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

odbytej w dniu 27 sierpnia 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 11 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiąŜących 
decyzji.  

 
Ad. 2 Do przedstawionego porządku obrad XLIV sesji Rady Powiatu Rawskiego 
uwag nie zgłoszono.  

Porządek w kształcie zaproponowanym  przez Przewodniczącą Rady 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 XLIII sesji.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania 

i rozliczania dotacji z budŜetu Powiatu Rawskiego dla szkół niepublicznych 
o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku 
Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności 
Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia 
Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 4107 E Gołyń-
Chrząszczew-Julianów Lesiewski kategorii drogi powiatowej.  

8. Przyjęcie informacji dotyczącej poziomu zabezpieczenia usług medycznych 
na terenie Powiatu Rawskiego w roku 2010. 

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

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

Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z XLIII sesji 
Rady Powiatu Rawskiego. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 4  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: 
Ogółem zwiększenia 393 965 zł, w tym: 

-zwiększa się plan dochodów w dziale 600, rozdziale 60014, o kwotę 364 000 zł, 
są to dochody z ŁSSE na współfinansowanie infrastruktury drogowej. 

-zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdziale 80130, o kwotę 11 965 zł., 
są to dochody ze sprzedaŜy wyrobów wykonanych w Pracowni praktycznej nauki 
zawodu 9 746 zł, oraz dochody ze sprzedaŜy składników majątkowych, samochód  
1 574 zł zostaną zwiększone wydatki w ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej. 

-zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdziale 85410, o kwotę 18 000 zł., 
są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w ZSP w Białej Rawskiej, środki 
zwiększą wydatki w placówce. 

Zmiany w planie wydatków budŜetowych: 
Dział 020, rozdział 02001. 
Kwota 3500 zł., zwiększy wydatki bieŜące, zadania statutowe, środki zostaną 
przeznaczone na pokrycie kosztów przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego 
na grunt leśny. 
Dział 600, rozdział 60014. 
Oszczędności po przetargowe z zadania „Poprawa bezpieczeństwa drogowego 
centrum sadowniczego województwa łódzkiego – przebudowa drogi powiatowej 
Zawady – Biała rawska” w wysokości 615 000 zł przenosi się na następujące 
zadania: 
„Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Przewodowice – Rylsk – Zuski 
do drogi woj. nr 707, odcinek Zuski – do drogi woj. nr 707”, wydatek inwestycyjny 
470 000 zł. 
„Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica)”, wydatek 
inwestycyjny 15 000 zł. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odcinku Wólka Lesiewska – Ossa”, 
wydatek inwestycyjny 45 200 zł. 
Zakup płyty dynamicznej do pomiarów zagęszczeń gruntów 20 000 zł. 
Kwota 125 000 zł, zostaje przeniesiona do wydatków bieŜących na zakup usług 
remontowych. 
Dział 750, rozdział 75020. 
Kwota 400 000 zł , zwiększy wydatki bieŜące, wynagrodzenia osobowe 
pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń ( 8 % podwyŜki płac, oraz 
wynagrodzenia osób zatrudnionych na czas określony po staŜach oraz pracach 
interwencyjnych). 
Dział 754, rozdział 75404. 
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Kwota 6 000 zł, zostanie przeznaczona na sfinansowanie w 2010 roku słuŜb 
ponadnormatywnych policjantów, środki zostaną przekazane na Wojewódzki 
Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi. 
Dział 758, rozdział 75818. 
Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 170 000 zł. 
Dział 851, rozdział 85111. 
Kwota 25 000 zł , zwiększy wydatki bieŜące, zadania statutowe. 
Dział 900, rozdział 90095. 
O kwotę 40 000 zł, zmniejsza się wydatki bieŜące, zwiększa wydatki majątkowe. 
 
Zadania inwestycyjne: 
Zwiększenia: 
470 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Przewodowice – Rylsk 
– Zuski do drogi woj. nr 707, odcinek Zuski – do drogi woj. nr 707”. 
15 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica)”. 
45 200 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odcinku Wólka Lesiewska – 
Ossa”. 
364 000 zł, „Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej w ŁSSE w Rawie 
Mazowieckiej”. 
20 000 zł, zakup płyty dynamicznej do pomiarów zagęszczeń gruntów. 
40 000 zł, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego wraz z oświetleniem awaryjnym w 
SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
35 000 zł, zakup i instalacja wentylatorów w budynku kotłowni SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. 
40 000 zł, zakup sprzętu przeciwpowodziowego: pompa szlamowa, kombinezony do 
pracy w wodzie 2 szt., namiot pneumatyczny z osprzętem. 
Zmniejszenia: 
615 000 zł, oszczędności poprzetargowe z zadania „Poprawa bezpieczeństwa 
drogowego centrum sadowniczego województwa łódzkiego – przebudowa drogi 
powiatowej Zawady – Biała Rawska”. 
600 000 zł, „Wymiana aparatu rentgenowskiego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej, inwestycja nie uzyskała dofinansowania ze środków UE. 
 
Wieloletnie programy inwestycyjne: 
Zwiększenia: 
„Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica)”. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odcinku Wólka Lesiewska – Ossa”. 
„Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części gminy Rawa Mazowiecka”. 
 
Przychody i rozchody budŜetu: 
Zwiększa się przychody budŜetu z tytułu wolnych środków o kwotę 579 500 zł, 
środki zostaną przeznaczone na zwiększenie wydatków 2010 roku. Zwiększa się 
rozchody budŜetu o kwotę 500 000 zł, na planowane do udzielenia przez powiat 
poŜyczki 
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Fundusze celowe: 
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
zwiększenie planu wydatków majątkowych funduszu o kwotę 280 000 zł oraz 
zmniejszenie wydatków bieŜących o kwotę 280 000 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 16 radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XLIV/227/2010 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 trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół 
i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu rawskiego przez 
podmioty inne niŜ ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego. 
Omówienia  treści projektu uchwały dokonała Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
Swoje wystąpienie mówczyni rozpoczęła od informacji, iŜ ustawa z dnia 19 marca 
2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) wprowadziła istotne zmiany w szczególności 
w zakresie przepisów dotyczących dotowania ze środków publicznych szkół 
i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niŜ ministrowie 
i jednostki samorządu terytorialnego. Zmienione przepisy doprecyzowały 
przeznaczenie dotacji dla szkół i placówek, która powinna być wykorzystana 
wyłącznie na pokrycie wydatków bieŜących szkoły lub placówki. Nowelizacja 
ustawy o systemie oświaty umoŜliwia organom dotującym kontrolowanie 
prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych z ich budŜetów oraz zapewnia 
osobom upowaŜnionym do przeprowadzenia kontroli prawo wstępu do szkół 
i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, 
finansowej a takŜe dokumentacji przebiegu nauczania. Projekt przedstawionej 
uchwały został przygotowany w związku z zapisem ustawy zmieniającej, który 
zobowiązuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby 
fizyczne i prawne inne niŜ ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego. 
Proponuje się aby dotacje z budŜetu Powiatu Rawskiego przysługiwały: 
 
- szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, na kaŜdego ucznia 
w wysokości 50 % ustalonych w budŜecie Powiatu Rawskiego wydatków bieŜących 
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na dany rok ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju 
w przeliczeniu na jednego ucznia.  
- placówkom niepublicznym na kaŜdego wychowanka w wysokości 100% kwoty 
przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla Powiatu Rawskiego oraz niepublicznym ośrodkom 
umoŜliwiającym realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom 
i młodzieŜy, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty, a takŜe dzieciom i młodzieŜy z upośledzeniem umysłowym 
z niepełnosprawnościami sprzęŜonymi w wysokości 100% kwoty przewidzianej 
na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji 
ogólnej dla Powiatu Rawskiego 
- szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na kaŜdego ucznia 
w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia tego typu i rodzaju 
szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Rawskiego, 
- niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym oraz ośrodkom, a takŜe 
niepublicznym poradniom psychologiczno - pedagogicznym, które prowadzą 
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (stosownie do art. 90 ust. 1a ustawy 
o systemie oświaty) w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko 
objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej 
dla Powiatu Rawskiego, 
- placówkom publicznym na kaŜdego wychowanka w wysokości 100% wydatków 
bieŜących przewidzianych na jednego wychowanka w placówkach tego samego 
rodzaju prowadzonych przez Powiat Rawski w części oświatowej subwencji ogólnej 
dla Powiatu Rawskiego. W przypadku nieprowadzenia przez Powiat Rawski 
placówki publicznej tego rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest 100% 
kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części 
oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Rawskiego 
- szkołom publicznym na kaŜdego ucznia w wysokości 100% wydatków bieŜących 
przewidzianych na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju 
prowadzonych przez Powiat Rawski w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
Powiatu Rawskiego, 
- publicznym szkołom podstawowym specjalnym oraz ośrodkom, a takŜe 
publicznym poradniom psychologiczno - pedagogicznym, które zgodnie z art. 71b 
ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, prowadzą wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka (stosownie do art. 80 ust.2c ustawy o systemie 
oświaty) w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte 
wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla 
Powiatu Rawskiego. 
 Dotowany moŜe wykorzystać dotację wyłącznie na pokrycie wydatków 
bieŜących szkoły lub placówki. § 3. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby 
prowadzącej szkołę lub placówkę złoŜony nie później niŜ do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  

Do przedstawionego przez Panią Dyrektor uzasadnienia uwag nie było. 
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Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały, o czym poinformowała jej Przewodnicząca Zofia 
Winiarska 
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 XLIV/228/2010 w sprawie trybu udzielania 
i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania 
dotacji udzielonych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie 
powiatu rawskiego przez podmioty inne niŜ ministrowie i jednostki samorządu 
terytorialnego, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 6 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku 
Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji 
w Łodzi. 
 O zabranie głosu i przedstawienie uzasadnia do uchwały Przewodnicząca 
Rady poprosiła Panią Urszulę Goleń – Dyrektora  Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej. 
Mówczyni poinformowała, iŜ pismem z dnia 12 lipca 2010 roku, Zarząd 
Województwa Łódzkiego przekazał do zaopiniowania projekt Uchwały Sejmiku 
Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji 
w Łodzi poniewaŜ, zgodnie z art. 43 ust. ust. 2 ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej, projekt uchwały w sprawie ograniczenia działalności Zakładu poprzez 
likwidację jego komórki organizacyjnej, wymaga zaopiniowania przez właściwe 
organy gminy i powiatu, których ludności zakład udziela świadczeń zdrowotnych. 
Jak wynika z § 2 projektu Uchwały Sejmiku, dalsze nieprzerwane udzielanie 
świadczeń zlikwidowanej komórki organizacyjnej, bez istotnego ograniczenia ich 
dostępności, warunków udzielania i jakości, zostało zapewnione przez m.in. : 1) 
Wojewódzką Specjalistyczna Przychodnię Chorób Płuc i Alergii Układu 
Oddechowego w Łodzi, 2) Przychodnię Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego 
Łódź –Widzew, 3) ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w Łodzi, 4) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi oraz 
inne zakłady opieki zdrowotnej z terenu województwa łódzkiego, które realizowały 
umowy z NFZ i które nadal dysponują kontraktem w tym zakresie. W uzasadnieniu 
do projektu uchwały Sejmik, jako przyczynę likwidacji wyliczonych enumeratywnie 
komórek organizacyjnych wskazał brak kontraktu z NFZ, co uniemoŜliwiło 
ich funkcjonowanie ze względu na brak źródła finansowania. PoniewaŜ faktycznie 
one nie udzielają świadczeń zdrowotnych wymagają wykreślenia ze struktury 
organizacyjnej Zakładu. Z uwagi na fakt, iŜ komórki „likwidowane” nie działały 
od wielu lat (niektóre nigdy nie rozpoczęły udzielania świadczeń mimo wpisu 
do rejestru zoz) moŜna stwierdzić, iŜ w wyniku ich prawnej likwidacji, nie nastąpi 
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istotne ograniczenie dostępności w tym zakresie dla mieszkańców Powiatu 
Rawskiego. Dlatego teŜ, naleŜy pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały Sejmiku 
Województwa Łódzkiego. 
Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej -Wacław Jacek 
Adamczyk poinformował, iŜ Komisja pozytywnie zaopiniowała  omawiany projekt 
uchwały. 
Do treści projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XLIV/229/2010 w sprawie wyraŜenia opinii 
o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia 
działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum 
Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, która stanowi załącznik nr 4 
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7  Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
pozbawienia drogi nr 4107 E Gołyń-Chrząszczew-Julianów Lesiewski kategorii 
drogi powiatowej. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Dyrektor Wydziału 
Komunikacji, Dróg i Transportu - Małgorzatę Killman.  
 Biorąc pod uwagę treść art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych mówiący, iŜ  do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niŜ określone 
w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, stanowiące połączenia miast będących siedzibami 
powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą, naleŜy stwierdzić, Ŝe droga 
4107E Gołyń – Chrząszczew – Julianów Lesiewski nie spełnia powyŜszych 
kryteriów. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, 
uzgodniono z Burmistrzem Białej Rawskiej – zarządcą dróg gminnych na terenie 
gminy Biała Rawska, Ŝe uchwałą Rady Miasta i Gminy Biała Rawska, droga 
ta  zostanie zaliczona  do kategorii dróg gminnych, po pozbawieniu jej  
dotychczasowej kategorii. Zatem, w porozumieniu z Zarządem Województwa 
Łódzkiego, po otrzymaniu pozytywnych opinii  zarządów  powiatów sąsiednich,  
przedkłada się niniejszą uchwałę z prośbą o jej przyjęcie.  
 Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było 

Przewodniczący Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 
Publicznego – Jarosław Kobierski poinformował, iŜ Komisja pozytywnie 
zaopiniowała  omawiany projekt uchwały. 
Do treści projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XLIV/230/2010 w sprawie pozbawienia 
drogi nr 4107 E Gołyń-Chrząszczew-Julianów Lesiewski kategorii drogi 
powiatowej,  która stanowi załącznik nr 5 
do niniejszego protokołu. 
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Ad. 8 Następny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji 
dotyczącej poziomu zabezpieczenia usług medycznych na terenie Powiatu 
Rawskiego w roku 2010. 
 O przedstawienie powyŜszej informacji Przewodnicząca Rady poprosiła Panią 
Urszule Przerwę – Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. 
Swoją informację mówczyni rozpoczęła od przedstawienia danych demograficznych. 
Z zestawienia tych danych dla roku 2009 wynika, Ŝe więcej osób  zmarło niŜ się 
urodziło, oznacza to ujemny przyrost naturalny. Wskaźnik przyrostu naturalnego na 
1.000 ludności wyniósł dla roku 2009 : -0,2 . (dla roku 2008 : 0,28 ;  2007 :  -0,02).    

PowyŜsze dane wskazują na tendencję malejącego  przyrostu naturalnego na 
przełomie ostatnich trzech lat. Jest to negatywne zjawisko, bowiem oznacza 
starzejącą się populację.  Wskaźnik ten wskazując na obecną i przyszłą strukturę 
populacji moŜe wyznaczać zapotrzebowanie na określone rodzaje świadczeń 
zdrowotnych. Ludność w wieku starszym wymaga stosowania większej ilości 
procedur medycznych zarówno w chorobach nagłych jak i przewlekłych. Starzejące 
się społeczeństwo oznacza, Ŝe w najbliŜszej perspektywie potrzebna będzie 
reorientacja rynku usług zdrowotnych. Analizując strukturę zgonów według 
przyczyn stwierdzamy, iŜ największy odsetek, bo aŜ 45,60% ( w 2007 : 42,65% ; 
2006 : 46,39% ) stanowią w dalszym ciągu zgony z powodu chorób układu krąŜenia 
– w 2008 roku 244 zgony (2007: 215 ; 2006 : 231), wśród których dominowała 
głównie miaŜdŜyca. W porównaniu do  roku 2007  zaobserwowano wzrost zgonów 
z tego powodu o 30.   
 Drugą w kolejności przyczyną zgonów były nowotwory, w tym nowotwory 
złośliwe, które stanowiły w 2008 roku  21,49% ogółu zgonów. ( 2007 : 22,81% ; 
2006 : 22,09%). W 2008 zmarło tyle samo  osób  z powodu nowotworów, 
co rok wcześniej  (2007 : 115 ; 2006 : 110).  MoŜna przypuszczać, Ŝe w przyszłości 
winna utrzymywać się tendencja spadkowa w tej grupie przyczyn zgonów z uwagi 
na lepszą wykrywalność zachorowań we wczesnym stadium choroby na skutek 
kampanii profilaktycznych, badań przesiewowych zarówno o zasięgu krajowym jak 
i lokalnym. Chorobowość moŜna prezentować jako liczbę osób cierpiących na dane 
schorzenie w określonej populacji ryzyka lub, jako chorobowość punktową 
w postaci odsetka populacji cierpiącej na dane schorzenie w określonym czasie. 
Chorobowość na dane schorzenie jest zaleŜna od zapadalności i okresu trwania 
choroby od momentu jej wystąpienia. 

Z przeliczenia powyŜszych danych wynika, Ŝe średnio statystycznie na jednego 
mieszkańca powiatu przypadało  4,55   porady lekarskiej (2008 : 4,47 ; 2007 : 4,47 ).  

W 2009 roku  w ramach wizyt domowych udzielono 4.664 porady 
(2008 : 4.043 ; 2007: 4.175), z czego u dorosłych zarejestrowano 3.833 wizyt, 
co stanowi aŜ 82,18%  wizyt ogółem ( 2008 : 3.136  tj. 78% ; 2007 : 3.398 tj. 81% ) 
a  u dzieci zarejestrowano 831 wizyt  (2008 : 907 ; 2007 : 777 ), czyli pozostałe 
17,82% ogółu wizyt u pacjenta w domu w roku 2009. Wśród porad w ramach wizyt 
domowych nieznacznie wzrósł odsetek wizyt u dorosłych, a zmalał wizyt 
u dzieci  w porównaniu do roku 2008. (odmiennie niŜ w 2008 w porównaniu 
do 2007).  
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 Na naszym terenie w dalszym ciągu dominują głównie choroby układu 
krąŜenia i z kaŜdym rokiem liczba osób na nie chorujących  wzrasta. W 2009 roku 
chorowało na nie 7.611 osób, aŜ o 957 osób więcej niŜ w roku poprzednim 
Na drugiej pozycji, wzorem lat ubiegłych, znajduje się cukrzyca. Tu zaobserwowano 
spadek  chorobowości mieszkańców Powiatu Rawskiego w 2009 o 9,66%. JednakŜe 
zarejestrowano znaczny wzrost  nowych przypadków zachorowań o 179 osób 
(zapadalność  2009 : 334  ; 2008 : 155 ; 2007 : 211).  Zapadalność więc wzrosła 
aŜ o 115,48%   % w stosunku do roku 2008.  
Generalnie zauwaŜa się wzrost liczby porad udzielanych w poradniach 
specjalistycznych działających na terenie Powiatu Rawskiego. W 2009 roku, 
odnotowano znaczny ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego o   52,38% - 
udzielono 112.450 porad ogółem ( 2008 : 73.794 ; 2007: 71.264 2008/2007 wzrost  o 
3,55%).  Średnio na 1 mieszkańca przypadało 2,27 porady u lekarza specjalisty 
(2008 : 1,49 ; 2007 : 1,45 ).   

Z porównania danych ogółem dotyczących rejestru zachorowań  na choroby 
zakaźne wynika, iŜ w 2009 roku zarejestrowano 350 przypadków zachorowań 
(2008 : 305 ; 2007 : 379 tj. o 45 więcej niŜ w roku 2008. Z analizy poniŜszych 
danych wynika, Ŝe największą liczbę zachorowań stanowią w dalszym ciągu  
zachorowania na ospę wietrzną, bo aŜ 211  zarejestrowanych  przypadków  w 2009 
roku ( 2008 : 189 ; 2007 ; 239 ) i   stanowi ona aŜ 60 % wszystkich zachorowań. Rok 
2009 charakteryzował się trzykrotnym wzrostem zatruć pokarmowych wywołanych 
pałeczkami Salmonella. Wystąpiło jedno ognisko zbiorowego zatrucia – 36 osób, 
tj. 62% wszystkich zatruć pokarmowych.  Odnotowano równieŜ wzrost zachorowań 
na WZW typu B i WZW typu C. JednakŜe najwięcej, bo aŜ o 300% wzrosła liczba 
osób zakaŜonych płonicą.  

Dostęp osób ubezpieczonych  do świadczeń w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej jest bardzo dobry. Pacjenci przyjmowani są  przez lekarza w dniu 
zgłoszenia, według kolejności zagłoszenia. Natomiast dostępność do świadczeń 
specjalistycznych określone czasem oczekiwania kształtuje się na średnim poziomie. 
Czas oczekiwania jest bardzo zróŜnicowany: od przyjęć pacjenta na bieŜąco 
do tygodniowego bądź dwutygodniowego, a nawet dłuŜszego oczekiwania na wizytę 
(dotyczy to głównie poradni, gdzie nie jest wymagane  skierowanie od lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego i tych w których zapotrzebowanie na usługi jest bardzo 
duŜe). Bardzo waŜnym elementem systemu ochrony zdrowia stały się listy 
oczekujących. JeŜeli pacjent nie moŜe uzyskać świadczenia w dniu zgłoszenia się, 
zostaje umieszczony na liście oczekujących. Listy te są obowiązani prowadzić 
wszyscy świadczeniodawcy, którzy zawarli umowy z NFZ na świadczenie usług. 
Są one publikowane na stronie internetowej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego 
NFZ. 

Gorzej przedstawia się dostępność do świadczeń stomatologicznych, 
szczególnie z uwagi na niewystarczającą ich liczbę, co jest powodem wydłuŜonego 
oczekiwania na usługę i nie uzyskania świadczenia w dniu zgłoszenia. Lekarze 
stomatolodzy przyjmują głównie w gabinetach zlokalizowanych w miastach ( Rawie 
Mazowieckiej i Białej Rawskiej), natomiast brak jest lekarzy chętnych do pracy na 
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wsi, dlatego teŜ osoby mieszkające na wsi zmuszone są do pokonywania 
duŜych odległości w celu uzyskania świadczenia. Analogiczna sytuacja dotyczy 
świadczeń dla dzieci i młodzieŜy, z powodu zlikwidowania w szkołach gabinetów 
stomatologicznych.  

śaden ze świadczeniodawców nie zawarł umowy z Marszałkiem Województwa 
Łódzkiego na realizację w roku 2010 „Programu zapobiegania próchnicy u dzieci 
w wieku szkolnym" finansowanego ze środków województwa. 

Problemów, na jakie napotykają świadczeniodawcy  przy organizacji i realizacji 
usług, mających wpływ na dostępność dla pacjentów to:  

1) drastyczne zmniejszenie kontraktów na rok 2010 przez NFZ. Skutkiem 
„obcięcia” kontraktów nawet o 30% jest bardzo szybka realizacja kontraktu, 
a tym samym wydłuŜenie okresu oczekiwania na poradę u specjalistów, 
co na koniec roku powoduje iŜ oczekiwanie wynosi 3-4 miesiące; 

2) brak kontraktów z NFZ na poradnie specjalistyczne np. : neurologiczna, 
laryngologiczna , urologiczna, diabetologiczna mimo ubiegania się zakładu 
o zawarcie umowy w tym zakresie; 

3) bardzo niski kontrakt  dla Poradni reumatologicznej (jedynej w powiecie), 
z usług której korzystają równieŜ mieszkańcy ościennych powiatów np. 
kontynuujący leczenie,  co  spowodowało iŜ stała się ona cyt.:  „całkowicie 
niewydolna” . Brak reakcji NFZ  na takie informacje; 

4) zbyt niskie kontrakty dla poradni : chirurgicznej alergologicznej dla dzieci 
i neurologicznej, a takŜe nie zawarcie umów na poradnie : alergologii ogólnej 
(dla dorosłych), otolaryngologii, kardiologii, dermatologii, psychiatrii 
i logopedii oraz usg jamy brzusznej mimo potrzeb pacjentów i potencjału 
świadczeniodawcy z  Białej Rawskiej; 

5) brak moŜliwości przyjęcia i leczenia wszystkich zgłaszających się pacjentów 
z powodu ograniczeń kontraktu z NFZ. NZOZ posiada kontrakt na 3,25 etatu 
rozliczeniowego, natomiast istnieją w placówce warunki do zakontraktowania 
6 etatów rozliczeniowych. Potrzeby mieszkańców Powiatu w zakresie 
protetyki stomatologicznej i ortodoncji są ogromne. Placówka wykonała 
roczny kontrakt w zakresie protetyki juŜ w połowie roku, mimo przeznaczenia 
na prace protetyczne ok. 25% rocznego kontraktu.  Czas oczekiwania 
na wizytę u stomatologa wynosi ok. miesiąca.    

 
Problemem jest równieŜ rozdzielenie kompetencji w dziedzinie zdrowia 

publicznego pomiędzy : 
- jednostki samorządu terytorialnego (kaŜdego szczebla), które są 

odpowiedzialne za  realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia i promocji 
zdrowia i czynią to  wyłącznie ze środków własnych,  

- płatnika odpowiedzialnego za finansowanie, a tym samym  dostarczanie usług 
z zakresu ochrony zdrowia i promocji zdrowia (tj. NFZ), który stał się dzięki 
temu  faktycznym kreatorem  polityki zdrowotnej, rynku (podaŜy )  i  
realizatorem  zadań w tym zakresie. 
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Tak więc władze Powiatu Rawskiego (działając, zarówno  jako samorząd 
terytorialny, czy organ załoŜycielski dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej) 
nie mają moŜliwości współdecydowania o poziomie finansowania  i dostępności do 
usług finansowanych z ubezpieczenia zdrowotnego.  

 
III. Kierunki działa ń 
 
Minister Zdrowia Rozporządzeniem z dnia 21 sierpnia 2009 roku (Dz.U. Nr 137 

poz. 1126), mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów 
zdrowotnych o najwyŜszej wartości, ustaliła  następujące priorytety zdrowotne: 
 1) zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu: 

a) chorób naczyniowo-sercowych, w tym zawałów serca i udarów mózgu, 
b) nowotworów złośliwych, 
c) przewlekłych chorób układu oddechowego; 

 2) ograniczenie skutków urazów powstałych w wyniku wypadków, w szczególności 
poprzez skuteczną rehabilitację osób poszkodowanych; 

 3) zapobieganie, leczenie i rehabilitacja zaburzeń psychicznych; 
 4) zmniejszenie przedwczesnej zachorowalności i ograniczenie negatywnych 

skutków przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowego; 
 5) zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakaŜeniom; 
 6) ograniczanie szkód zdrowotnych spowodowanych: 

a) spoŜywaniem alkoholu, 
b) uŜywaniem substancji psychoaktywnych, 
c) paleniem tytoniu; 

 7) przeciwdziałanie występowaniu otyłości i cukrzycy; 
 8) ograniczanie skutków zdrowotnych spowodowanych czynnikami szkodliwymi 

w środowisku pracy i zamieszkania; 
 9) poprawa jakości i skuteczności opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem 

i dzieckiem do lat 3; 
10) zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i zaburzeniom rozwoju 

fizycznego i psychospołecznego dzieci i młodzieŜy objętych obowiązkiem 
szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach 
ponadgimnazjalnych do ich ukończenia; 

11) rozwój opieki długoterminowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
kompensowania utraconej sprawności; 

12)  poprawa jakości i skuteczności opieki geriatrycznej nad pacjentem w wieku 
podeszłym. 
 
Kierunki działań Powiatu Rawskiego oraz  gmin przynaleŜnych terytorialnie 
powinny być zgodne z ww. priorytetami. Zatem Powiat Rawski, w ramach 
posiadanych moŜliwości finansowych, w swoich działaniach dąŜy do  : 
 
1. zapewnienia mieszkańcom Powiatu Rawskiego : 
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1) stacjonarnej długoterminowej opieki dla osób, starszych 

i przewlekle chorych, które nie wymagają leczenia szpitalnego (stacjonarnego) 
na oddziałach opieki krótkoterminowej ale istnieje u nich potrzeba dalszego 
udzielania świadczeń o charakterze medycznym, pielęgnacyjnym i społecznym. 

2) większej dostępności do  opieki stomatologicznej, szczególnie w dla dzieci 
i młodzieŜy (w szkołach). 

3) zwiększenia działań profilaktycznych ukierunkowanych, głownie na te 
choroby, które najczęściej występują na naszym terenie, biorąc pod uwagę dane 
epidemiologiczne (wskaźniki chorobowości, zapadalności i śmiertelności). 

2.  zmiany formy organizacyjno-prawnej SPZOZ, co umoŜliwi mu  przekształcanie 
się w nowoczesną placówkę medyczną na miarę XXI wieku oraz  skuteczne 
i bezpieczne leczenie pacjentów. NZOZ zapewni mieszkańcom Powiatu 
Rawskiego dalsze i nieprzerwane korzystanie z bezpłatnej opieki stacjonarnej tj. 
szpitalnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. 

2. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (gminami i miastami) oraz 
Narodowym Funduszem Zdrowia , w celu realizacji powyŜszego. 

3. intensyfikacji wspólnych działań z j.s.t. i zakładami opieki zdrowotnej w celu 
realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i dorosłych.   

4. kontynuacji działań w celu rozwoju usług z zakresu Ratownictwa Medycznego .  
 

 Do tak przedstawionej informacji dotyczącej poziomu zabezpieczenia usług 
medycznych na terenie Powiatu Rawskiego w roku 2010 uwag nie było. 
 
Ad. 9 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 XLIII  sesji w dniu  23 czerwca 
2010  roku  podjęła  następujące  uchwały: 
- nr  XLIII/225/2010 w sprawie przyjęcia „Programu reorganizacji w systemie 
ochrony zdrowia na obszarze Powiatu Rawskiego 
-  nr  XLIII/226/2010 w sprawie najmu lokalu uŜytkowego 
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 w okresie sprawozdawczym odbył 8 posiedzeń. 
W dniu 25 czerwca 2010 r. 

1. Wyraził zgodę na wycięcie drzew na działce stanowiącej własność powiatu 
(teren szpitala). 

2. Podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla 
nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 

3. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
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4. Wystąpił z pismem do samorządów gminnych Powiatu 

Rawskiego w sprawie spółki szpitala.  
 
W dniu 2 lipca 2010 r. 

Rozstrzygnął przetarg na przebudowę dróg powiatowych Łochów-Zarzecze, 
Cielądz-Rylsk( uniewaŜnił z powodu wysokiej ceny). 

 
W dniu 8 lipca 2010 r. 

1. Zatwierdził wynik przetargu na przebudowę drogi powiatowej Zawady-Biała 
Rawska( 1.262632 zł). 

2. Wytypował przedstawicieli Zarządu do komisji konkursowej. 
3. Podjął uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla 

nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 

4. Rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej w sprawie remontu ogrodzenia szkoły 
(4.000 zł). 

5. Rozpatrzył wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Rawie Mazowieckiej w sprawie remontu budynku ( budźet 2011 r.) 

6. Rozpatrzył wniosek: LKS „ Orlęta” Cielądz. (nagroda za IVligę ) 
7. Zapoznanie się z informacją o wykorzystaniu poŜyczki zaciągniętej przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
8. Wyraził zgodę na zaciągnięcie dwóch poŜyczek krótkoterminowych 

po 500 tyś zł. przez SP ZOZ. 
9. Przekazał kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia 

awaryjnego w SP ZOZ. 
10. Rozpatrzył wniosek o dzierŜawę działki nr 308/5 pod plac manewrowy 

do nauki jazdy.  
11. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie.  
12. Rozpatrzył podanie w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego w Babsku.  
13. Rozpatrzył pismo w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego w Rawie Maz. 

przy ul. Reymonta 11A/5. 
 
 
W dniu 14 lipca 2010 r. 

1. Zapoznał się z informacją dotyczącą naprawy dachu na budynku warsztatów 
szkolnych ZS – CEZiU w Rawie Mazowieckiej. 

2. Zapoznał się z wynikami kontroli w PUP w Rawie Mazowieckiej w zakresie 
prawidłowości gospodarowania mieniem w latach 2008-2009. 

3. Zatwierdził projekt planu kontroli na II półrocze 2010 roku. 
4. Zatwierdził wysokości czynszu dzierŜawnego w przetargu na prowadzenia 

zakładu opieki zdrowotnej przez podmiot zewnętrzny. 
5. Ustalił czynsz dzierŜawny dla działki nr 308/5. 
6. Rozpatrzył wniosek „ Pałac Chojnata” o wydzierŜawienie części działki 
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     nr 63/2 pod baner reklamowy( 300 zł + VAT). 
7. Zdecydował o udzieleniu szpitalowi poŜyczki w wysokości 150.000,00 zł. 

na spłatę zaległych zobowiązań wobec Urzędu Marszałkowskiego i firmy 
„Alab”. 

8. Podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie. 
 
W dniu 23 lipca 2010 r. 

1. Zatwierdził wynik przetargu na wykonanie przebudowy dróg : Granice 
powiatu –Zarzecze  za 214.000 zł, i Cielądz – Rylsk za 341.000 zł. 

2. Wyraził zgodę na uruchamianie procedury zaliczenia drogi gminnej 
Podskarbice Królewskie – Komorów- Regnów do kategorii dróg 
powiatowych. 

3. Określił warunki przetargu dzierŜawy gruntów przeznaczonych pod 
działalność świadczeń zdrowotnych (szpital). 

4. Rozpatrzył wniosek w sprawie dzierŜawy lokalu w Przychodni Zdrowia 
w Rawie Mazowieckiej (badanie słuchu ). 

5. Zatwierdził harmonogram pracy aptek. 
6. Podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 

Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o dofinansowanie oraz 
realizację projektu „ Super szkoła” realizowanego przez ZSP w Białej 
Rawskiej. 

7. Przyznał nagrodę  Ludowemu Zespołowi Obrzędowemu „Wilkowianie” 
za uczestnictwo w imprezach powiatowych ( 1000 zł). 

8. Wszczął procedurę związaną z przedłuŜeniem pełnienia obowiązku Dyrektora 
Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej przez Pana Arkadiusza 
Woszczyka. 

9. Podjął uchwałę w sprawie udzielenia poŜyczki dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej (150.000zł). 

10. Zatwierdził wynik przetargu na udzielenie kredytu w wysokości 8.684.210 zł. 
- wygrał Nordea Bank. 

 
W dniu 5 sierpnia 2010 r. 

1. Zatwierdził wynik przetargu na powierzchniowe utrwalanie drogi 
w KsięŜej Woli ( 2,7 km za 164.000 zł) oraz wyraził zgodę 
na przeprowadzenie przetargu na wykonanie nakładki bitumicznej i chodnika 
w Rawie Maz. 

2. Zapoznał się z wykonaniami zaleceń pokontrolnych w LO w Rawie Maz. 
3. Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Powiatu Rawskiego dla szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

4. Przyjął warunki przetargu na dzierŜawę gruntów szpitalnych przeznaczonych 
pod działalność świadczeń zdrowotnych ( szpital). 
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5. Przyjął informację w sprawie zabezpieczenia świadczeń 

zdrowotnych dla mieszkańców powiatu rawskiego na 2010 rok. 
6. Omówił zmiany w budŜecie powiatu przygotowane na dzisiejszą sesję Rady 

Powiatu. 
7. Wyraził zgodę na wykorzystanie herbu Powiatu Rawskiego przez Klub 

Sportowy Triatlon Rawa. 
8. Przyjął propozycję porządku  dzisiejszej sesji Rady Powiatu 

 
W dniu 10 sierpnia 2010 r. 

1. Zapoznał się z wynikiem kontroli w ZSCEZiU. 
2. Zatwierdził dokumentację przetargową na dzierŜawę działek i mienia 

SP ZOZ w Rawie Maz.. 
3. Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia opinii do projektu 

uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia 
działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum 
Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. 

4. Rozpatrzył wniosek SP ZOZ w sprawie wskazania podmiotu 
do przeprowadzenia badania bilansu za 2010 r. 

 
W dniu 16 sierpnia 2010 r. 

1. Zatwierdził wynik przetargu na przebudowę drogi powiatowej Sanogoszcz – 
Głuchówek ( 344.000 zł). zaliczenia drogi gminnej Podskarbice Królewskie – 
Komorów- Regnów do kategorii dróg powiatowych, 

2. Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ustalenia trybu 
udzielenia i rozliczania dotacji z budŜetu Powiatu Rawskiego dla szkół 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

3. Wyraził zgodę na wydzielenie części działki nr 318/9 na budowę stacji 
TRAFO (przy basenie). 

4. Zapoznał się z informacją o wykonaniu budŜetu i planów finansowych za 
pierwsze półrocze - SP ZOZ i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie 
Mazowieckiej. 

 
Do tak przedstawionej informacji o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 

Rawskiego oraz o pracy Zarządu Powiatu uwag nie było. 
  
Ad.  10  W punkcie interpelacje i wolne wnioski głosów nie było. 
 
Ad. 11 W sprawach róŜnych  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej 
podziękował w imieniu rolników dotkniętych powodzią gmin: Gąbin i Słubice 
za zabrane i przekazane płody rolne. Na ternie Gminy Rawa Mazowiecka zebrano 
80 ton zboŜa  i 14.000 zł.  
Dodatkowo Starosta Rawski przekazał informacje, iŜ na XII doŜynkach 
powiatowych odbędzie się zbiórka publiczna na rzecz powodzian.  
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RównieŜ w sprawach róŜnych Starosta poinformował, iŜ na sesji rady Miasta 
Rawa Mazowiecka padła deklaracja Burmistrza Miasta o gotowości przejęcia 
rawskiego szpitala. Zarząd czeka na konkrety wynikające z tej publicznej deklaracji. 
 Innych głosów nie było.  
 
Ad. 12 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Teresa Pietrzak - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 14 30 dokonała zamknięcia 
obrad XLIV  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
  Sporządził; Sylwester Krawczyk.  
 

 
Przewodnicząca Rady (-) Teresa Pietrzak 


