym i drugim tygodniem grudnia (odnotowano  241 – 
przypadków) obserwuje się wyraźną tendencję  spadkową zachorowań na grypę 
i przypadki grypopochodne. 
Do dnia 18 grudnia 2009 roku na terenie województwa łódzkiego potwierdzono na 
podstawie badań wirusologicznych  313 przypadków zachorowań na grypę typu 
A/H1N1 w tym 13 zgonów.  
Do przedstawionej informacji uwag nie było. 
Następnie przewodnicząca Rady poinformowała, iŜ kolejna sesja Rady Powiatu 
zaplanowana została na dzień 8 stycznia 2009 r. NajwaŜniejszym jej punktem będzie 
przyjęcie budŜetu na rok 2010.  
 Innych głosów w tym punkcie porządku obrad nie było. 
 
 
Ad. 13 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Teresa Pietrzak - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego po złoŜeniu uczestnikom sesji Ŝyczeń 
noworocznych o godzinie 12 30 dokonała zamknięcia obrad XXXVI  sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
  Sporządził; Sylwester Krawczyk.  

     Przewodnicząca Rady Powiatu  
                                                           (-) Teresa Pietrzak  


