
P R O T O K Ó Ł  NR  XXXVIII/2010 
z sesji Rady Powiatu Rawskiego 

odbytej w dniu 12 lutego 2010 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.  
 

Rada Powiatu Rawskiego przystąpiła do realizacji następującego porządku 
obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie  roku bieŜącego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania Radnych Powiatu Rawskiego 

do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu 

w Łasku w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur 
Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni 
ginekologiczno-połoŜniczej  w Łasku – Kolumnie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu 
w Łasku w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur 
Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Oddziału 
Opieki Długoterminowej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Rady 
Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur 
Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni 
chorób naczyń. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Rady 
Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur 
Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Ośrodka 
Medycyny Paliatywnej (Poradnia medycyny paliatywnej, Hospicjum Domowe).  

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

11. Przyjęcie sprawozdania Starosty Rawskiego z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok. 

12. Przyjęcie sprawozdania z wykorzystania średnich wynagrodzeń nauczycieli  
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Rawski. 
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13. Informacja Starosty o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 

w okresie międzysesyjnym. 
14. Interpelacje Radnych. 
15. Zapytania i wolne wnioski. 
 
 Przed przystąpieniem do realizacji przyjętego porządku obrad, wręczono Pani 
Annie Berezowskiej akt potwierdzający przyznanie pośmiertnie  męŜowi Panu 
Henrykowi Berezowskiemu tytuł „DOBREGO CZŁOWIEKA” za Ŝyciową postawę 
i działania na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
 
Ad. 2 Do przedstawionego porządku obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Rawskiego, 
Starosta Rawski – Józef Matysiak zaproponowała wprowadzenie dodatkowego  
projektu uchwały sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu 
Grójeckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Grójcu. Prośba Powiatu Grójeckiego wpłynęła juŜ po przesłaniu 
materiałów na dzisiejszą sesję. 
Mówca zaproponował aby powyŜszy projekt uchwały wprowadzić po bloku uchwał 
zdrowotnych,  czyli po punkcie obejmującym podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia 
opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia 
działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Łasku Ośrodka Medycyny Paliatywnej (Poradnia medycyny 
paliatywnej, Hospicjum Domowe) 
Numeracja kolejnych punktów ulega przesunięciu odpowiednio o jeden. 

Innych propozycji zmian dzisiejszego porządku obrad nie zgłoszono. Porządek 
ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z XXXVII 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: 
Zmiany w  zakresie zwiększenia dochodów i wydatków budŜetowych obejmują: 
- 3 019 zł, zwiększa się dochody zgodnie z umową nr 2009-1-PL1-com09-08659 
zawartą w ramach programu „uczenie się przez całe Ŝycie”, środki zostaną 
przeznaczone na sfinansowanie wizyty przygotowawczej przedstawiciela ZS CEZiU 
w Rawie Mazowieckiej. 
 
- 228 455 zł, zwiększenie dochodów i wydatków budŜetu ze zlikwidowanego 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki zostaną 
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przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w 
zakresie określonym w ustawie (ustawa z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie 
ustawy – prawo ochrony środowiska). 
Zmiany w planie wydatków budŜetowych: 
- zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę  410 000 zł, środki zostaną 
przeznaczone na wydatki majątkowe. 
 
Zadania inwestycyjne/ 
- 410 000 zł, środki na wkład własny inwestycji pn.: „orlik 2012 – budowa zespołu 
boisk przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, 
- 5 000 zł, zakup sprzętu komputerowego, zadanie przeniesione do budŜetu 
z likwidowanego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

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 XXXVIII/204/2010 w  sprawie zmian 
w budŜecie roku bieŜącego, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5. Następny punkt porządku obrad obejmował  podjęcie uchwały w sprawie 
delegowania Radnych Powiatu Rawskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonał Starosta Rawski – Józef Matysiak, 
pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
 W oparciu o art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym, starosta wykonuje 
zwierzchnictwo nad powiatowymi słuŜbami, inspekcjami i straŜami w zakresie 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Tworzy on Komisję 
Bezpieczeństwa i Porządku powołując jej członków, między innymi z pośród 
Radnych. Rada Powiatu deleguje do Komisji dwóch Radnych. W związku z faktem 
upływu dwuletniego okresu powołania mówca zaproponował przedłuŜenie 
przedstawicielom Rady Powiatu, Panom: Jarosławowi Kobierskiemu 
i Przemysławowi Szewczykowi  mandatu do reprezentowania Rady Powiatu 
w przedmiotowej Komisji.   
 Do propozycji Starosty Rawskiego uwag nie było. 
W imieniu Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego głos 
zabrał jej Przewodniczący – Jarosław Kobierski. Oświadczył, iŜ Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały uwag nie 
było.  
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVIII/205/2010 w  sprawie delegowania 
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Radnych Powiatu Rawskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 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 opinii o projekcie Uchwały 
Rady Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur 
Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni 
ginekologiczno-połoŜniczej  w Łasku – Kolumnie. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Dyrektor Wydziału  Zdrowia 
i Polityki Społecznej Panią Urszulę Przerwę. 

Pismem  z dnia 25 stycznia 2010 roku, Starosta Powiatu w Łasku  przekazał  
do zaopiniowania  projekt Uchwały  Rady Powiatu w Łasku  w sprawie ograniczenia 
działalności poprzez wyłączenie ze struktur Samodzielnego  Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni ginekologiczno-połoŜniczej w Łasku – 
Kolumnie, ul. Szarych Szeregów 8, 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.  
Dalsze nieprzerwane udzielanie  świadczeń zdrowotnych, bez istotnego ograniczenia 
ich dostępności, warunków udzielania i jakości, zapewnią, jak wynika z § 2 projektu 
uchwały, poradnie ginekologiczno –połoŜnicze zlokalizowane na terenie powiatu 
łaskiego. 

Jako przyczynę wyłączenia wskazano w uzasadnieniu do projektu uchwały 
m.in.: fakt, iŜ w rzeczywistości poradnia ta nie funkcjonuje od kilku lat i nie ma 
moŜliwości realizacji świadczeń. Wyłączenie nastąpi z dniem 30 czerwca 2010 r. 
Mając na uwadze powyŜsze, moŜna stwierdzić, iŜ w wyniku  ograniczenia 
działalności poprzez wyłączenie ze struktur Samodzielnego  Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Łasku – Kolumnie Poradni ginekologiczno-połoŜniczej  
w Łasku – Kolumnie, ul. Szarych Szeregów 8, nie nastąpi istotne ograniczenie 
w tym zakresie dostępności  dla mieszkańców Powiatu Rawskiego.  Dlatego teŜ, 
naleŜy pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały  Rady Powiatu w Łasku. 

Do przedstawionego przez Dyrektor Urszulę Przerwę uzasadnienia, uwag nie 
zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej -Wacław Jacek 
Adamczyk poinformował, iŜ Komisja pozytywnie zaopiniowała  omawiany projekt 
uchwały. 
RównieŜ do treści projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVIII/206/2010 w sprawie wyraŜenia 
opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia 
działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Łasku Poradni ginekologiczno-połoŜniczej  w Łasku – Kolumnie, 
która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 7 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia 
działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Łasku Oddziału Opieki Długoterminowej. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła ponownie Dyrektor Wydziału  
Zdrowia i Polityki Społecznej Panią Urszulę Przerwę. 
Mówczyni poinformowała, iŜ dalsze nieprzerwane udzielanie  świadczeń 
zdrowotnych, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania 
i jakości, zapewnią, jak wynika z § 2 projektu uchwały, SPZOZ w Zduńskiej Woli 
i SPZOZ w Sieradzu. 

Jako przyczynę wyłączenia wskazano w uzasadnieniu do projektu uchwały  
fakt, iŜ Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi nie zawarł z SPZOZ w Łasku 
umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie.  
Wyłączenie nastąpi z dniem 30 czerwca 2010. 

Mając na uwadze powyŜsze, moŜna stwierdzić, iŜ w wyniku  ograniczenia 
działalności poprzez wyłączenie ze struktur Samodzielnego  Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Łasku Oddziału Opieki Długoterminowej nie nastąpi istotne 
ograniczenie w tym zakresie dostępności dla mieszkańców Powiatu Rawskiego.  
Dlatego teŜ, naleŜy pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały  Rady Powiatu 
w Łasku.  

Uzasadnienie przedstawione przez Dyrektor Urszule Przerwę przyjęto bez uwag. 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej -Wacław Jacek 

Adamczyk poinformował, iŜ Komisja pozytywnie zaopiniowała  omawiany projekt 
uchwały. 
RównieŜ do treści projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVIII/207/2010 w sprawie wyraŜenia 
opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia 
działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Łasku Oddziału Opieki Długoterminowej, która stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu. 
 

Ad. 8 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu w Łasku w sprawie 
ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego  Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni chorób naczyń. 
Tak jak w poprzednich punktach uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła 
Dyrektor Wydziału  Zdrowia i Polityki Społecznej Pani Urszula Przerwa. 
Dalsze nieprzerwane udzielanie  świadczeń zdrowotnych, bez istotnego ograniczenia 
ich dostępności, warunków udzielania i jakości, zapewnią, jak wynika z § 2 projektu 
uchwały, WSS im. M. Pirogowa w Łodzi , WSS im. M. Kopernika w Łodzi, NZOZ 
Medicus w Sieradzu, NZOZ Przychodnia lekarska Eskulap w Sieradzu.   
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Jako przyczynę wyłączenia wskazano w uzasadnieniu do projektu 

uchwały  fakt, iŜ komórka od kilku lat nie funkcjonuje i nie udziela świadczeń 
zdrowotnych  w przedmiotowym zakresie.  Wyłączenie nastąpi z dniem 30 czerwca 
2010 r. 
Mając na uwadze powyŜsze, moŜna stwierdzić, iŜ w wyniku  ograniczenia 
działalności poprzez wyłączenie ze struktur Samodzielnego  Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni chorób naczyń, nie nastąpi istotne ograniczenie 
w tym zakresie dostępności dla mieszkańców Powiatu Rawskiego.  Dlatego teŜ, 
naleŜy pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały  Rady Powiatu w Łasku. 
Uzasadnienie przedstawione przez Dyrektor Urszule Przerwę przyjęto bez uwag. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej -Wacław Jacek 
Adamczyk poinformował, iŜ Komisja pozytywnie zaopiniowała  omawiany projekt 
uchwały. 
RównieŜ do treści projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVIII/208/2010 w sprawie wyraŜenia 
opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia 
działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Łasku Poradni chorób naczyń, która stanowi załącznik 
nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 9  Kolejny punkt to podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie 
Uchwały Rady Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia 
ze struktur Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku 
Ośrodka Medycyny Paliatywnej (Poradnia medycyny paliatywnej, Hospicjum 
Domowe. 
Ponownie uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Dyrektor Wydziału  
Zdrowia i Polityki Społecznej Pani Urszula Przerwa. 

Poinformowała, iŜ w wyniku  ograniczenia działalności poprzez wyłączenie 
ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku 
Poradni Medycyny Paliatywnej, nie nastąpi istotne ograniczenie w tym zakresie 
dostępności dla mieszkańców Powiatu Rawskiego.  Dlatego teŜ, naleŜy pozytywnie 
zaopiniować projekt Uchwały  Rady Powiatu w Łasku .  

Uzasadnienie przedstawione przez Dyrektor Urszule Przerwę przyjęto bez 
uwag. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej -Wacław Jacek 
Adamczyk poinformował, iŜ Komisja pozytywnie zaopiniowała  omawiany projekt 
uchwały. 
RównieŜ do treści projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVIII/209/2010 w sprawie ograniczenia 
działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Łasku Ośrodka Medycyny Paliatywnej (Poradnia medycyny 
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paliatywnej, Hospicjum Domowe), która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. 

 
Ad. 10 Realizując porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego podjęcie 
uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu 
Grójeckiego w sprawie likwidacji SPZOZ w Grójcu. 
Dyrektor Wydziału  Zdrowia i Polityki Społecznej Pani Urszula Przerwa 
przedstawiając uzasadnienie do powyŜszej uchwały poinformowała, iŜ pismem 
z dnia 01.02.2010 roku Starosta Powiatu Grójeckiego przekazał do zaopiniowania  
projekt Uchwały  Rady Powiatu Grójeckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Grójcu. Jak wynika z treści  § 1 projektu 
uchwały, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grójcu, który zostanie 
utworzony przez powołaną jednoosobową spółkę prawa handlowego pod nazwą 
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o., której udziałowcem jest Powiat Grójecki,  
przejmie  do realizacji świadczenia zdrowotne po zlikwidowanym SPZOZ w ramach 
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

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.  
Uzasadnienie przedstawione przez Dyrektor Urszule Przerwę przyjęto bez uwag. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej -Wacław Jacek 
Adamczyk poinformował, iŜ Komisja pozytywnie zaopiniowała  omawiany projekt 
uchwały. 
RównieŜ do treści projektu uchwały równieŜ uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVIII/210/2010 w sprawie wyraŜenia 
opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia 
działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Łasku Poradni chorób naczyń, która stanowi załącznik 
nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 11 Następny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie sprawozdania Starosty 
Rawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Jana Idzikowskiego – 
Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 
 

W  2009 roku komisja działała  na podstawie opracowanego planu pracy. 
W analizowanym okresie  odbyło się 5 posiedzeń  komisji.  
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Na posiedzeniu  odbytym w dniu 30 marca 2009 roku rozpatrzono : 

- ocenę bezpieczeństwa i porządku w powiecie  za 2008 r.; 
- ocenę  bezpieczeństwa poŜarowego w powiecie za 2008 r.; 
- ocenę bezpieczeństwa  sanitarnego za 2008 r.; 
- ocenę  bezpieczeństwa weterynaryjnego za 2008r.; 
- ocenę bezpieczeństwa  budowlanego za 2008r. 
Analizie poddano informację o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym w powiecie.  
Oceniając  bezpieczeństwo i porządek publiczny komisja zwróciła uwagę  na takie  
zagadnienia  jak: poprawa bezpieczeństwa  na drogach powiatu poprzez zwiększenie 
kontroli pojazdów. Zwrócono  uwagę na  przewoźników przewoŜących kruszywo 
z lokalnych  Ŝwirowni, którzy  przekraczając dopuszczalny tonaŜ, rozjeŜdŜają drogi 
powiatowe. 
Członkowie komisji wnioskowali o poprawę współpracy policji z mieszkańcami  
powiatu i administracją  samorządową.  
Pozytywnie odniesiono się do działań podejmowanych przez straŜ poŜarną 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa poŜarowego mieszkańcom powiatu.  
Omówiono teŜ stan sanitarny powiatu, oceniając go jako dobry. Stwierdzono, 
Ŝe  działające  podmioty  przestrzegają  przepisów  sanitarnych. 
Dobrze oceniono stan bezpieczeństwa weterynaryjnego w powiecie. Podobną ocenę 
uzyskał  stan bezpieczeństwa budowlanego.  
Oceniając sytuację przeciwpowodziową w powiecie, członkowie stwierdzili, 
Ŝe sytuacja na tym odcinku jest dobra. Burmistrz Miasta Rawy Mazowieckiej 
poinformował o stanie prac w zakresie  przejęcia zbiornika „ Tatar ” od gminy Rawa 
Mazowiecka oraz o zamierzonych inwestycjach, które będą  wykonywane  na  tym 
akwenie  wodnym. 
Informację  o stanie bezpieczeństwa na drogach Powiatu Rawskiego  przedstawił 
Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Rawie 
Mazowieckiej. Poinformował  o zaistniałych  zdarzeniach i podejmowanych 
działaniach przez policję  w zakresie  poprawy  sytuacji na drogach powiatu. 
Informację przyjęto  do wiadomości, zwracając uwagę  na nasilenie  działań 
 w zakresie  eliminowania  nietrzeźwych  uŜytkowników  dróg oraz na bardziej 
rygorystyczne postępowanie z  kierowcami nie przestrzegającymi  przepisów  ruchu 
drogowego. 
Omówiona została  informacja  o przygotowaniu słuŜb policji, straŜy poŜarnej, 
inspekcji sanitarnej i pogotowia  ratunkowego do akcji „bezpieczne wakacje”.  
Przedstawili ją kierownicy słuŜb. Została ona przyjęta do wiadomości.  
Komisja wysłuchała informacji na temat dodatkowych łóŜek  szpitalnych 
na potrzeby  Sił Zbrojnych. Informację  przyjęto do wiadomości.  
Informację o przygotowaniu słuŜby zdrowia na wypadek  sytuacji  kryzysowych 
w powiecie przedstawiła Z-ca Dyrektora  ds. lecznictwa SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. Poinformowała o podejmowanych przedsięwzięciach na wypadek 
wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń. Informację przyjęto do wiadomości.  
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W dyskusji w tym punkcie obrad Dyrektor PSSE w Rawie Mazowieckiej 
poinformował  o moŜliwości  wystąpienia  grypy AH1N1 w okresie jesiennym 
i podejmowanych  działaniach przez  inspekcję sanitarną.  

W następnej kolejności informację o  zabezpieczeniu przeciwpoŜarowym  
budynków mieszkalnych wielorodzinnych omówił przedstawiciel Komendy 
Powiatowej PSP  - brygadier Janusz Bartosiewicz. Członkowie komisji wnioskowali 
aby przeprowadzić kontrole w obiektach zamieszkania zbiorowego w Cielądzu, 
Babsku, Rososze i Galinkach. Informacja została przyjęta przez członków komisji.   
Po omówieniu przedstawionych spraw  członkowie komisji wzięli udział 
w ćwiczeniach  zgrywających słuŜb PSP, Pogotowia Ratunkowego i Policji 
przeprowadzonych na budynku wielorodzinnym  na Osiedlu  Solidarności  w  Rawie  
Mazowieckiej. Podsumowania  ćwiczeń  dokonał  Zastępca Komendanta PSP 
w Rawie Mazowieckiej.  
 Na posiedzeniu w dniu 14 września 2009 r.  członkowie komisji wysłuchali 
trzech informacji a mianowicie: 
o realizacji zadań wykonywanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 
przez rawskie  pogotowie ratunkowe. 
Dyrektor SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej poinformowała członków 
o podejmowanych  działaniach. Informacja została przyjęta do wiadomości. 
Informację z realizacji Powiatowego programu Zapobiegania Przestępczości, 
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego  za 8 miesięcy  br. 
przedstawił Dyrektor WSO i ZK Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
Omówił on realizację  zadań wykonywanych przez  poszczególnych realizatorów 
programu. Stwierdził, Ŝe  program  będzie realizowany jeszcze w 2010 r. Informację 
przyjęto do wiadomości.  

Informację o sposobach rozwiązywania problemów narkomanii w szkołach 
Powiatu Rawskiego przedstawiła Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
Starostwa Powiatowego.  
 Na posiedzeniu  w dniu 25 września 2009 r.  wspólnie z Powiatowym 
Zespołem Zarządzania Kryzysowego zajmowano się sprawą  schroniska dla zwierząt  
w  Boguszycach. Starosta Rawski omówił szczegółowo sytuację w schronisku. 
Nadmienił, Ŝe schronisko od Pani Wahl  przejęła fundacja „ Ostatnia  Szansa” 
z siedzibą w Warszawie. Powiatowy Lekarz Weterynarii, który omówił wyniki 
kontroli przeprowadzonej przez słuŜby weterynaryjne w schronisku wskazał, 
Ŝe  schronisko nie spełnia  wymogów określonych w przepisach w sprawie 
szczególnych wymagań  weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt.  
Zabierając głos  w dyskusji burmistrzowie i wójtowie powiatu widzieli potrzebę 
przeniesienia schroniska, ale nikt nie wskazał  miejsca  na terenie gmin, którymi 
administrują. Nowe schronisko winno  odpowiadać wymogom. Starosta Rawski 
postanowił zwrócić się na piśmie do burmistrzów i wójtów o wypowiedzenie się na 
temat rozwiązania przedłoŜonej sprawy określając w piśmie termin na merytoryczną 
odpowiedź do dnia 15.10.2009 r.  
 Na kolejnym posiedzeniu Komisja Bezpieczeństwa i Porządku rozpatrzyła 
trzy informacje: 
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- o realizacji  rządowego programu „ Razem  bezpieczniej”,  
-   o stanie bezpieczeństwa  weterynaryjnego  Ŝywności, 
 - o współdziałaniu słuŜb, inspekcji i straŜy w powiecie za 11 miesięcy br.  
 
Do tak przedstawionej informacji uwag nie zgłoszono. 
Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie 
zaopiniowała przedłoŜoną informację, o czym poinformował Przewodniczący 
Komisji – Jarosław Kobierski. 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości  
sprawozdanie Starosty Rawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku za 2009 rok.  
 
Ad. 12 Następny punkt wynikający z przyjętego porządku obrad obejmował  
przyjęcie sprawozdania z wykorzystania średnich wynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
Powiat Rawski. 
Sprawozdanie takie przedstawiła Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu – 
Jadwiga Majchrzak. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczyciel staŜysta powinien osiągać średnie 
wynagrodzenie na poziomie 100% kwoty bazowej, nauczyciel kontraktowy 111%, 
mianowany 144% i dyplomowany 184%. 
W placówkach prowadzonych przez Powiat Rawski średnie wynagrodzenie 
nauczycieli przedstawia się następująco: 
- nauczyciele staŜyści winni osiągać średnie wynagrodzenie na poziomie 2.286,75 zł.  
  W przypadku nauczycieli z terenu Powiatu Rawskiego średnie wynagrodzenie 
w grupie staŜystów jest mniejsze o 21 zł. Na wyrównanie tej kwoty przekazano 
brakujące środki w wysokości - 3.700 zł. 
- nauczyciele kontraktowi winni osiągać średnie wynagrodzenie na poziomie 
2.538,29 zł.    W przypadku nauczycieli z terenu Powiatu Rawskiego dla nauczycieli 
kontraktowych przekazano środki wyŜsze o kwotę 122.309 zł. Czyli nauczyciel 
kontraktowy w placówkach powiatowych osiąga zarobki wyŜsze o kwotę 202 zł., 
czyli średnio zarabia -  2.738 zł. 
- nauczyciel mianowany winien osiągnąć średnie wynagrodzenie na poziomie  
3.292 zł. W przypadku nauczycieli z terenu Powiatu Rawskiego dla nauczycieli 
mianowanych przekazano środki wyŜsze o kwotę 280.628 zł. Czyli nauczyciel 
kontraktowy w placówkach powiatowych osiąga zarobki wyŜsze o kwotę 224,58 zł., 
czyli średnio zarabia  - 3.500 zł. 
- nauczyciel dyplomowany winien osiągnąć średnie wynagrodzenie na poziomie  
4.207 zł. W przypadku nauczycieli z terenu Powiatu Rawskiego dla nauczycieli 
dyplomowanych przekazano środki wyŜsze o kwotę 376.272 zł. Czyli nauczyciel 
dyplomowany w placówkach powiatowych osiąga zarobki wyŜsze o kwotę 
324,36 zł., czyli średnio zarabia  - 4.500 zł. 
Do tak przedstawionej informacji uwag nie było. 
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Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego sprawozdania, o czym poinformował jej Przewodniczący Krzysztof 
Kopka. 
 
Ad. 13 W następnym punkcie informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz  informację o pracy Zarządu Powiatu  w okresie międzysesyjnym 
złoŜył  Starosta  Rawski – Józef Matysiak. 
Rada Powiatu Rawskiego trzeciej kadencji na swojej XXXVII  sesji w dniu 
8 stycznia 2010  roku  podjęła  następujące  uchwały: 

1. nr XXXVII/202/2010 w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2010 rok, 
2 nr XXXVII/203/2010 w sprawie  przyjęcia od Wojewody Łódzkiego zadań     
     publicznych z zakresu administracji rządowej związanych kwalifikacją  
     wojskową. 

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.  
 Zarząd Powiatu Rawskiego w okresie sprawozdawczym odbył pięć posiedzeń 
omawiając następujące sprawy: 
 
W dniu 8 stycznia 2010 roku 

- wybrał  firmę na opracowanie programu reorganizacji w systemie ochrony 
zdrowia na terenie Powiatu Rawskiego i zatwierdził projekt umowy -    
DORADCA CONSULTING LTD. Sp. z o. o. 81-327 Gdynia, ul. Wolności 18 a  
w cenie ofertowej netto 53.500,00 zł.( brutto 65.270,00 zł.), 
- wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi Biała Rawska – 
Babsk.  
 

W dniu 14 stycznia 2010 roku 
- rozpatrzył wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny 
budowy boiska sportowego „Orlik” w Białej Rawskiej.  
- zatwierdził odpowiedź na propozycje zawarte w piśmie Firmy „ Szpitale 
Polskie”.  
- zapoznał się z wynikami kontroli i zaleceniami pokontrolnymi dotyczących 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej   
- rozpatrzył wniosek w sprawie zgody na połoŜenie kabla energetycznego 
na działce powiatowej nr 308/27 w Rawie Mazowieckiej,  
- wyraził zgodę na połoŜenie kabla energetycznego na działce powiatowej 
– ZS CEZiU  w Rawie Mazowieckiej,  

     - przyjął plan pracy Zarządu Powiatu Rawskiego na pierwsze półrocze br. 
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W dniu 20 stycznia 2010 roku 

- rozpatrzył wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej w sprawie wyraŜenia zgody na najem wiaty przy 
ul. Warszawskiej 14 i pomieszczenia w Przychodni Zdrowia przy 
ul. Niepodległości w Rawie Mazowieckiej,  
- rozpatrzył wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej, 
- zapoznał się z wyjaśnieniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w sprawie powołania rzecznika praw 
pacjenta,  
- zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku przy Staroście Rawskim za 2009 rok.  

 
W dniu 28 stycznia 2010 roku 
- rozpatrzył wybór inspektora nadzoru i określił zakres promocji realizowanego 
projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum sadowniczego 
i konferencyjnego Biała Rawska – Babsk”,    
- zatwierdził harmonogram dyŜurów pracy aptek na miesiące luty i marzec, 
- zatwierdził Kalendarz Imprez Kulturalnych i Sportowych na 2010 rok,  
- zatwierdził wniosek Dyrektora ZSP w Białej Rawskiej w sprawie przekazania 
wkładu pienięŜnego w wysokości 11.740,00 zł. na realizację projektu pn. „ Dobra 
szkoła – lepsza przyszłość”, 
- zatwierdził wniosek Dyrektora ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej w sprawie 
zabezpieczenia kwoty 25.000 zł na realizację projektu „Sukces w szkole 
zawodowej – szansą na rynku pracy”, 
- wyraził zgodę na prośbę Dyrektor ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej o podział 
klasy zawodowej na dwa oddziały: kucharz małej gastronomi i sprzedawca, 
- zatwierdził prośbę Dyrektora ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej 
o utworzenie technikum w zawodzie technik logistyk,  
- zapoznał się z wyjaśnieniem Dyrektora ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej w sprawie  kosztów uŜywania samochodu prywatnego do celów 
słuŜbowych, 
- przyjął sprawozdanie z wykonania średnich wynagrodzeń na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Rawski, 
- rozpatrzył wniosek Dyrektora SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej o zabezpieczenie 
środków finansowych na usunięcie awarii instalacji c.o. w Przychodni SP ZOZ.  

  - wyraził zgodę na  przystąpienie Powiatu Rawskiego do programu                                 
„ Wyrównywanie róŜnic między regionami II”, 

- zapoznał się z wykazem nieruchomości powiatowych, które moŜna przeznaczyć 
na zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej,  

  - przyjął propozycję porządku XXXVIII sesji Rady Powiatu Rawskiego, 
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W dniu 10 luty 2010 roku 
- przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Rawskiego w sprawie opinii do projektu 
uchwały  Rady Powiatu w Łasku w sprawie likwidacji komórek organizacyjnych SP 
ZOZ w Łasku, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie opinii do projektu 
uchwały Rady Powiatu Grójeckiego w sprawie likwidacji SP ZOZ w Grójcu, 
- zatwierdził wynik przetargu na przebudowę drogi Biała Rawska – Babsk , 
- rozpatrzył prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 
o przeznaczenie środków na opłacenie faktur za olej opałowy,   
- rozpatrzył  wniosek likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Rawie 
Mazowieckiej ( Mirosław Górecki) , 
- przyjął informację z działalności kontrolnej inspektora ds. kontroli za 2009 rok, 
- podjął uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z mieszkań chronionych, 
- rozpatrzył wniosek wycięcia drzew na działce powiatowej. 

Do tak przedstawionej informacji o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz o pracy Zarządu Powiatu uwag nie było. 
 
Ad. 14 W punkcie interpelacje i wolne wnioski Radny Ireneusz Staworzyński 
poinformował, iŜ zrezygnował z zasygnalizowanej na poprzedniej sesji inicjatywy 
w zakresie złoŜenia pisemnej interpelacji w sprawie Pana Michalika. 
Innych głosów nie było. 
 
Ad. 15 W sprawach róŜnych jako pierwszy glos zabrał Starosta Rawski – Józef 
Matysiak. Zaprosił zebranych do uczestnictwa w kolejnym warsztacie 
zorganizowanym w ramach Partnerstwa Lokalnego na rzecz oŜywienia 
gospodarczego i aktywizacji rynku pracy w dniu 19 lutego 2010 r. Gospodarzem 
będzie Gmina Regnów.  
Następnie poinformował, iŜ Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej 
uzyskało status organizacji poŜytku publicznego, dający moŜliwość  uzyskiwania 1% 
dochodu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zachęcił zebranych 
do wsparcia powyŜszym odpisem podatku przeznaczanego w całości na dalsze 
prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej. 
Z kolei Starosta Rawski wręczył Radnym: Jarosławowi Kobierskiemu i Wacławowi 
Jackowi Adamczykowi świadectwa potwierdzające ukończenie szkolenia 
zorganizowanego przez WyŜszą Szkołę Policji w Szczytnie  dla członków Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
 Następnie Przewodnicząca Rady zapoznała Radnych z treścią wystąpień 
Komisarza Wyborczego w Skierniewicach dotyczących ewentualnych zmian 
w okręgach wyborczych w związku ze zbliŜającymi się wyborami samorządowymi. 
PowyŜsze pisma stanowią załącznik nr  9 do niniejszego protokołu. 

 
 Innych głosów w tym punkcie porządku obrad nie było. 
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Ad. 16 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Teresa Pietrzak - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 13 30 dokonała zamknięcia 
obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
  Sporządził; Sylwester Krawczyk.  

 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego 
             (-) Teresa Pietrzak 


