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

odbytej w dniu 29 października 2010 roku w sali konferencyjnej 
 Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 
Przewodnicząca Rady Teresa Pietrzak o godz. 1400 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 15 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiąŜących 
decyzji.  

 
Ad. 2 Do przedstawionego porządku obrad XLVI sesji Rady Powiatu Rawskiego, 
Przewodnicząca Rady, zaproponowała wprowadzenie dodatkowego punktu 
pn. „ Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań 
związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 
2010 r.  
Innych propozycji do dzisiejszego porządku obrad nie było.  

Rada Powiatu Rawskiego przystąpiła do realizacji następującego porządku 
obrad uwzględniającego wniosek Przewodniczącej Rady Powiatu. 

 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego 
5. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej 

oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 
projektowi budŜetu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania za I półrocze budŜetu Powiatu Rawskiego oraz 
określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego 
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2010 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Rawie 
Mazowieckiej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  programu współpracy Powiatu 
Rawskiego z organizacjami poŜytku publicznego. 

9. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań 
związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków finansowych otrzymanych 
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z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2010 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
11. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok 

szkolny zgodnie z treścią art. 5a, ust.4 ustawy o systemie oświaty. 
12. Informacja Przewodniczącej Rady oraz Starosty Rawskiego o złoŜonych 

oświadczeniach majątkowych.   
13. Informacja Starosty o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 

w okresie międzysesyjnym. 
14. Interpelacje Radnych. 
15. Zapytania i wolne wnioski. 
16. Zamknięcie obrad. 
 

Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z XLVI 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 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 
zmianyw planie dochodów i wydatków budŜetowych: 
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH 
Zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdziale 85410, o kwotę 32 620 zł, 
są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w internacie w ZSP w Białej 
Rawskiej, środki zwiększą wydatki w placówce. 
ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BUDśETOWYCH  
Ogółem zmniejsza się dochody budŜetowe o kwotę 1 200 000 zł, z powodu braku 
wykonania, w tym: 
300 000 zł, planowane dochody ze sprzedaŜy majątku, 500 000 zł, planowane 
dochody z opłat komunikacyjnych, mniejsza liczba interesantów niŜ w latach 
ubiegłych, 89 022 zł, planowane dochody z tytułu odsetek od środków 
zgromadzonych na rachunku powiatu, 310 978 zł, planowane dochody z tytułu 
utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów i gmin w Domu Dziecka 
w Rawie Mazowieckiej ( nowe standardy określają mniejszą liczbę dzieci jaka moŜe 
przebywać w placówce). Dochody te zostaną uzupełnione kredytem 
długoterminowym w wysokości 1 200 000 zł. 
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD śETOWYCH 
Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1 000 zł, środki zostaną przeznaczone 
na dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na zakup psa słuŜbowego 
dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej. 
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 W tym miejscu Radny Przemysław Szewczyk, w związku z planowanym 
kredytem w wysokości 1.200.000 zł, poprosił o przedstawienie wskaźników 
poziomu zadłuŜenia. 
Odpowiadając pani skarbnik poinformowała, iŜ  powyŜszy wskaźnik w momencie 
uchwalenia budŜetu wynosił 48.55%, w chwili obecnej wynosi 48.37%. Zaciągany 
kredyt będzie spłacany w okresie 3 lat, tak więc w momencie kiedy zaczną 
obwiązywać nowe wskaźniki wyliczania zadłuŜenia, tego kredytu juŜ nie będzie. 
Wskaźnik obsługi zadłuŜenia aktualnie wynosi 10.15% wynosił wcześniej 10.53%.    

Do przedstawionych przez Panią Skarbnik  propozycji zmian w budŜecie roku 
bieŜącego innych 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 XLVI/237/2010 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 trybu 
prac nad projektem uchwały budŜetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu. 
 O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła ponownie Skarbnik Powiatu 
– Marzenę Pakułę. 
Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu określa tryb prac 
nad projektem uchwały budŜetowej oraz rodzaj i szczegółowość materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu. Przedstawiony projekt uchwały 
jest wynikiem wejścia w Ŝycie nowych przepisów prawnych. 
 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 XLVI/238/2010 w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budŜetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budŜetu, która stanowi załącznik nr 3 
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 6  Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji 
o przebiegu wykonania za I półrocze budŜetu Powiatu Rawskiego oraz określenia 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 
kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
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RównieŜ i ten projekt uchwały został omówiony przez Skarbnika Powiatu – 
Marzenę Pakułę. 
 Mówczyni poinformowała, iŜ w związku z wejściem w Ŝycie z dniem 
1 stycznia 2010 r. nowej ustawy o finansach publicznych Rada Powiatu określa 
zakres i formę informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej 
instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
Projekt uchwały jest wynikiem zmiany stanu prawnego. 
 Do 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 XLVI/239/2010 w sprawie określenia 
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budŜetu Powiatu 
Rawskiego oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia 
badania sprawozdania finansowego za rok 2010 Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Rawie Mazowieckiej. 
 O zabranie głosu i przedstawienie uzasadnienia do uchwały Przewodnicząca 
Rady poprosiła Panią Urszulę Przerwa – Dyrektora  Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej. 
 Mówczyni poinformowała, iŜ Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zwróciła się z prośbą o wskazanie 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, w związku z tym, 
Ŝe zgodnie z art. 64 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości 
(tekst jednolity z 2009 roku Dz.U. Nr 152 poz. 1223 ze zmianami ) sprawozdanie 
finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej za 2010 rok będzie podlegało badaniu i ogłoszeniu. Zgodnie z art. 66 
ust. 4 wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje organ 
zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, w przypadku Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej jest to Rada 
Powiatu Rawskiego. Na podstawie art. 66, ust. 5 cytowanej ustawy, umowę na 
badanie sprawozdania finansowego SPZOZ za 2010 rok z podmiotem wybranym 
przez Radę Powiatu Rawskiego zawiera Dyrektor Zakładu, jak równieŜ pokrywa 
koszty jego wykonania. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 
finansowego dokonano w oparciu o kryterium ceny. Cena, jaką zaproponowała firma 
AUXILIUM AUDYT Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa 
tj. netto 6.600,00 zł., brutto 8.052,00. była najkorzystniejsza (najniŜsza) w 
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porównaniu do cen zaproponowanych przez dwóch innych oferentów. Zatem 
proponuje się wybrać firmę AUXILIUM AUDYT Krystyna Adamus, Jadwiga Faron 
Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie, Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków, 
mająca swój Oddział w Łodzi, wpisana w rejestrze Krajowej Izby Biegłych 
Rewidentów pod nr 3436, jako uprawniony podmiot do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za 2010 rok. 
 Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 
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 XLVI/240/2010 w sprawie wyboru podmiotu 
uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2010 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Rawie Mazowieckiej, 
która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 8  Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia  programu współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami poŜytku 
publicznego   
 O zabranie głosu i omówienie programu Przewodnicząca Rady poprosiła Pana 
Sławomira Stefaniak – sekretarza Powiatu. 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie określiła ogólne zasady współpracy samorządu lokalnego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
wymienionej ustawy oraz wprowadziła katalog zadań publicznych, które moŜna 
wspólnie realizować. Zgodnie z art. 5a ust. 1 wyŜej cytowanej ustawy Rada Powiatu 
uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. W roku 2011 planowana jest 
współpraca o charakterze niefinansowym i finansowym. 
 Program ma słuŜyć zapewnieniu organizacjom jak najlepszych moŜliwości 
do działania na terenie Powiatu opartych na zasadach: 

1) pomocniczości – oznacza, Ŝe Powiat powierza organizacjom realizację zadań 
własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, 
profesjonalny i terminowy; 

2) suwerenności stron – oznacza, Ŝe stosunki pomiędzy Powiatem, 
a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii 
i niezaleŜności w swojej działalności statutowej; 

3) partnerstwa – oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie 
podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów 
i osiąganiu razem wytyczonych celów; 

4) efektywności – oznacza wspólne dąŜenie do osiągnięcia moŜliwie 
największych efektów realizacji zadań publicznych; 

5) uczciwej konkurencji – oznacza wymóg udzielania tych samych informacji 
odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i 
niepubliczne, a takŜe obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy 
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dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie 
ich finansowania; 

6) jawności – oznacza, Ŝe wszystkie moŜliwości współpracy Powiatu 
z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe 
w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji. 

 Współpraca Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy odbywać się będzie 
w postaci niefinansowego i finansowego wspierania ich działalności związanej 
z realizacją zadań Powiatu.  
Współpraca o charakterze niefinansowym moŜe być prowadzona w szczególności 
poprzez: 
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności 
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków; 
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 
3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 
złoŜonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej; 
4) udzielanie przez samorząd wsparcia dla organizacji w formie uŜyczenia sprzętu, 
bezpłatnego udostępniania sal urzędu na potrzeby statutowe organizacji; 
5) organizowanie spotkań pomiędzy organizacjami, a przedstawicielami samorządu; 
6) koordynowanie działań, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wspólne 
organizowanie konferencji czy współpracy przy świadczeniu konkretnych usług 
na rzecz społeczności lokalnej);  
7) doradztwo i udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom 
np. w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków; 
8) pomoc dla organizacji w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł; 
9) wspólnym rozpoznawaniu potrzeb społeczności lokalnej i wspólnym planowaniu 
działań słuŜących zaspokojeniu potrzeb. 
 Współpraca o charakterze finansowym obejmować będzie realizację zadań 
z zakresu: 
1) wspierania lokalnych organizacji pozarządowych poprzez świadczenie stałych 
i kompleksowych usług na rzecz tych organizacji, szczególnie doradztwo w zakresie 
pozyskiwania funduszy, zarządzania projektami oraz pomoc w składaniu wniosków 
o dofinansowanie; 
 2) zakup koncentratora tlenu wraz z wyposaŜeniem w ramach zadania publicznego 
w zakresie ochrony i promocji zdrowia;  
3) wydanie pierwszego numeru biuletynu "Rawskie Pokolenia" w ramach zadania 
publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.  
 
  
 Do uzasadnienia przedstawionego przez Sekretarza Powiatu uwag nie było. 
RównieŜ do treści projektu uchwały uwag nie wniesiono. 
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Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XLVI/241/2010 w sprawie przyjęcia  
programu współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami poŜytku publicznego, 
która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 9 Następny punkt porządku obrad obejmował podjecie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową 
i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 
otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2010 r. 
 Omówienia tego projektu uchwały dokonała Pani Halina Bartkowicz-
BłaŜejewska – Dyrektor PCPR w Rawie Mazowieckiej. 
 Mówczyni poinformowała, iŜ w związku ze zbyt małą ilością środków 
finansowych PFRON przeznaczonych na realizację zadania polegającego 
na dofinansowaniu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym: dorosłym 
oraz dzieciom i młodzieŜy na podstawie odrębnych przepisów 
oraz niewykorzystaniem w pełni środków finansowych przeznaczonych na realizacje 
innych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych proponuje się dokonanie przesunięć środków w wysokości 
35.090,75 zł. na to zadanie z: 
1. udzielanie dofinansowania oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych 
przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej oraz 
dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenie 
zatrudnionych osób niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych – niewykorzystana kwota 1.479,75 zł., 
2. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych  i ich opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych – niewykorzystana kwota 8.389,00 zł. (rezygnacja 
osób niepełnosprawnych z uczestnictwa w turnusach), 
3. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizowanych 
przez Powiatowy Urząd Pracy – kwota 25.222,00 zł (w dniu 15.10.2010 r. Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy poinformował, Ŝe z planowanych 80.000 zł zostanie 
wykorzystana kwota 54.778,00 zł). 
 Do tak przedstawionej informacji uwag nie było. 
Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie omawianego 
projektu uchwały, o czym poinformował jej Wiceprzewodniczący Jarosław 
Kobierski. 
 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 XLVI/242/2010 w sprawie zmiany uchwały  
 
w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową 
i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 
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otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2010 r., która stanowi załącznik nr 7 
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 10 Z kolei przystąpiono do realizacji punktu obejmującego podjęcie uchwały 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  
 O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła ponownie Skarbnik Powiatu 
– Marzenę Pakułę. 
Mówczyni poinformowała, iŜ zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 
1.200.000 zł.  następuje na pokrycie deficytu budŜetowego. Spłaty kredytu nastąpią   
w okresie trzech lata. Koszty jego obsługi zostaną zabezpieczone w budŜetach 
2011-2013.  
 Do przedstawionego przez Panią Skarbnik 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 XLVI/243/2010 w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 11 Następny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji o stanie 
realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny zgodnie z treścią art. 5a, 
ust.4 ustawy o systemie oświaty. 
O przedstawienie informacji Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Jadwigę 
Majchrzak – Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
 Jakość kształcenia stanowi najwaŜniejszą wykładnię realizacji zadań 
dydaktycznych w szkołach. Na ocenę jakości kształcenia składa się wiele 
czynników, ale najwaŜniejszy z nich to czynnik ludzki. ZaangaŜowanie nauczycieli, 
innowacyjność procesu nauczania, inspirowanie uczniów do rozwoju swoich 
zainteresowań stanowią o wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.  
 Ustawa o systemie oświaty art. 5a zobowiązuje do przedstawienia Radzie 
Powiatu do 31 października informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 
powiatu za poprzedni rok szkolny w tym o wynikach egzaminów. 
 Informacja przedstawiana w roku 2009 oparta była przede wszystkim            
na wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych. Analizując wyniki 
 w poszczególnych szkołach, skupiano się na przyczynach słabych wyników  
z niektórych przedmiotów oraz z praktycznych egzaminów zawodowych.  W roku 
bieŜącym rozszerzono informację o analizę wyników nauczania w poszczególnych 
klasach, frekwencję, czytelnictwo i losy absolwentów.  
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Wyniki egzaminów maturalnych pisemnych w 2010 roku 
 
 W Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie 
Mazowieckiej odnotowaliśmy na 240 abiturientów przystępujących                         
do egzaminu, 5 wyników nie pozytywnych – 2 osoby nie zdały języka polskiego, 
3 osoby nie zdały języka angielskiego – wyniki dotyczą poziomu podstawowego. 
Do egzaminu poprawkowego przystąpiła 1 osoba z języka polskiego zdając egzamin, 
do egzaminu poprawkowego przystąpiły 2 osoby uzyskując wynik pozytywny. 
WyŜsze od średniej wojewódzkiej wyniki odnotowano z przedmiotów: język polski, 
matematyka na poziomie podstawowym, chemia, fizyka poziom podstawowy, 
historia poziom podstawowy, język niemiecki, język angielski, język rosyjski 
poziom podstawowy. Gorsze wyniki od średnich województwa łódzkiego 
maturzyści uzyskali z: matematyki na poziomie rozszerzonym, fizyki na poziomie 
rozszerzonym, geografii na poziomie rozszerzonym, historii na poziomie 
rozszerzonym, języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym, wiedzy 
o społeczeństwie na obydwu poziomach.  
  W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta                 
w Rawie Mazowieckiej do egzaminów pisemnych przystąpiło 71 absolwentów 
Liceum Ogólnokształcącego i 70 absolwentów Technikum. W Liceum 
Ogólnokształcącym 3 osoby nie zdały języka polskiego, 3 matematyki i 3 języka 
angielskiego. Do egzaminu poprawkowego z języka polskiego przystąpiła                 
1 osoba i egzamin zdała. Z innych przedmiotów dołączyły do egzaminu 
poprawkowego osoby z lat poprzednich i na 4 osoby z matematyki zdały egzamin 2, 
z języka angielskiego na 6 osób zdało 5. Ze wszystkich przedmiotów maturzyści 
uzyskali duŜo gorszye wyniki niŜ średnie wyniki w województwie łódzkim. 
Szczególnie niepokoi wynik z języka polskiego – 48,63%.  W technikum egzaminu 
maturalnego nie zdało 6 osób z języka polskiego, 6 z matematyki, 7 z języka 
angielskiego. Poprawkowy egzamin zdała 1 osoba z języka polskiego, 
1 z matematyki, 2 z języka angielskiego. WyŜsze  wyniki od średniej wojewódzkiej 
uzyskano z matematyki, języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Gorszy 
wynik od średniej wojewódzkiej jest to wynik tylko 42,76% uzyskano z języka 
polskiego.  
 Reasumując stwierdzić moŜna, Ŝe na tle województwa lepiej wypadli 
maturzyści z Technikum. 
 W Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej maturzyści Liceum Profilowanego uzyskali 
lepsze wyniki od średniej wojewódzkiej z wiedzy o społeczeństwie i języka 
niemieckiego. Gorsze wyniki od średniej  w województwie łódzkim uzyskano 
z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, języka rosyjskiego, geografii. 
W liceum profilowanym 2 osoby  nie zdały języka polskiego, 2 języka angielskiego, 
8 z matematyki. Egzamin poprawkowy zdała tylko 1 osoba z języka angielskiego. 
Maturzyści technikum ze wszystkich przedmiotów uzyskali wynik niŜszy niŜ średnia 
województwa łódzkiego. Egzaminu maturalnego nie zdało 6 osób z języka  
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polskiego, 1 z języka angielskiego, 7 z matematyki, 1 z wiedzy  o społeczeństwie, 
1 z języka niemieckiego. Egzamin poprawkowy zdało 6 osób z języka angielskiego, 
1 osoba z matematyki.  
 W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej maturzyści Liceum 
Ogólnokształcącego uzyskali lepsze wyniki od wyników wojewódzkich z chemii, 
języka polskiego, języka rosyjskiego i wiedzy o społeczeństwie. Gorzej wypadła 
fizyka, geografia, historia, język angielski i matematyka, 1 osoba nie zdała geografii. 
Maturzyści Technikum Ogrodniczego tylko z biologii mieli wynik lepszy od średniej 
wojewódzkiej pozostałe przedmioty napisano gorzej niŜ średnia wojewódzka. 
Ogólnie egzamin na 28 osób nie zdały 4 osoby z geografii,2 z języka angielskiego, 
7 z języka polskiego, 9 z matematyki. Poprawkę zdała 1 osoba z języka polskiego 
i 1 z języka angielskiego. W technikum handlowym wyniki maturalne wyŜsze 
od średniego wyniku w województwie uzyskano z biologii, chemii, języka 
rosyjskiego, wiedzy o społeczeństwie. Bardzo słabe wyniki z matematyki. Egzaminu 
maturalnego nie zdało 6 osób z geografii, 3 z języka angielskiego, 1 z języka 
niemieckiego i 13 z matematyki. Egzamin poprawkowy zdała 1 osoba z matematyki. 
W Technikum Ekonomicznym wyŜsze od średniej wojewódzkiej wyniki uzyskano 
z języka polskiego, języka rosyjskiego, wiedzy o społeczeństwie. Nie zdało 
egzaminu maturalnego 8 osób, 2 z matematyki, 7 z geografii, 1 z chemii. Egzamin 
poprawkowy zdały 4 osoby z matematyki.  

 
Realizacja zajęć pozalekcyjnych 

 W tym zakresie analizowano rodzaj zajęć pozalekcyjnych, kto z nauczycieli 
zaangaŜowany jest w danym rodzaju zajęć oraz w jakim stopniu uczniów z tych 
zajęć korzystają. Zajęcia pozalekcyjne, na które powiat przeznacza środki finansowe 
powinny przede wszystkim rozwijać zainteresowania uczniów.  

Z przedstawionych przez dyrektorów szkół informacji wynika, Ŝe w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rawie Mazowieckiej 
są to zajęcia z konkretnych przedmiotów. Raczej przygotowują do matury niŜ 
rozwijają zainteresowania a ilość uczestników teŜ nie jest imponująca 
(od 15 do 22 osób). Tylko 5 nauczycieli angaŜuje się w prowadzeniu zajęć 
pozalekcyjnych.  
 W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta występują 
zajęcia rozwijające zainteresowania np. filmowe, koło teatralne, w których  
uczestniczy 3 i 6 uczniów.  Na zajęcia wyrównawcze z matematyki przychodzi 
4 uczniów, z zajęć, które mają przygotować do egzaminu maturalnego 
z angielskiego - 4 uczniów a na zajęcia przygotowujące do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 8 uczniów i drugiej grupie 7 uczniów.  

W Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej obok zajęć 
przedmiotowych prowadzone są dodatkowe związane z obsługą kas fiskalnych, 
rejestracją działalności gospodarczej, poruszanie się po rynku pracy.  

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej jest bardzo duŜa 
oferta zajęć, ale równocześnie korzysta z niej bardzo mało młodzieŜy. Zajęcia 
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sportowe, która powinny cieszyć się popularyzacją prowadzone                             
są z pojedynczymi uczniami. Przedstawione przez Panią Dyrektor informacja rodzi 
pytanie czy zasadna jest tak duŜa ilość proponowanych zajęć skoro uczniowie z niej 
nie korzystają. 

Niewątpliwie zagadnienie zajęć pozalekcyjnych wymaga dogłębnej analizy 
przez dyrektorów szkół i zweryfikowania potrzeb w tym zakresie, a moŜe przede 
wszystkim analizy zawierającej w tej sprawie opinii samej młodzieŜy.  

 
Czytelnictwo w szkołach 

Przedstawione przez dyrektorów szkół dane o czytelności uczniów, a tym 
samym korzystaniu z zasobów bibliotek szkolnych nie są zadawalające.   Uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie nie czytają więcej niŜ 
uczniowie liceum ogólnokształcących w zespołach szkół. 

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie 9,88 wolumina             
na ucznia, LO w ZSP im. Władysława Reymonta – 9,8 wolumina na ucznia,              
LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 8,9 wolumina                 
na ucznia.  

Uczniowie techników czytają mniej 7,9 wolumina na ucznia w Zespole Szkól 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta i 6,2 wolumina na ucznia 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej.  

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej Rawskiej wypoŜyczyli 
tylko 3,6 wolumina na ucznia i były to pomoce na lekcje.  

W porównaniu z innymi szkołami wyraźnie odstaje Zespół Szkół  Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, poniewaŜ najwięcej w powiecie zatrudnia 
bibliotekarzy.  

W Liceum Ogólnokształcącym ilość wypoŜyczeń na 1 ucznia 5,5, w Liceum 
Profilowanym 5,7 w Technikum 4 i Zasadniczej Szkole Zawodowej 1,6.  
 

Losy absolwentów 
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie nie ma informacji o 

48 swoich absolwentach, o pozostałych informuje jedynie, jakie kierunki zamierzali 
studiować. Nie ma informacji o trybie studiów.  

Bogate informacje o absolwentach została przedstawiona przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta. Z absolwentów Liceum 
Ogólnokształcącego 9 osób podjęło pracę, 49 studia dzienne na róŜnych kierunkach, 
11 na studiach zaocznych, 2 w studiach policealnych. Absolwenci techników 
w ilości 12 osób podjęli pracę w zawodzie, 14 osób zatrudniła się  w zawodach 
innych niŜ zamierzało, 26 podjęło studia zaoczne, 19 studia dzienne. 
Tylko o pojedynczych osobach nie ma informacji.  

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej absolwenci Liceum 
Ogólnokształcącego w liczbie 15 zamierzali podjąć studia dzienne, 14 studia 
zaoczne. Absolwenci techników w liczbie 18 podjęło pracę w zawodzie 
są to ogrodnicy pracujący we własnych gospodarstwach, 13 podjęło pracę w innym 
zawodzie, 4 osoby zamierzały podjąć studia dzienne, 36 studia zaoczne.  
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Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej nie ma 

informacji o 25 absolwentach szkoły zawodowej, 5 podjęło pracę w swoim 
zawodzie, 1 w innym. 21 absolwentów Liceum Profilowanego podjęło pracę, 
5 zamierzało podjąć studia dzienne i 3 zaoczne. 33 absolwentów techników podjęło 
pracę w zawodzie, 37 w innym zawodzie niŜ wyuczony. Studia zamierzało podjąć: 
3 osoby w trybie dziennym, 19 w trybie zaocznym. 
 

Wyniki egzaminów maturalnych ustnych 
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie informuje,            

Ŝe 4 osoby nie zdały języka polskiego i 1 osoba języka angielskiego.  
Zastanawia wynik języka polskiego, poniewaŜ uczniowie przygotowują swoją 

prezentację przez cały rok szkolny. Wyniki z języka polskiego są duŜo niŜsze niŜ 
średnie wyniki w województwie. Wynik średnich wyŜszy od średniej wojewódzkiej 
uzyskało Liceum Ogólnokształcące w Białej Rawskiej.  

Języka polskiego nie zdały teŜ 3 osoby w liceum ogólnokształcącym i 1 osoba  
w technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta oraz 
2 osoby w liceum profilowanym i 12 osób w technikum w Zespole szkół Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.  

DuŜo niŜsze wyniki z egzaminu z języka angielskiego w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie.  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta i Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej uzyskują wyŜsze od średniej wojewódzkiej 
wyniki z języka rosyjskiego. Wyniki egzaminu ustnego wskazują na wysoki poziom 
realizacji zajęć z języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii 
Skłodowskiej – Curie.  

 
Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

Obserwuje się dalszy problem zdawalności egzaminu praktycznego z niektórych 
zawodów  
Technik rolnik – 50% zdawalności  
Technik hotelarz – 27% zdawalności  
Technik handlowiec – 7 % zdawalności  
 
Najlepsze wyniki uzyskuje: 
Technik ogrodnik – 88% zdawalności  
Technik ekonomista – 82,2 % zdawalności w ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie Maz.  
   76% zdawalności w ZSP w Białej Rawskiej  
Lepsze wyniki egzaminu praktycznego od techników uzyskują absolwenci 
Zasadniczych Szkół Zawodowych  
Ogrodnik – 94 % 
Sprzedawca – 83%  
mechanik, murarz, kucharz – zdawalność wszyscy.  
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Udział uczniów w konkursach i olimpiadach 
Generalnie obserwuje się małe zainteresowanie nauczycieli i uczniów             

w chęci sprawdzenia swoich umiejętności na zewnątrz tym samym podnoszenia 
wyników nauczania.  

W Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie tylko                       
10 nauczycieli zaangaŜowało się w przeprowadzeniu olimpiad, ale brak informacji 
o wynikach i wyróŜnieniu uczniów na szczeblu szkolnym. NaleŜy sądzić, 
Ŝe uczniowie nie są dostatecznie motywowani do udziału w olimpiadach, podobnie 
w konkursach.  

Podobna sytuacja jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej. AngaŜują się nieliczni nauczyciele, uczniowie nie reprezentują wysokiego 
poziomu wiedzy, brak informacji o motywowaniu uczniów.  

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej moŜe poszczycić 
się osiągnięciami na szczeblu krajowym w zakresie zawodów technicznych 
i Ŝywieniowych. AngaŜują się w ten proces nieliczni nauczyciele i brak informacji 
o motywowaniu uczniów do szerszego uczestnictwa w konkursach i olimpiadach.  

Inną sytuację obserwujemy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych                         
im. Władysława Reymonta szkoła przedstawiła osiągnięcia na szczeblu szkolnym, 
co świadczy o docenianiu i tym samym motywowaniu uczniów 
do współzawodnictwa. 20 osób spośród całego grona angaŜuje 
się w przygotowaniu uczniów do olimpiad i konkursów.  
 
Podsumowanie: 

• wyniki nauczania zaleŜą przede wszystkim od zaangaŜowania nauczyciela,  
• obniŜa się poziom wyników z języka polskiego,  
• istnieje korelacja między wynikami egzaminów a słabą frekwencją 

na zajęciach szkolnych, 
• istnieje konieczność podniesienia atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych, 
• uczniowie nie są motywowani do udziału w konkursach i olimpiadach,  
• kształcenie w niektórych zawodach niedostatecznie przygotowuje uczniów 

do egzaminu zawodowego.  
Odnosząc się do wystąpienia Pani Dyrektor, Radny Ireneusz Staworzyński poprosił 
o informację, dlaczego wykorzystanie godzin pozalekcyjnych w poszczególnych 
szkołach jest tak niskie. Drugie pytanie Radnego dotyczyło informacji, 
czy  zaopatrzenie poszczególnych szkół w ksiązki jest wystarczające, a jeŜeli tak 
to jaka jest przyczyna spadającego czytelnictwa? 
 Odpowiadając na pytania Radnego, dyrektorzy stwierdzili, 
iŜ czytelnictwo to nie tylko pozycje ksiąŜkowe, ale równieŜ  informacje pozyskiwane 
za pośrednictwem internetu. Biblioteki w roku ubiegłym zostały doposaŜone 
pokaźnym zbiorami, głównie ksiąŜkami stanowiącymi lektury szkole, dzięki temu 
nie ma kłopotów z dostępnością lektur dla młodzieŜy.  JeŜeli chodzi o wykorzystanie 
godzin pozalekcyjnych to kwestia ta realizowana jest w ramach tzw. dodatkowej 
godziny lekcyjnej, do której nauczyciele są zobligowani. Efektywność tych godzin 
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uzaleŜniona jest od samego zainteresowania młodzieŜy. Najczęściej 
w ramach tej godziny następuje przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. 
Szkoły prowadzą równieŜ dodatkowo koła zainteresowań.  
 Podsumowując złoŜoną informację obejmującą realizacje zadań oświatowych 
za poprzedni rok szkolny Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu – Zofia 
Winiarska zwróciła uwagę, iŜ wyniki pracy poszczególnych placówek zaleŜą 
w głównej mierze od pracy samych nauczycieli. Dyrektorzy placówek winni 
korzystać z moŜliwości  motywowania nauczycieli za pomocą takich instrumentów 
jak dodatki motywacyjne. Zdaniem mówczyni spadek ilości przeczytanych ksiąŜek 
nie świadczy o obniŜeniu czytelnictwa. MłodzieŜ ma do dyspozycji wiele form 
uzupełniania wiedzy, nie tylko ksiąŜki.     
 Innych głosów w tym punkcie porządku obrad nie było. 
 
Ad. 12 W kolejnym punkcie porządku obrad Przewodnicząca Rady oraz Starosta 
Rawski  przedstawili informację o złoŜonych oświadczeniach majątkowych 
za 2009 rok.    
Jako pierwsza informację taką przedstawiła Pani Teresa Pietrzak- Przewodnicząca 
Rady powiatu Rawskiego. 

Oświadczyła, iŜ stosownie do postanowień art. 25c ust.4  ustawy z dnia 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym , Radni Powiatu Rawskiego 
złoŜyli w ustawowym terminie od dnia 30 kwietnia br. swoje oświadczenia 
majątkowe za rok 2009. Przewodnicząca Rady  oraz Starosta Rawski, swoje 
oświadczenia majątkowe złoŜyli Wojewodzie Łódzkiemu.  
 W dniu 7 września 2010 roku po przeprowadzeniu analizy danych zawartych 
w oświadczeniach, przekazano po jednym egzemplarzu oświadczeń Urzędowi 
Skarbowemu w Rawie Mazowieckiej. 
 W dniu 21.10.2009 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej 
przesłał sprawozdanie z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych 
Radnych Rady Powiatu Rawskiego. Stwierdził, iŜ szczegółowa analiza pod 
względem formalnym nieprawidłowości nie wykazała. RównieŜ analiza 
porównawcza złoŜonych oświadczeń majątkowych w stosunku do lat poprzednich 
oraz innych danych będących w posiadaniu organu podatkowego nie wykazała 
nieprawidłowości w zakresie nie ujawnienia posiadanego majątku lub innych 
składników majątkowych. 

Z kolei glos zabrał Starosta Rawski – Józef Matysiak. 
Poinformował, iŜ zgodnie z art. 25 c pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym 
wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, 
kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu 
zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje 
administracyjne w imieniu starosty składają oświadczenia majątkowe staroście, 
który dokonuje ich analizy. 

W terminie do 30 kwietnia oświadczenia majątkowe złoŜyli: 
1) pracownicy Starostwa Powiatowego,: 
2) członkowie Zarządu Powiatu, 
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3) kierownicy jednostek powiatowych, 
4) pracownicy jednostek powiatowych. 

ZłoŜone oświadczenia umieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Oświadczenia majątkowe  przesłano 20 lipca br. do Urzędów Skarbowych w Rawie 
Mazowieckiej i Skierniewicach. 
  Z pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej wynika, 
Ŝe w oparciu o przeprowadzoną analizę oświadczeń majątkowych pod względem 
formalnym nie stwierdzono nieprawidłowości .  
  Z pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach dotyczącego analizy 
danych zawartych w oświadczeniach majątkowych wynika, Ŝe wyjaśnienia 
wymagają podane informacje przez Leszka Przybyła  i Janusza Pawłowskiego. 
Do urzędu przesłano korekty oświadczeń w dniu 26 sierpnia br. 
  Oświadczenie majątkowe  Starosty Józefa Matysiaka zostało złoŜone w terminie 
Wojewodzie Łódzkiemu. 
 Do tak złoŜonych informacji uwag nie było. 
Powoływane w informacjach pisma stanowią załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu. 
  
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 XLV  sesji w dniu 
28 września 2010  roku  podjęła  następujące  uchwały: 

 
1. nr  XLV/231/2010 w sprawie przyznania pomocy finansowej Gminie Sadkowice, 
2. nr  XLV/232/2010  w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego, 
3. nr XLV/233/2010 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania 

lub rozkładania na raty spłaty naleŜności pienięŜnych, mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym 
oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej, 

4. nr  XLV/234/2010 w sprawie  wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku 
Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności szpitala im. 
Kopernika w Łodzi, 

5. nr XLV/235/2010 w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku 
Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Woj. Zesp. Opieki 
Zdrowotnej –Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji 
w Łodzi, 

6. nr  XLV/236/2010 w sprawie zaliczenia drogi gminnej Regnów – Komorów do 
kategorii drogi powiatowej.  

 
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.  
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Zarząd Powiatu Rawskiego w okresie od 28 września 2010 r.  do 29 października 
2010 r. odbył pięć posiedzeń omawiając  następujące sprawy: 
 
W dniu 28.09.2010 r. 
-  wystąpił do władz samorządowych miasta Rawa Mazowiecka i gmin powiatu 

rawskiego w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na dzierŜawę nieruchomości 
SP ZOZ i poinformował o ogłoszenie  drugiego przetargu, 

- zatwierdził harmonogram pracy aptek w miesiącu październiku i listopadzie, 
      - podjął uchwałę w sprawie powołania komisji ds. przyznania nagród z okazji Dnia 

Edukacji, 
- zapoznał się z informacją dotycząca zwiększenia mocy przyłączeniowej 

(energetycznej )do Liceum Ogólnokształcącego  oraz kosztów z tym związanych,  
- podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych 
Rogowskiej Kolei Dojazdowej, 
- wyraził zgodę na podłączenie kabla energetycznego do budynku przy 
ul. Jeziorańskiego, 
- wyraził zgodę na okresowe zgromadzenie humusu na działce powiatowej przy 
ul. Targowej, 
- zatwierdził wynik przetargu dzierŜawy lokalu w budynku przy ul. Kościuszki 5 

w Rawie Mazowieckiej.  
 
W dniu 04.10.2010 r. 
- podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu. 
- wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu psa i jego przeszkolenie dla Komendy 
Powiatowej   Policji ( 1.000 zł).  

- podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej i stałych 
składów komisji przetargowych.  

- rozpatrzył wniosek Fundacji Biuro Projektów Lokalnych o realizację zadania 
publicznego przez organizacje pozarządową. 
 
W dniu 12.10.2010 r. 
- zatwierdził wynik przetargu na wykonanie drugiego etapu drogi w Łódzkiej 

Specjalnej Strefie Ekonomicznej ( droga do cynkowni ) za kwotę 241.431 zł. 
- zatwierdził wnioski  typowanych nauczycieli do nagrody Starosty i uczniów 

do stypendium Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
- podjął decyzję w sprawie wykreślenia z ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
 Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych prowadzącego przez Mirosława 
Góreckiego. 

- podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi ZSP w Białej 
Rawskiej do     reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku 
o dofinansowanie oraz realizację projektu „ Profesjonalny hotelarz”.  
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- podjął uchwałę w sprawie udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi ZSCEZiU 

do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku 
o dofinansowanie oraz realizację projektu „ Mechatronik zawód przyszłości”, 

- zatwierdził  projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru rewidenta  
badającego roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej, 

-  podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
- podjął uchwałę w sprawie udzielenia poŜyczki Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej,  
- rozpatrzył wniosek firmy „Krokus” w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej 

na działkach powiatu (nie wyraził zgody gdyŜ, powiat ma na ten teren koncepcję 
odprowadzania wód deszczowych), 

- ustalił cenę wywoławczą sprzedaŜy działki przy ul. Łowickiej 5 -( 800.000 zł)  
 
W dniu 19.10.2010 r. 
- zatwierdził wynik przetargu na zimowe utrzymanie dróg i dostawę soli,  
- rozpatrzył wnioski w sprawie powierzenia realizacji zadań w sferze publicznej 

przez Stowarzyszenie Hospicjum, Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum 
i Liceum w Rawie Mazowieckiej, Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych,   

- przyjął propozycję porządku XLVI sesji Rady Powiatu Rawskiego,  
- podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu.  
 
W dniu 26.10.2010 r.  
- zapoznał się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok 
szkolny  zgodnie z art. 5a ust.4 ustawy o systemie oświaty, 
- wyraził zgodę na postawienie pomnika na działce nr 262  w Rawie Maz. 
- nie wyraził zgody na postawienie tablicy reklamowej na działce  nr 262 w Rawie  
  Maz. 
- zapoznał się z propozycją Burmistrza Rawy Mazowieckiej dotyczącą zmiany 
w finansowaniu budowy krytej pływalni wraz z lodowiskiem, 
- podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego, 
- rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia „ Nasze Dzieci” w sprawie realizacji zadania 
publicznego - wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieŜy rodzin 
wielodzietnych oraz integracja członków rodzin poprzez róŜnorodne formy 
współpracy wspólnego spędzania czasu wolnego, 
Kończąc starosta Rawski zaprosił zebranych na święto Niepodległości w dniu 
11 listopada 2010 r. i w dniu 15 listopada 2010 r. na otwarcie nowo wybudowanego 
kompleksu boisk przy LO w Rawie Mazowieckiej. 
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Ad.  14  W punkcie interpelacje i wolne wnioski Radny Ireneusz Staworzyński 
na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu złoŜył dwie pisemne interpelacje dotyczące 
spraw indywidualnych mieszkańców Powiatu Rawskiego. Pierwsza dotyczyła 
poprawy sytuacji mieszkaniowej, druga wykonanie przepustu w poprzek drogi 
powiatowej w Boguszycach.  
Odpowiadając Starosta Rawski oświadczył, iŜ udzieli pisemnej odpowiedzi 
na obydwie interpelacje. 
Innych głosów nie było. 
 
Ad. 15 W punkcie zapytania i wolne wnioski głosów nie było. 
 
Ad. 16 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Teresa Pietrzak - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 14 30 dokonała zamknięcia 
obrad XLVI  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
  Sporządził; Sylwester Krawczyk.  

 
Przewodnicząca Rady Powiatu 
            (-) Teresa Pietrzak  


