
 
P R O T O K Ó Ł  NR  XLI/2010 

z sesji Rady Powiatu Rawskiego 
odbytej w dniu 23 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej 

 Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 
 

Przewodnicząca Rady Teresa Pietrzak o godz. 1500 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 16 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 XXXIX sesji.  
4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za 2009 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia (nie udzielenia) Zarządowi Powiatu 

absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za rok 2009. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na obciąŜenie nieruchomości 

hipoteką. 
8. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Rawie 

Mazowieckiej za rok 2009. 
9. Stanowisko Rady wobec wystąpienia Wojewody Łódzkiego w sprawie 

udzielanych odpowiedzi przez Starostę Rawskiego.  
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. 2 Do przedstawionego porządku obrad XLI sesji Rady Powiatu 
Rawskiego, Przewodnicząca Rady – Teresa Pietrzak  zaproponowała wprowadzenie  
dodatkowego  projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na obciąŜenie 
nieruchomości hipoteką. 
Dodatkowy punkt będzie nowym punktem 7. Numeracja kolejnych, po punkcie 7  
punktu porządku obrad, ulega przesunięciu o jeden. 

Innych propozycji zmian do dzisiejszego porządku obrad nie zgłoszono. 
Porządek ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z XXXIX 
sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty przy dwóch głosach wstrzymujących się. 
 
Ad. 4  Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego przyjęcie sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za 2009 rok.  
O głos w tym punkcie poprosił Starosta Rawski- Józef Matysiak. 

Swoje  wystąpienie rozpoczął od przypomnienia, iŜ budŜet powiatu na 2009 r. 
uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 r. Uchwałą Nr XXVI/144/2008 Rady 
Powiatu Rawskiego. Uchwała zawierała równieŜ prognozę długu powiatu 
na 31 grudnia 2009 r. i lata następne, dochody i wydatki na zadania rządowe 
i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania 
przez powiat w 2009 r., przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego,  
funduszy celowych, oraz wykaz zadań inwestycyjnych na 2009 r. 
 Następnie Starosta Rawski  przeszedł do  omawiania samego sprawozdania 
Zarządu z wykonania budŜetu za 2009 r. 
Dochody planowane to 45 158 408 zł. Wykonanie 44 745 372,86 zł. tj. 99,1 % 
planu. Na dochody składają się: 
Subwencje ogólne 
Planowana kwota subwencji to 24 563 866 zł. Wykonanie wyniosło 24 563 866,00 
zł,   tj. 100 % planu, z tego: 
             plan    wykonanie                % 
- subwencja oświatowa      20 454 116 zł    20 454 116,00  zł          100,0  % 
- subwencja równowaŜąca     1 434 555 zł      1 434 555,00  zł          100,0  % 
- subwencja wyrównawcza    2 675 195 zł         2 675 195,00  zł          100,0  % 
Subwencje stanowiły 54,9 % dochodów ogółem . 
Dotacje 
Kwota dotacji to 8 215 134 zł – plan. Wykonanie to  7 775 498,53 zł  tj. 94,6 %.  
W kwotach dotacji są dotacje z budŜetu państwa, dotacje z budŜetów jednostek 
samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych. 
Dotacje z budŜetu państwa 
Kwota tych dotacji szacowana była w wysokości 6 413 449 zł. Dotacje, jakie 
wpłynęły to kwota 6 079 463,86 zł tj. 94,8 % 
Dochody własne 
Na 2009 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 12 379 408 zł. 
Wykonanie na wyniosło 12 406 008,33 zł, tj. 100,2%. 
 Plan wydatków po zmianach w ciągu roku określony został na poziomie 
52 005 921 zł. Wykonanie wyniosło 48 821 734,39 zł tj. 94,1 %. 
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 720 998 zł, wykonanie wyniosło                      
2 551 675,94 zł tj. 68,6 %.  
Wydatki inwestycyjne oszacowano w wysokości 3 030 998 zł, wykonanie to kwota                
1 884 695,59 zł tj. 62,2 % planu. 
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Zakupy inwestycyjne planowano w wysokości 675 000 zł., wykonano 
w 96,6% tj. w wysokości 651 980,35 zł. 
Dotacje na inwestycje zaplanowano w wysokości 15 000 zł, wydatkowano 15 000,00 
zł tj. 100 % planu. 
Wydatki majątkowe stanowią 5,2 % wydatków ogółem. 

Dług powiatu na 31 grudnia 2009 r. wyniósł 12 508 288,80 zł  i stanowi 
27,96 % wykonanych dochodów roku 2009.  

Dług powiatu na 31 grudnia 2009 r.  wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł           
19 586 066,21 zł  i stanowi 43,78  %  wykonanych dochodów roku 2009.                                                                        
 Nakłady inwestycyjne na 2009 rok zostały zaplanowane i wykonane 
następująco: 
Nakłady roku 2009               Plan   Wykonanie 
ogółem:                       3 720 998 zł            2 551 675,94 zł 
-  środki własne powiatu          2 647 584 zł            2 145 307,82 zł 
-  środki pozyskane z innych źródeł           908 414 zł             242 078,12 zł        
-  dotacje z budŜetu państwa                        165 000 zł                164 290,00 zł 
Ogółem inwestycje wykonano w 68,6 % 
 W 2009 roku wypracowano wolne środki w wysokości 2 771 150,80 zł.  
(kwota 150 000 zł została juŜ ujęta w budŜecie na 2009 rok). Środki pochodziły 
z większego niŜ 100% wykonania dochodów oraz niŜszego wykonania wydatków. 
Sytuacja finansowa pozwoliła   na bezpieczne i terminowe spłaty zaciągniętych 
kredytów i poŜyczek.  
Do tak przedstawionego sprawozdania pytań nie było. 
 W imieniu Komisji BudŜetu i Finansów opinie Komisji przedstawił jej 
przewodniczący Krzysztof Kopka. Poinformował, iŜ Komisja pozytywnie 
zaopiniowała sprawozdanie Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budŜetu 
za rok 2009.   

Następnie opinię Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji – 
Maria CharąŜka. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Rawskiego, po zapoznaniu 
się z informacją o przebiegu wykonania budŜetu,  analizie rzetelności sporządzonych  
sprawozdań:   Rb – 27S,   Rb – 28S,   Rb – NDS,  Rb – 31, Rb-33 i Rb-50 kontroli 
zapisów syntetycznych i analitycznych kont dochodów i wydatków oraz 
wyrywkowym sprawdzeniu dokumentów księgowych pod kątem celowości 
wydatków i prawidłowości ich księgowania, pozytywnie opiniuje wykonanie 
budŜetu Powiatu Rawskiego za rok 2009.  
Po przedstawieniu opinii merytorycznych Komisji, Przewodnicząca Rady odczytała 
treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 
z dnia 15 kwietnia 2010 roku nr III/89/2010 w sprawie  opinii dotyczącej 
sprawozdania Zarządu Powiatu Rawskiego z wykonania budŜetu za rok 2009. 
Do treści samej opinii, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, pytań 
nie było. Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady zaproponowała przejście 
do kolejnego punktu porządku obrad. 
Propozycja została przyjęta bez głosów przeciwnych.  
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Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia (nie udzielenia) Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania 
budŜetu za rok 2009. 
O przedstawienie treści wniosku Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Rady 
poprosiła Przewodniczącą Komisji – Marię CharąŜka.  
Treść wniosku przedstawia się następująco:  „Komisja Rewizyjna Rady Powiatu 
Rawskiego wnioskuje do Rady Powiatu Rawskiego o udzielenie absolutorium 
Zarządowi Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budŜetu powiatu za 2009 rok. 
Komisja Rewizyjna wnioskując o udzielenie absolutorium pozytywnie zaopiniowała 
przebieg wykonania budŜetu powiatu za 2009 rok przedstawiony przez Zarząd 
Powiatu. 
Na podstawie wybranych, kontrolowanych dokumentów źródłowych Komisja 
dokonała analizy gospodarki finansowej. Dane zawarte w przedłoŜonej informacji 
porównano ze sprawozdaniami rocznymi: 
Rb – 27 S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych. 
Dochody zostały wykonane w 99,1 %. Dochody powiatu z tytułu udziałów 
w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonane zostały 
w wysokości 101,6%. Dochody z tytułu subwencji w wysokości 100% planu. 
Dochody z tytułu dotacji w wysokości 94.6%. 
Rb – 28 S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych. 
Badając sprawozdanie z wydatków nie stwierdzono by w działach i rozdziałach 
kwalifikacji budŜetowej nastąpiło przekroczenie planowanych wydatków. Wydatki 
były wykonane w 94,1 %. Taki poziom wykonania wynikał z oszczędności 
oraz z niepełnego wykonania wydatków.  
Rb – NDS – sprawozdanie o nadwyŜce i deficycie. 
Badając to sprawozdanie stwierdzono, wypracowane wolne środki w kwocie 
2.771.150,80 zł. Są to środki wypracowane z tytułu oszczędności w wydatkach oraz 
nadplanowych dochodów. 
Rb – 31, Rb – 33 - o środkach gospodarstw pomocniczych i funduszach celowych.  
Sytuacja finansowa w tej grupie działalności jest prawidłowa. 
Rb – 50 – sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z 
zakresu administracji. 
Dotacje otrzymane po stronie dochodów jak i dokonane wydatki z otrzymanych 
dotacji wykonano prawidłowo. 
 Komisja dokonała równieŜ analizy rzetelności przedłoŜonej informacji 
z zapisami kont syntetycznych i analitycznych dochodów i wydatków. 
Nieprawidłowości nie stwierdzono.  
Dokonano równieŜ wyrywkowej kontroli wydatków, badając ich celowość 
i prawidłowość księgowania. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 
Szczególną uwagę zespół kontrolny zwrócił na kwestie związane 
z dochodami i wydatkami powiatu realizowanymi na podstawie porozumień 
w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. 
Dochody powiatu z tytułu dotacji otrzymanych z gmin na podstawie porozumień 
miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w tym : 
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- placówki opiekuńczo wychowawcze,  plan 120 667 zł, wykonano 
139 915,18 zł. Skontrolowano dotacje z miasta Piotrków Trybunalski 81 110,04 zł, 
miasta Leszno 29 928,76 zł, miasta Łódź 28 876,38 zł. Były to dotacje 
na utrzymanie  dzieci  pochodzących z w/w gmin, a przebywające w Domu Dziecka 
w Rawie Mazowieckiej, 
– rodziny zastępcze,  plan to kwota 19 764 zł, wykonano 19 764,00 zł. 
Skontrolowano dotacje z miasta Łódź, na utrzymanie 2 dzieci pochodzących 
 z tej gminy, a przebywające w rodzinie zastępczej na terenie powiatu rawskiego.                                                                                     
Dochody powiatu z tytułu dotacji otrzymanych z powiatów na podstawie 
porozumień miedzy  jednostkami samorządu terytorialnego w tym: 
- placówki opiekuńczo-wychowawcze, zaplanowano 703 560 zł, wykonano  
857 109,32 zł. Skontrolowano dotacje  z powiatów: Pajęczańskiego 57 752,76 zł, 
Radomszczańskiego 84 172,32 zł, śyrardowskiego 28 876,38 zł, Sochaczewskiego 
7 274,18 zł, Brzezińskiego  144 381,90 zł, Łowickiego  100 764,60 zł, Łęczyckiego 
35 277,68 zł, Piotrkowskiego  173 258,28 zł, Kolskiego 44 222,76 zł, Grodziskiego 
86 629,14 zł, Opoczyńskiego 38 401,80 zł i Łódzkiego 56 097,52 zł.  Były to dotacje 
na utrzymanie dzieci pochodzących z w/w  powiatów, a przebywające w Domu 
Dziecka w Rawie Mazowieckiej, 
- rodziny zastępcze, zaplanowano 47 434 zł, wykonano 55 019,22 zł. Skontrolowano 
dotacje  z powiatów: Łowickiego 9 882,00 zł, Brzezińskiego  33 718,02 zł. 
i Skierniewickiego  11 419,20 zł, na utrzymanie dzieci pochodzących z w/w 
powiatów,  a przebywające  w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Rawskiego.  
Skontrolowano dokumentację źródłową, która stanowiła podstawę otrzymanych 
dochodów powiatu, jak i dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŜące 
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu w tym: 
- placówki opiekuńczo – 108 000 zł, wykorzystano 67 226,56 zł. Skontrolowano 
dotacje  przekazane do miasta Piotrków Trybunalski oraz miasta Kielce. 
- rodziny zastępcze – zaplanowano 17 788 zł, wykorzystano  14 893,20 zł. 
Skontrolowano dotacje  przekazane do miasta Bielsko-Biała. 

Przeprowadzona kontrola nie ujawniła nieprawidłowości w zakresie 
prowadzonej gospodarki finansowej. 
W związku z powyŜszym Komisja Rewizyjna wnioskuje jak w sentencji 
powyŜszego wniosku”. 
Po przedstawieniu wniosku Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Rady odczytała 
treść uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 
z dnia 15 kwietnia 2010 roku nr III/90/2010 w sprawie opinii dotyczącej wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawskiego w sprawie absolutorium za 2009 rok. 
PowyŜsza uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 Wobec braku chętnych do zabrania głosu Przewodnicząca Rady przystąpiła 
do odczytania treści projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 
Rawskiego absolutorium z tytułu wykonania budŜetu powiatu za 2009 rok. 
 Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały uwag 
nie było.  
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Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XLI/218/2010 w sprawie udzielenia 
Zarządowi Powiatu Rawskiego absolutorium z tytułu wykonania budŜetu powiatu za 
2009 rok, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
Za jednogłośne udzielenie Zarządowi absolutorium podziękował Przewodniczący 
Zarządu - Józef Matysiak. 
 
Ad. 6 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego 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: 
 
Zwiększenie wydatków budŜetowych ogółem o kwotę 860 000 zł. 
Zwiększenie rezerw o kwotę 810 000 zł, w tym: 
- rezerwy celowej oświatowe o kwotę 410 000 zł, 
- rezerwy ogólnej o kwotę 400 000 zł. 
Zwiększenie planu dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej o kwotę 50 000 zł. 
 Zwiększa się przychody budŜetu z tytułu wolnych środków o kwotę 860 000 
zł., środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków 2010 roku.  
 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
zwiększenie stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę  474 315 zł. 
(środki pozostałe na koniec roku 2009),  zwiększenie   planu   wydatków   bieŜących   
funduszu  o  kwotę   542 315   zł. oraz zmniejszenie stanu środków obrotowych 
na koniec roku o kwotę 68 000 zł. 

Do przedstawionych przez Panią Skarbnik  propozycji zmian w budŜecie roku 
bieŜącego nie było. 
Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie omawianego 
projektu uchwały, o czym poinformował jej Przewodniczący Krzysztof Kopka. 
RównieŜ do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały 
uwag nie było.  
Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XLI/219/2010 w sprawie zmian 
w budŜecie roku bieŜącego, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 7  Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na obciąŜenie 
nieruchomości hipoteką. 
O omówienie treści projektu uchwały Przewodnicząca Rady poprosiła Wicestarostę 
- Mariana Krzyczkowskiego.  
Mówca poinformował, iŜ  na poprzedniej XXXIX sesji Rada rozpatrywała juŜ 
kwestię zabezpieczenia kredytu dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. Jednak 
postępowanie związane z wyłonieniem banku nie przyniosło efektu, albowiem 



 7 
zaproponowane w treści uchwały                        zabezpieczenie banki uznały 
za niewystarczające z uwagi niską ich wartość wskazanych nieruchomości. Dlatego 
teŜ nowy projekt uchwały wskazuje częściowo inne nieruchomości o wyŜszej 
wartości.  
Następnie opinie; Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami oraz Komisji BudŜetu i Finansów przedstawił Radny Tomasz 
Lesiak.  Poinformował, Ŝe obie Komisje na wspólnym posiedzeniu wyraziły 
pozytywną opinię wobec omawianego projektu uchwały. 
 RównieŜ do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści pierwszego 
projektu uchwały uwag nie było.  
Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XLI/220/2010 w sprawie wyraŜenia zgody 
na obciąŜenie nieruchomości hipoteką , która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 8 Kolejny punkt porządku obrad obejmował sprawozdanie Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów w Rawie Mazowieckiej za rok 2009. 
Pisemny materiał obrazujący zakres podejmowanych przez rzecznika działań Radni 
otrzymali razem z materiałami na dzisiejszą sesję.  
O zabranie głosu, celem ewentualnego uzupełnienia złoŜonej informacji, 
Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Tomasza Góraja - Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów w Rawie Mazowieckiej. 
Działalność rzecznika, podobnie jak w latach ubiegłych, skoncentrowana była 
na następujących kwestiach: 
- zapewnieniu bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej  
w zakresie ochrony konsumentów, 
- kierowaniu wystąpień do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów 
konsumentów, 
-wytaczaniu powództw na rzecz konsumentów. 
Znaczna część interwencji rzecznika wynikała z faktu, Ŝe sprzedawcy towarów 
nie poczuwają się do odpowiedzialności za sprzedawane towary mimo, Ŝe  prawo 
nakłada na nich obowiązki wynikające z tytułu rękojmi lub gwarancji. Stąd teŜ 
bardzo skutecznym jest fakt skierowania sprawy na drogę sądową.  
 Na kwestię braku czytelności przesyłanych rachunków za energię elektryczną 
czy inne opłaty zwrócił uwagę Radny Ireneusz Staworzyński.  
Zdaniem Rzecznika kwestia ta moŜe zostać jedynie załatwiona w drodze zbiorowego 
wystąpienia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Urzędu Regulacji 
Energetyki. Kwestia ta nie leŜy w gestii rzecznika konsumentów. 
 Natomiast Radny Przemysław Szewczyk poprosił o rozszerzenie informacji 
dotyczącej wystąpienia rzecznika związanego z usługami lokalnej telewizji 
kablowej. 
Odpowiadając Pan Tomasz Góraj poinformował, iŜ stosowne wystąpienie zbiorowe 
mieszkańców jednego z bloków skierowane do Urzędu Ochrony Konkurencji 
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i Konsumentów zostało przesłane według właściwości, w związku z siedzibą firmy, 
do delegatury w Gdyni. Sprawa jest w trakcie rozpatrywania. 
O poinformowanie Radę Powiatu o efekcie tego postępowania poprosił Radny 
Przemysław Szewczyk. 
Tytułem uzupełnienia Przewodnicząca Rady - Teresa Pietrzak poinformowała, 
iŜ kłopoty z jakością usług świadczonych przez firmę kablową  skończą się 
z końcem października br. gdy zakończą się prace modernizacyjne sieci kablowe. 
Będzie się to wiązać z poprawą dostępu i jakości usług internetowych. 
 Na tym zakończono omawianie  tego punktu porządku obrad. 
 
Ad. 9  Następny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie stanowiska Rady wobec 
wystąpienia Wojewody Łódzkiego w sprawie udzielanych odpowiedzi przez Starostę 
Rawskiego. 
Przed rozpoczęciem dyskusji Przewodnicząca Rady zapoznała Radnych z całością 
korespondencji prowadzonej w sprawie między Senatorem RP Panem Grzegorzem 
Wojciechowskim, a Starostą Rawskim – Józefem Matysiakiem, łącznie z pismem 
Wojewody Łódzkiego   nr PNK.I-0717/106/10 z dnia 26 marca 2010 r. 
Z uwagi na fakt, Ŝe w sposób szczegółowy sprawą zajmowała się Komisja 
Rewizyjna, przewodnicząca Rady poprosiła o stanowisko Komisji w tej sprawie. 
 Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji – 
Maria CharąŜka. 
Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko o następującej treści: 
  

Stanowisko  
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawskiego 

z dnia 8 kwietnia 2010 r. 
 

 W związku z pismem Wojewody Łódzkiego nr PNK.I-0717/106/10 z dnia 
26 marca 2010 r. dotyczącym wystąpienia Pana Grzegorza Wojciechowskiego – 
Senatora RP zawierającego zarzut wobec Starosty Rawskiego dotyczący odmowy 
udzielenia odpowiedzi na skierowane pytania, Komisja Rewizyjna po zbadaniu 
całości materiału i uzyskaniu wyjaśnień stwierdza, iŜ prośba Pana Senatora 
w zakresie uzyskania odpowiedzi na zadane pytania został załatwiona. Pismem nr 
Or.GM.0016-1/10 z dnia 07.04.2010 r. Starosta Rawski udzielił w sposób 
wyczerpujący Ŝądanej przez  Pana Senatora informacji. 
 Badając tok postępowania naleŜy stwierdzić, iŜ prezentowane przez Starostę 
Rawskiego w piśmie z dnia 02.03.2010 r. stanowisko, odmawiające udzielenia 
informacji Panu Senatorowi jest wynikiem zastosowania pewnego skrótu 
myślowego wynikającego prawnego obowiązku zabezpieczenia uprawnień osób 
trzecich w zakresie ochrony danych osobowych, przewidzianego w treści art. 19 
ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. 
PosłuŜenie się ograniczeniem do informacji wynikającym z faktu nie bycia stroną 
postępowania administracyjnego nie moŜe być, w przypadku posła lub senatora 
powodem odmowy udostępnienia Ŝądanej informacji. Zdaniem Komisji wykonując 
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swój mandat poseł lub senator nie ma obowiązku potwierdzania, iŜ prawo 
do informacji wynika i jest w związku z wykonywanym mandatem.  JednakŜe 
na organie administracji ciąŜy obowiązek właściwego zabezpieczenia dóbr 
osobistych innych osób, których informacje te dotyczą. W pismach Pana Senatora  
elementu tego brakuje.  Wobec powyŜszego Komisja zwraca uwagę na te aspekty 
prowadzonego postępowania, wiąŜące obie strony w sferze ograniczenia zakres 
udostępnianych informacji lub materiałów. 
Odnosząc się do treści przedstawionego stanowiska Komisji Rewizyjnej, Radny 
Przemysław Szewczyk wyraził zdziwienie, Ŝe od Radnych wymaga się przyjęcie 
stanowiska, z treścią którego wcześniej nie byli zapoznani. Jego zdaniem z treści 
pisma  Wojewody Łódzkiego nr PNK.I-0717/106/10 z dnia 26 marca 2010 r. 
jednoznacznie wynika, Ŝe działanie Starosty Rawskiego w tym zakresie było nie 
zgodnie z prawem. JeŜeli Komisja rewizyjna przyjęła odrębne stanowisko, to brak 
jest informacji na jakiej podstawie prawnej zostało ono oparte. Z innego punktu 
widzenia, kontynuował Radny, wzajemny szacunek wymaga aby interwencja 
parlamentarzysty, związana z wykonywanym mandatem, traktowana była 
z naleŜytym szacunkiem.   
 Zdaniem Przewodniczącej Rady z treści pisma Wojewody Łódzkiego nie 
wynika, iŜ mamy tu do czynienia ze skargą, której rozpatrzenie wymaga podjęcia 
przez Radę Powiatu stosownej uchwały, lecz zwróceniem przez Panią Wojewodę 
uwagi na pewną sytuację. Stąd teŜ Komisja Rewizyjna przygotowała stosowne 
stanowisko w tej kwestii. 
 Radny Ireneusz Staworzyński zwrócił uwagę na pewien element brany pod 
uwagę podczas pracy Komisji Rewizyjnej, a dotyczył on pozyskania opinii prawnej 
Kancelarii Senatu w zakresie wątpliwości prawnego zabezpieczenia uprawnień osób 
trzecich dotyczących ochrony danych osobowych, przewidzianego w treści art. 19 
ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora. 
Zdaniem Radnego najwaŜniejszą kwestia jest to, Ŝe Pan Senator otrzymał 
wyczerpująca odpowiedź na postawione w piśmie pytania. Swoje wystąpienia 
mówca zakończył prośbą skierowaną do Starosty Rawskiego, aby z naleŜytym 
szacunkiem podchodził do pytań opozycji. 
Odnosząc się do toczącej się dyskusji Starosta Rawski oświadczył, iŜ zawsze 
z naleŜytym szacunkiem i w miarę posiadanej wiedzy podchodzi do wszystkich 
pytań kierowanych pod jego adresem, bez względu na to przez kogo są one 
zadawane. Wracając do treści odpowiedzi udzielonej Panu Senatorowi, to jej treść 
wynikała jedynie z troski o zachowanie ochrony danych osobowych osób trzecich. 
Uznając, Ŝe szkoda czasu na prowadzenia tej dyskusji, Pan Senator uzyskał 
odpowiedź na zadane pytania. Dlatego teŜ sprawę tę uwaŜa za zamkniętą.    
Przewodnicząca Komisji – Maria CharąŜka zwróciła uwagę, Ŝe w stanowisku 
Komisji jest wyraźne stwierdzenie, Ŝe posłuŜenie się ograniczeniem do informacji 
wynikającym z faktu nie bycia stroną postępowania administracyjnego nie moŜe 
być, w przypadku posła lub senatora powodem odmowy udostępnienia Ŝądanej 
informacji.  JednakŜe na organie administracji ciąŜy obowiązek właściwego 
zabezpieczenia dóbr osobistych innych osób, których informacje te dotyczą. 
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 Zdaniem Przewodniczącej Rady, jeŜeli Pani Wojewoda będzie nie 
usatysfakcjonowana sposobem załatwienia sprawy, to Rada wróci do tej kwestii. 
Wicestarosta Marian Krzyczkowski zadeklarował, iŜ po otrzymaniu wyjaśnień 
ze strony Kancelarii Senatu, Rada zostanie o jego treści poinformowana. JeŜeli 
chodzi o stanowisko przygotowane przez Komisję rewizyjną, to jego treść była 
konsultowana ze słuŜbami prawnymi.  
Wobec wyczerpania listy chętnych do zabrania głosu w dyskusji, Przewodnicząca 
Rady zarządziła głosowanie nad przyjęciem stanowiska Komisji Rewizyjnej 
w zakresie wystąpienia Wojewody łódzkiego, jako stanowiska Rady Powiatu 
Rawskiego. 
Za przyjęciem  stanowiska w treści przedstawionej przez Przewodniczącą Komisji 
Rewizyjnej głosowało 12 Radnych, głosów przeciwnych nie było, 3 Radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
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 XXXIX  sesji w dniu 
30 marca 2010  roku  podjęła  następujące  uchwały: 

1. nr  XXXIX/211/2010 w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego, 
2. nr  XXXIX/212/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
3. nr XXXIX/213/2010 w sprawie wyraŜenia zgody na obciąŜenie nieruchomości 

hipoteką, 
4. nr  XXXIX/214/2010 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, 
5. nr  XXXIX/215/2010 w sprawie zmian w statucie SPZOZ w Rawie 

Mazowieckiej, 
6. nr XXXIX/216/2010 w sprawie określenia zadań związanych 

z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizację 
tych zadań, 

7. nr  XXXIX/217/2010 w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Rady 
Powiatu Brzezińskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzezinach. 

 
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 od 30 marca 2010 r. do 23 kwietnia 
2010 r. odbył cztery posiedzenia rozpatrując następujące sprawy: 
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W dniu 31.03.2010 r. 
- podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie roku 2010. 
 
W dniu 08.04.2010 r. 
- wyraził zgodę na utworzenie stanowiska inspektora ds. bhp w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, 
- wyraził zgodę na podjęcie działalności usługowej przez Zespół Szkół – Centrum 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, 
- przyjął informację w sprawie rozstrzygniętego przetargu na dzierŜawę powierzchni 

uŜytkowej w budynku Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Rawie 
Mazowieckiej na prowadzenie punktu optycznego, 

- zatwierdził harmonogram dyŜurów aptek w miesiącu kwietniu i maju 2010 r.  
 
W dniu 15.04.2010 r. 
- podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Urząd bliŜszy społeczeństwu” 

oraz udzielił pełnomocnictw do reprezentowania, 
- zatwierdził zmiany w budŜecie powiatu, 
- zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie obciąŜenia nieruchomości 
hipoteką, 
- przyjął  propozycję porządku XLI sesji Rady Powiatu, 
- podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 189/2009  w sprawie zatwierdzenia 
projektu „ Mój szef to ja”, 
 
W dniu 23.04.2010 r. 
-   podjął  uchwałę w sprawie dokształcania nauczycieli, 
- podjął uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Arkadiuszowi 
Woszczykowi dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej 
w sprawie złoŜenia i realizacji wniosków o dofinansowanie projektów: 
- "Matura na 100 %" 
- "Matematyka bez tajemnic", 
 - rozpatrzył wniosek RKS "Mazovia" w sprawie obchodów 80-lecia klubu, 
- rozpatrzył wniosek w sprawie najmu Sali konferencyjnej dla  Centrum Edukacji 
i Pracy MłodzieŜy OHP w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” 
realizowanego w powiecie rawskim, 
- rozpatrzył wniosek SP ZOZ o  wyraŜenie zgody na najem lokalu w Przychodni 
Rejonowej w Rawie Mazowieckiej. 
 
Kończąc Starosta Rawski podziękował wszystkim którzy uczestniczyli 
w nadzwyczajnej sesji związanej z tragiczną katastrofą samolotu prezydenckiego pod 
Smoleńskiem. 

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. 
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Ad. 12 W sprawach róŜnych Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – 
Zofia Wniarska odczytała treść petycji nauczycieli Powiatu Rawskiego dotyczącej 
zagroŜeń związanych z funkcjonowaniem na terenie miasta Rawa Mazowiecka 
sklepów z tzw. „dopalaczami”. Pod petycją podpisało się ponad 300 nauczycieli 
rawskich szkół. 
Odnosząca się do treści petycji przewodnicząca Rady – Teresa Pietrzak 
poinformowała, iŜ zagadnienie to było przedmiotem obrad Rady Miasta Rawa 
Mazowiecka. DostrzeŜono skalę zagroŜenia, dlatego teŜ zostaną podjęte  wszelkie 
dostępne środki prawne.  
Zdaniem Radnego Ireneusza Staworzyńskiego trzeba podjąć szeroką akcję 
informacyjną, wykorzystując do tego celu wszelkie dostępne środki.  
Doceniając wagę problemu, Radny Jarosław Kobierski zadeklarował, iŜ kwestią 
tą zajmie się kierowana przez niego Komisja. NaleŜy doprowadzić do jak 
najszybszego zakazu sprzedaŜy tego typu środków wystosowując odpowiednie 
petycje do odpowiedzialnych za te kwestie organów państwa.  
 Innych głosów w tym punkcie porządku obrad nie było. 
 
Ad. 13 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Teresa Pietrzak - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 17 30 dokonała zamknięcia 
obrad XLI  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
  Sporządził; Sylwester Krawczyk.  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu  
     (-) Teresa Pietrzak  


