
P R O T O K Ó Ł  NR  V/2011 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego 

odbytej w dniu 29 marca 2011 roku w sali konferencyjnej 
 Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 
Przewodnicząca Rady Maria CharąŜka o godz. 1400 otworzyła sesję 

i po powitaniu Radnych oraz 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.  

 
Ad. 2 Do zaproponowanego porządku obrad V sesji Rady Powiatu Rawskiego, 
Przewodnicząca Rady zgłosiła autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu 
dodatkowego 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. 
Punkt ten wnioskodawczyni proponuje wprowadzić jako nowy punkt 16. Numeracja 
następnych punktów porządku obrad ulega przesunięciu odpowiednio o jeden. 
  Innych uwag do dzisiejszego porządku obrad nie zgłoszono. Rada 
Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła porządek obrad uwzględniający 
autopoprawkę Przewodniczącej Rady. 

Przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad:  
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budŜecie powiatu roku bieŜącego. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacja 

zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizację tych 
zadań w roku 2011.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu 
Rawskiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 

11. Podjecie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013. 

12. Podjecie uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami powiatu rawskiego. 
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13. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia opłat za holowanie 

pojazdów mechanicznych. 
14. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Rawie 

Mazowieckiej. 
15. Podjecie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej SPZOZ 

w Rawie Mazowieckiej. 
16. Podjecie uchwały w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc 
i Rehabilitacji w Łodzi. 

17. Przyjęcie informacji o realizacji Powiatowego Programu Promocji 
Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za lata 2007-2010. 

18. Prezentacja Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji 
Lokalnego Rynku Pracy za lata 2011-2013. 

19. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu 
rawskiego za 2010 r. 

20. Przyjęcie Programu Zapobiegania Przestępczości, Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Rawskim na lata 2011-2015. 

21. Przyjęcie planów pracy poszczególnych Komisji Rady Powiatu Rawskiego 
oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011. 

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

23. Interpelacje radnych. 
24. Zapytania i wolne wnioski. 
25. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z IV sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. Rada Powiatu Rawskiego 
przyjęła 13 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się protokół z IV sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 4 Następny punkt obejmował podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budŜecie 
powiatu roku bieŜącego. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła. 
Proponowane  są następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budŜetowych. 

Zgodnie pismem Ministra Finansów ST4/4820/109/2011 zwiększa 
się subwencję ogólną, część oświatową o kwotę 358 251 zł, część równowaŜącą 
o kwotę 12 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki w administracji publicznej, 
rozdział 75020 kwota 12 zł, 56 080 zł na wkład własny powiatu do projektu: 
„Zyskaj więcej w szkole zawodowej”( rozdz.80195). Kwota 302 171 zł zwiększy 
rezerwę celową, oświatową. 

Zgodnie z pismem ŁUW nr FN-I.3111.1.2011 wprowadzono zmiany w planie 
dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej: 
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- zwiększono plan dochodów o kwotę 11 810 zł, środki zostaną przeznaczone na 
prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ( rozdz. 01005), 
- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 56 062 zł na składki zdrowotne 
za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku ( rozdz. 85156, PUP RM), 
- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 10 152 zł na składki zdrowotne 
za dzieci i uczniów niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu 
( rozdz. 85156, DD RM). 

Zgodnie z pismem Minister Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I-4021-7-5-1-
MK/11 zwiększa się dochody o kwotę 279 900 zł, środki pochodzą z Funduszu 
Pracy i zostaną przeznaczone na finansowanie w 2011 roku kosztów wynagrodzenia 
i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Rawie Mazowieckiej. 
Zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.02.00-10-036/10-00 zwiększa się plan 
dochodów pochodzących z UE o kwotę 3 330 zł (dotacja niewykorzystana w 2010 
roku), środki zostaną przeznaczone na Projekt: „Dobra szkoła – lepsza przyszłość” 
realizowany w ZSP w Białej Rawskiej. 
Zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.02.00-10-048/10-00 zwiększa się plan 
dochodów pochodzących z UE o kwotę 703 899 zł, środki zostaną przeznaczone na 
Projekt: „Zyskaj więcej w szkole zawodowej” realizowany w ZS CEZiU w Rawie 
Mazowieckiej. 

Zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 7 467 zł, 
są to dochody z tytułu odszkodowania otrzymanego z PZU przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, środki zwiększą wydatki w placówce. 
Zwiększa się plan dotacji dla miasta Łodzi w związku z umieszczeniem dziecka 
pochodzącego z terenu Powiatu Rawskiego w rodzinie spokrewnionej z dzieckiem 
aktualnie zamieszkującej na terenie Łodzi (rozdz.85410). 

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 5 000 zł, środki zostaną przeznaczone 
na sfinansowanie kosztów związanych ze stwierdzeniem zgonu i wydawaniem kart 
zgonu przez lekarzy, powołanych do tych czynności przez Starostę, na podstawie 
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych, gdy nie moŜna ustalić lekarza leczącego w ostatniej chorobie 
(rozdz.85195). 

W planie KPPSP w Rawie Mazowieckiej zmniejsza się wydatki 
na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zadania statutowe a zwiększa wydatki 
na wynagrodzenia poniewaŜ braknie środków na świadczenie pienięŜne wypłacane 
przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŜby w związku z odejściem 
na emeryturę. 
W ramach zadań inwestycyjnych proponuje się przeznaczenie 40 000 zł. na zakup 
pomocy naukowych do ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej w związku z realizacją 
Projektu: „Zyskaj więcej w szkole zawodowej”. 
 Odnosząc się do przedstawionego uzasadnienia, Radna Teresa Pietrzak 
poprosiła o wyjaśnienia z jakich środków nastąpi  pokrycie deficytu budŜetowego 
w kwocie 2.552.000 zł., który pozostanie po zaciągnięciu zaproponowanego 
 na dzisiejszej sesji kredytu. Ponadto jak będzie wyglądała kwestia progów 
granicznych związanych z zadłuŜeniem. 
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Odpowiadając Pani Skarbnik poinformowała, iŜ struktura deficytu nie 
ulegnie zmianie, same wskaźniki ulegają poprawie i wskaźnik deficytu będzie 
wynosił  ok. 40%. 

Planowany kredyt zaciągany jest na wydatki inwestycyjne, zgodnie 
z zestawieniem zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2011 r.  
RóŜnica wynikająca między wysokością zaciąganego kredytu, a planowanym 
deficytem pokryta zostanie z wolnych środków roku 2009.  

Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik innych uwag nie 
było. 

O pozytywnej opinii Komisji BudŜetu i Finansów w zakresie omawianego 
projektu uchwały poinformował jej Przewodniczący – Ryszard Imioła. 

W następnej kolejności Przewodnicząca Rady przystąpiła do przedstawienia 
treści projektu uchwały.  

Uwag w tym zakresie nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 13 glosami za, przy 3 głosach wstrzymujących, się uchwałę 
nr V/34/2011 w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego, która stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszego protokołu.    
 
Ad. 5  Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono od punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
RównieŜ i w tym punkcie omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik 
Powiatu – Marzena Pakuła. 
W związku ze zmianami w budŜecie przyjętymi w poprzednim punkcie dzisiejszych 
obrad zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. Dlatego teŜ wprowadza się nowe przedsięwzięcie, zgodnie z umową 
nr UDA-POKL.09.02.00-10-048/10-00 projekt: „Zyskaj więcej w szkole 
zawodowej” realizowany w ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej. Okres realizacji 
2011–2012, ogółem wydatki projektu 1 269 002 zł, w tym: 2011 rok – 759 979 zł, 
2012 – 509 023 zł. 

Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik innych uwag nie 
było. 

O pozytywnej opinii Komisji BudŜetu i Finansów w zakresie omawianego 
projektu uchwały poinformował jej Przewodniczący – Ryszard Imioła. 

Z uwagi na brak chętnych do zabrania głosu w dyskusji, Przewodnicząca 
Rady przystąpiła od przedstawienia treści projektu uchwały.  

Uwag w tym zakresie nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania na 
sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr V/35/2011w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.    
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Ad. 6 Następny punkt obejmował podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego. 

O przedstawienie uzasadnienia do przedmiotowego projektu uchwały 
Przewodnicząca Rady poprosiła Skarbnik Powiatu – Marzenę Pakułę. 
Mówczyni oświadczyła, iŜ zgodnie z Uchwałą z dnia 11 lutego 2011 roku 
nr IV/28/2011 w sprawie uchwalenia budŜetu Powiatu Rawskiego na 2011 rok 
zaciąga się kredyt na pokrycie deficytu budŜetu w wysokości 1 308 400 zł oraz 
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczek i kredytów 
w wysokości 3 009 238 zł. Uchwała ta zawiera równieŜ upowaŜnienia dla Zarządu 
Powiatu  do podjęcia czynności formalno-prawnych do zaciągnięcia powyŜszego 
kredytu. 
 Wyjaśnienia Skarbnik Powiatu przyjęto bez uwag. 
O pozytywnej opinii Komisji BudŜetu i Finansów w zakresie omawianego projektu 
uchwały poinformował jej Przewodniczący – Ryszard Imioła. 

Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały 
równieŜ uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr V/36/2011w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.    
 
Ad. 7  Ten punkt porządku obrad obejmował  podjęcie uchwały w sprawie  
określenia zadań związanych z rehabilitacja zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2011.  

Omówienia treści projektu uchwały dokonała  Pani Halina Bartkowicz-
BłaŜejewska – Dyrektor PCPR w Rawie Mazowieckiej. 

W dniu 17.02.2011 roku wpłynęła informacja, Ŝe Zarząd Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał podziału na poszczególne 
powiaty środków finansowych przeznaczonych na zadania wynikające z przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Powiat Rawski na realizację tych zadań 
w bieŜącym roku otrzymał kwotę 800.130 zł. Zgodnie z art. 35a ust. 3 cytowanej 
ustawy Rada Powiatu określa zadania, na które przeznacza środki finansowe 
określone w art. 48 ust. 1 pkt 1. W związku z powyŜszym poszczególne zadania 
oraz kwoty przeznaczone na ich realizację określono w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

Dokonując podziału środków finansowych kierowano się potrzebami w tym 
zakresie, zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy, 
który realizuje część zadań wynikających z ustawy oraz moŜliwościami 
wynikającymi z bardzo ograniczonej ilości środków finansowych PFRON 
w bieŜącym roku. Środki finansowe w wysokości 517.860 zł, przeznaczone są 
na dofinansowanie w 2011 r. kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Rawie Mazowieckiej, działającego przy Samorządowym Stowarzyszeniu 
Rozwoju Ziemi Rawskiej. Kwota ta stanowi 90% kosztów działalności Warsztatu 
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(zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 

Proponowany podział środków został pozytywnie zaopiniowany przez 
Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. 
 Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 

O pozytywnej opinii Komisji Zdrowia i polityki społecznej  w zakresie 
omawianego projektu uchwały poinformował jej Przewodniczący – Witold 
Szymański. 

Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały 
równieŜ uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr V/37/2011w sprawie określenia zadań 
związanych z rehabilitacja zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych 
na realizację tych zadań w roku 2011, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad. 8  Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu 
Rawskiego. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Starosta Rawski – Józef Matysiak. 
Proponuje się wprowadzenia następujących zmian: 
- po § 35 dodaje się § 35a w brzmieniu: „Zarząd opracowuje wieloletnią prognozę 
finansową obejmującą okres roku budŜetowego oraz co najmniej okres trzech 
kolejnych lat.  Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej podejmuje 
Rada po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, nie później niŜ 
uchwałę budŜetową." 

Kolejna zmiana obejmuje zapis § 36, który otrzymuje brzmienie: 
„Zarząd odpowiada za prawidłowe wykonanie budŜetu powiatu oraz realizację 
wieloletniej prognozy finansowej. Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi 
się w dyspozycji Powiatu jest jawna." 

W załączniku Nr 7 do Statutu Powiatu "Organizacja wewnętrzna i tryb pracy 
Rady" § 37 wprowadza się następującą zmianę: ”Powołuje się następujące stałe 
Komisje Rady: 
1) Komisja Rewizyjna; 
2) Komisja BudŜetu i Finansów; 
3) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji; 
4) Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego; 
6) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki 
Terenami; 
7) Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej. 
Przewodniczący Rady w uzgodnieniu z Wiceprzewodniczącym dokonuje podziału 
obowiązków w zakresie sprawowania opieki nad poszczególnymi Komisjami 
oraz obiegu dokumentów i korespondencji słuŜbowej." 
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Co do likwidacji Komisji Promocji i Integracji Europejskiej swoje 

wątpliwości przedstawiła Radna Teresa Pietrzak. Jej zdaniem likwidacji tej komisji, 
przy istotnym znaczeniu instrumentu promocji w przyśpieszeniu rozwoju 
gospodarczego, a tym samym poprawy Ŝycia mieszków powiatu - jest działaniem 
naprzeciw. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, Ŝe w zmianach organizacyjnych 
Starostwa proponuje się utworzenie odrębnej jednostki o nazwie Biuro Promocji 
i Informacji. Likwidacja Komisji nie oznacza braku realizacji zadań, którymi się 
dotychczas ta komisja zajmowała. Jej likwidacja jest wynikiem braku chętnych 
do pracy w tej komisji.  
Opinię Komisji Statutowej do proponowanych zmian w Statucie przedstawił 
Przewodniczący Komisji - Marian Krzyczkowski. Poinformował, iŜ Komisja 
wyraziła pozytywna opinię w zakresie zaproponowanych zmian.  
 Innych głosów w dyskusji nie było. 

Do treści projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr V/38/2011w sprawie wprowadzenia zmian 
w Statucie Powiatu Rawskiego, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad. 9 Kolejny punkt  porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej. 
Omówienia projektu uchwały dokonał Starosta Rawski – Józef Matysiak. 
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej określa 
zasady działania komórek organizacyjnych Starostwa. Obecnie w Starostwie 
funkcjonuje 12 Wydziałów i 1 wyodrębnione samodzielne stanowisko. 
- Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, 
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, 
- Wydział Rozwoju, Promocji i Informacji, 
- Wydział Architektury i Budownictwa, 
- Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 
- Wydział Organizacyjny, 
- Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu, 
- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, 
- Wydział Finansów i BudŜetu, 
- Biuro Rady, 
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 
- Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli. 
Dla zapewnienia właściwej realizacji zadań niezbędne jest wprowadzenie zmian 
organizacyjnych, które przy obecnej obsadzie kadrowej zapewnią sprawne 
funkcjonowanie Starostwa. W tym celu proponujemy: 
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1) połączenie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu, z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego w jeden wydział o nazwie Wydział Polityki Społecznej; 
2) połączenie Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji w części związanej 
z inwestycjami z Wydziałem Komunikacji, Dróg i Transportu w Wydział 
Infrastruktury , w którym przewiduje się utworzenie – Oddziału Inwestycji; 
3) z Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji w części związanej z promocją 
i informacją utworzyć Biuro Promocji i Informacji podległe Sekretarzowi Powiatu; 
4)utworzenie w Wydziale Organizacyjnym Biura Obsługi Klienta - utworzenie tego 
Biura nastąpi w oparciu o pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego środki 
finansowe na realizację projektu pt. "Starostwo Rawskie - przyjazne obywatelom, 
nowoczesne i skuteczne". Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną 
na wyposaŜenie Biura. W związku z utworzeniem Biura nie przewiduje się 
zwiększania ilości etatów; 
5) w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych przeprowadzenie audytu 
zostało zlecone firmie zewnętrznej, proponuje się zatem likwidację Samodzielnego 
Stanowiska ds. Kontroli. 
6) ponadto Wydział Finansów i BudŜetu zajmie się koordynacją spraw związanych 
z kontrolą zarządczą w jednostkach organizacyjnych powiatu i Starostwie 
Powiatowym; 
7) w Wydziale Infrastruktury - Oddział Inwestycji będą realizowane zadania 
z zakresu zamówień publicznych; 
8) Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami realizował będzie 
całościowo zadania gospodarowania mieniem powiatowym. Gospodarowanie 
budynkami i lokalami było realizowane przez Wydział Organizacyjny. 
 Proponowane zmiany, kontynuował Starosta Rawski, w znacznej mierze 
usprawnią pracę Starostwa, pozwolą zmniejszenie kosztów przeznaczanych 
na administrację. 

Odnosząc się do przedstawionych propozycji zmian organizacyjnych, Radna 
Teresa Pietrzak zwróciła się z pytaniem, kto po likwidacji samodzielnego 
stanowiska ds. kontroli sprawował będzie kontrolę wewnętrzną komórek 
organizacyjnych?  

Odpowiadając na zadane pytanie, Starosta Rawski wyjaśnił, iŜ ogłoszono 
konkurs na nabór na samodzielne stanowisko ds. kontroli i ustalono w oparciu 
o obowiązujące przepisy kryteria jakie musi spełniać audytor na tym stanowisku. 
Konkurs nie został pozytywnie rozstrzygnięty z uwagi na brak kandydatów. Dlatego 
teŜ ogłoszony został przetarg na świadczenie tego typu usług przez firmę 
zewnętrzną. Kontrola wewnętrzna będzie realizowana, a jej realizacja określona 
zostanie przez kierownika jednostki.  

Radna Katarzyna Urbańska zwróciła się z pytaniem, jak będzie wyglądała 
praca Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i jakiej zmianie 
ulegnie sytuacja dyrektorów szkół ? 

Utworzenie Zespołu Szkół w Ŝaden sposób nie zdejmuje odpowiedzialności 
dyrektorów placówek za funkcjonowanie tych placówek – wyjaśnił Starosta Jozef 
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Matysiak. Celem jest usprawnienie i racjonalizacja realizowanych wydatków, 
równieŜ wydatków placowych. W szkołach  pozostaną kadrowe i sekretarze szkół. 
Zespół przyjmie zadania finansowe.  

Dziękując za udzielona odpowiedź, Radna Katarzyna Urbańska podzieliła się 
wątpliwościami związanymi ze skalą proponowanych zmian które, zdaniem radnej, 
w stosunku do duŜych placówek moŜe być bardzo dotkliwa. 

Radna Teresa Pietrzak swoje wystąpienie rozpoczęła od stwierdzenia, 
iŜ przekazanie nowego schematu organizacyjnego Starostwa i zakresu  
realizowanych zadań przez nowe komórki organizacyjne bezpośrednio przed sesją, 
uniemoŜliwia radnym pełną analizę danych. W związku z niedoinformowaniem 
Radna zwróciła się z pytaniem, ile osób odejdzie z Pacyna emeryturę i z iloma  
osobami zostanie rozwiązana umowa o pracę?  

Starosta Rawski zapewnił, iŜ rozmowy przeprowadzone z dyrektorami 
placówek nie potwierdzają tego typu obaw. Następnie stwierdził, iŜ wprowadzane 
zmiany organizacyjne w Starostwie nie spowodują zwolnień. Proces zmniejszenia 
zatrudnienia oparty zostanie na naturalnym przejściu na emeryturę i nieprzedłuŜaniu 
umów z pracownikami zatrudnionymi na czas określony. Docelowo zatrudnienia 
w Starostwie zostanie zmniejszone o 9 etatów. Z tytułu utworzenia Zespołu 
oszczędności obejmować będą koszty likwidacji 4 etatów.  

Swoimi wątpliwościami w zakresie przekazania zadań ze szkół na rzecz 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół podzielił się Wiceprzewodniczący 
Rady – Marek Dobek. Nowa sytuacja moŜe zdezorganizować pracę szkół. 

Wicestarosta Marian Krzyczkowski przypomniał, iŜ procedowana uchwała nie 
dotyczy kwestii utworzenia  Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. 
Kwestia ta została przez Radę Powiatu rozstrzygnięta duŜo wcześniej.  JeŜeli chodzi 
o reorganizację zatrudnienia w Starostwie to szacuje się, iŜ oszczędności z tego 
tytułu osiągną ok. 100.000 zł. Z uwagi na koszty odpraw emerytalnych obciąŜające 
budŜet tegoroczny, większe oszczędności powstaną w latach następnych.   

Wobec niejasności związanych z proponowanymi zmianami w schemacie 
organizacyjnym Starostwa powiatowego w Rawie Mazowieckiej, Radna Teresa 
Pietrzak zwróciła się z wnioskiem o przełoŜenia głosowania nad tym punktem na 
następną sesję.  

Zabierając głos Sekretarz Powiatu wyjaśnił, iŜ uszczegółowienie schematu 
organizacyjnego przez wyodrębnienie oddziałów nie ma Ŝadnego wpływu na kształt 
zadań przypisanych w regulaminie poszczególnym wydziałom.  

Wobec zgłoszonego przez Radną Teresę Pietrzak wniosku formalnego, 
Przewodnicząca Maria CharaŜka zarządziła głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem. 
Za przesunięciem głosowania na kolejną sesję głosowało 3 Radnych, przeciwko było 
12 Radnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. 
Uwzględniając wynik głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, iŜ wniosek 
o przesunięcie głosowania został większością głosów odrzucony.  
 W tym miejscu Przewodniczący Komisji Statutowej Marian Krzyczkowski 
poinformował, iŜ Komisja Statutowa na swoim drugim posiedzeniu w dniu 
dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała zaproponowane przez Zarząd Powiatu 
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propozycje zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego 
w Rawie Mazowieckiej.  
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała treść projektu uchwały. 
 Uwag do treści nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 12 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 1 glosie wstrzymującym 
się uchwałę nr V/39/2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, która stanowi załącznik nr 7 
do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 10 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono od realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 
Omówienia projektu uchwały dokonał Sekretarz Powiatu – Sławomir Stefaniak.  
Mówca poinformował, iŜ art. 105 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, 
poz.1241) nałoŜył obowiązek nadania jednostkom budŜetowym statutu, w związku 
z czym zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie nadania Statutu 
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 
 Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 

W tym miejscu Przewodniczący Komisji Statutowej Marian Krzyczkowski 
poinformował, iŜ Komisja Statutowa na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 21 
marca 2011 roku pozytywnie zaopiniowała  treść Statutu Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała treść projektu uchwały. 
 Uwag do treści nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr V/40/2011 w sprawie uchwalenia Statutu 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckie, która stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 11 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjecie uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia 
Rozwoju na lata 2007-2013. 
O omówienie treści projektu uchwały Przewodnicząca Rady poprosiła Pan Piotra 
Irlę – Dyrektora Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji.  
W „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 
2007-2013”, stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Powiatu Rawskiego 
nr XXVIII/151/2009 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian 
w „Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategii Rozwoju na lata 
2007-2013”, wprowadza się następujące zmiany: 
1)w rozdziale 4.2. „Cele operacyjne i zadania przypisane celom strategicznym”, 
zmienia się treść zadania 3.2.3., która otrzymuje brzmienie: „Prowadzenie zajęć 
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informacyjnych przez Doradcę Zawodowego i Lidera Klubu Pracy PUP z 
młodzieŜą ostatnich klas szkół Ponadgimnazjalnych”; 
2)w rozdziale 4.2. „Cele operacyjne i zadania przypisane celom strategicznym”, 
zmienia się treść celu operacyjnego 3.3., który otrzymuje brzmienie: „Działania na 
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy” oraz tworzy się nowe 
zadanie o treści: „3.3.9. Promocja elastycznych i bezpiecznych form zatrudnienia”; 
3)zmienia się treść rozdziału 4.3. „Wieloletni plan inwestycyjny”, który otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
W związku z zakończeniem roku budŜetowego 2010 oraz rozpoczęciem kolejnego 
roku zachodzi potrzeba aktualizacji rozdziału dotyczącego wieloletnich planów 
inwestycyjnych. W rozdziale tym zaktualizowano faktyczne wykonanie 
w roku 2010 oraz wskazano zamierzenia na lata następne. W dokumencie 
wprowadzono równieŜ kosmetyczne zmiany treści zadań przypisanych celom 
strategicznym. 
 Do przedstawionego przez Dyrektora Piotra Irlę uzasadnienia uwag nie było. 
O pozytywnej opinii Komisji BudŜetu i Finansów w zakresie omawianego projektu 
uchwały poinformował jej Przewodniczący – Ryszard Imioła. 

Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały 
równieŜ uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 15 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się uchwałę 
nr V/41/2011w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu 
Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013, która stanowi załącznik nr 9 
do niniejszego protokołu.    
 
Ad. 12 Następny punkt porządku obrad to podjecie uchwały w sprawie określenia 
zasad gospodarowania nieruchomościami powiatu rawskiego. 
O przybliŜenie zakresu proponowanych zmian  Przewodnicząca Rady poprosiła 
Pana Stefana Goryczkę – Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami.  
Mówca poinformował, iŜ przedstawiony projekt uchwały jest wynikiem 
konieczności dostosowania  zasad gospodarki nieruchomościami powiatu rawskiego 
do obowiązujących  po nowelizacji przepisów ustawy o gospodarce 
nieruchomościami.  Poprzednia uchwała z 2005 roku była wielokrotnie 
nowelizowana. Obecna treść jest uaktualniona o powyŜsze zmiany i dostosowana 
do obecnych wymogów.  Istotną zmianą jest, Ŝe odpłatne   obciąŜenia nieruchomości 
słuŜebnościami przesyłu lub wydzierŜawianie gruntów na okres dłuŜszy niŜ 3 lata 
będzie wymagało zgody Zarządu Powiatu. 
 Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 
O pozytywnej opinii Komisji Ochrony  Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa 
i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie omawianego projektu uchwały 
poinformował jej Przewodniczący – Henryk Majewski. 
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Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu 

uchwały równieŜ uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr V/42/2011 w sprawie określenia zasad 
gospodarowania nieruchomościami powiatu rawskiego, która stanowi załącznik 
nr 10 do niniejszego protokołu.    
 
Ad. 13  Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za holowanie pojazdów 
mechanicznych.  

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Pan Ryszard Studziński – 
Kierownik Obwodu Drogowego w Zarządzie Dróg Powiatowych.  

Na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym, pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadkach 
gdy: 
- pojazd pozostaje w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny 
sposób zagraŜa bezpieczeństwu, 
- kierujący nie okazał dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, lub stwierdzającego 
opłacenie składki tego ubezpieczenia, 
- pojazd przekracza odpowiednie normy w zakresie wymiarów, masy całkowitej, 
nacisku osi,  
- pojazd pozostaje, bez odpowiedniej karty parkingowej, w miejscu przeznaczonym 
dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, 
- pojazd pozostaje w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, Ŝe zaparkowany 
pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela, 
- kierujący pojazdem jest w stanie po spoŜyciu alkoholu lub środka działającego 
podobnie do alkoholu, 
- kierujący nie posiada dokumentów uprawniających do kierowania lub uŜywania 
pojazdu. 
Pojazdy w powyŜszych przypadkach, zgodnie z art. 5c w/w ustawy umieszcza się 
na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeŜonym do czasu uiszczenia opłaty 
za jego usunięcie i parkowanie. Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym na radzie powiatu spoczywa obowiązek ustalenia cen za usunięcie 
pojazdu z drogi i jego parkowanie na wyznaczonym przez Starostę parkingu. 
Dotychczasowe stawki i opłaty zostały ustalone przez Radę Powiatu uchwałą 
nr XXVIII/180/2005 z dnia 4 lutego 2005 roku i do chwili obecnej nie były 
zmieniane. W związku ze znaczącym wzrostem cen, popartych analizą rynku usług 
świadczonych w tym zakresie, biorąc pod uwagę wzrost cen paliw oraz fakt, 
Ŝe obecne opłaty i stawki w naszym powiecie są jedne z najniŜszych, konieczne jest 
wprowadzenie nowych stawek. Tak więc przyjęcie przedmiotowej uchwały jest 
w pełni uzasadnione. 

Do treści wystąpienia Pana Ryszard Studziński – Kierownika Obwodu 
Drogowego w Zarządzie Dróg Powiatowych nawiązała Radna Teresa Pietrzak. 
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Zwróciła się z pytaniem, czy od 2005 roku było duŜo przypadków holowania 
i parkowania pojazdów, o których mowa w projekcie uchwały. 

Odpowiadając na pytanie Pan Studziński wyjaśnił, dane w tym zakresie 
za okres trzech ostatnich lat wskazują, iŜ 2008 roku tego typu pojazdów było 108, 
z czego 16 zostało odholowanych na parking strzeŜony. W 2008 roku równieŜ było 
108 przypadków, z czego odholowano 62 pojazdy. W roku 2010 roku zatrzymano 
250 uŜytkowników dróg, z tego odholowano 150 pojazdów.  

Radny Rafał Dobrowolski poprosił o wyjaśnienie, jak duŜa grupa pojazdów 
została odholowana z powodu kierowania pojazdem przez kierowcę, po spoŜyciu 
alkoholu. 

W odpowiedzi mówca poinformował, iŜ znacz ca większość przypadków 
dotyczyła osób prowadzących po spoŜyciu alkoholu. 

Innych głosów w dyskusji nie było. 
O pozytywnej opinii Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 
Publicznego w zakresie omawianego projektu uchwały poinformował jej 
Wiceprzewodniczący – Marek Sekuter. 

Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały 
równieŜ uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr V/43/2011 w sprawie ustalenia opłat 
za holowanie pojazdów mechanicznych, która stanowi załącznik nr 11 
do niniejszego protokołu.    

  
Ad. 14 Następny punkt porządku obrad obejmował  podjecie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

O omówienie treści projektu uchwały Przewodnicząca Rady poprosiła Panią 
Urszulę Przerwę – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. 

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej statut 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej uchwala rada społeczna zakładu i przedkłada 
go do zatwierdzenia organowi, który utworzył zakład. Przepis ten stosuje się 
odpowiednio przy dokonywaniu zmian w statucie. Czynność techniczna, polegająca 
na wykreśleniu lub dodaniu komórki organizacyjnej do struktury organizacyjnej 
określonej w Statucie, wymaga więc uprzednio podjęcia stosownej uchwały przez 
Radę Społeczną, a następnie jej zatwierdzenia przez organ załoŜycielski – Powiat 
Rawski, którego organ stanowiący - Rada Powiatu Rawskiego - dokonuje równieŜ 
w formie uchwały. 

Zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej uchwaliła Rada Społeczna Uchwałą Nr 10/2011 z dnia 
02.03.2011 roku, na wniosek Dyrektora SPZOZ w Rawie Maz. Konieczność zmian 
w strukturze organizacyjnej Zakładu, Dyrektor SPZOZ uzasadniła : 
1) zapewnieniem kompleksowości świadczeń, poprzez utworzenie dodatkowej 
komórki „Nocnej i świątecznej ambulatoryjnej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej 
i pielęgniarskiej ” w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Maz. przy ul. Warszawska 14. 
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Nie stanowi to rozszerzenia zakresu działalności SPZOZ, a jedynie 
zorganizowanie większej dostępności. 
2) uporządkowaniem struktury organizacyjnej Zakładu, poprzez wykreślenie 
komórek: „Poradni pediatrycznej-konsultacje” i „Poradni ginekologiczno-
połoŜniczej-konsultacje” zadania które realizują faktycznie inne komórki 
organizacyjne SPZOZ - Poradnia pediatryczna i Poradnia ginekologiczno-połoŜnicza 
w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Niepodległości 8, 
3) ujednoliceniem treści załącznika nr 1 do Statutu SPZOZ w Rawie Maz. 
„Struktura organizacyjna” po dokonaniu ww. zmian organizacyjnych. Mając 
powyŜsze na uwadze Rada Powiatu Rawskiego zatwierdza zmiany Statutu SPZOZ. 
 Do przedstawionych propozycji zmian nawiązała Radna Teresa Pietrzak. 
Jej wystąpienie dotyczyło nocnej pomocy medycznej. Poprosiła o wyjaśnienia 
dlaczego na tę usługę SPZOZ w Rawie Mazowieckiej nie zawarł kontraktu z NFZ. 
Odpowiedzi udzieliła Pani Anna Idzikowska – Dyrektor SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. Poinformowała, iŜ SPZOZ w Rawie Mazowieckiej złoŜył ofertę na 
realizacje tego świadczenia. Jednak, mimo spełnienia wszystkich wymagań, oferta ta   
została odrzucona przez NFZ. ZawaŜyło kryterium cenowe mimo, iŜ oferta 
obejmowała kwotę  55.000 zł. w skali miesiąca, a koszty bezpośrednie ponoszone 
przez SPZOZ z tytułu samego zatrudnienia wynosiły 66.000 zł. Takie 
kontraktowanie jest wynikiem niewłaściwych procedur stosowanych przez NFZ. 
Spełnione wszystkich wymogów formalnych przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 
potwierdziła kontrola przeprowadzona przez pracowników NFZ.  

Radny Rafał Dobrowolski zasygnalizował o pewnych nieprawidłowościach 
jakie występują przy realizacji nocnej pomocy medycznej przez formę realizują 
dotychczasowo tę usługę medyczną.  

Innych głosów w ramach tego punktu porządku obrad nie było.   
O pozytywnej opinii Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie omawianego 
projektu uchwały poinformował jej Wiceprzewodniczący – Jarosław Kobierski. 

Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały 
równieŜ uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr V/44/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian 
w Statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, która stanowi załącznik nr 12 
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 15 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

O omówienie treści projektu uchwały Przewodnicząca Rady poprosiła 
ponownie Panią Urszulę Przerwę – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej. Rada Gminy Sadkowice, Uchwałą nr IV/18/2011 z dnia 18 lutego 2011 
roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, dokonała zmiany 
swojego przedstawiciela w Radzie Społecznej przy Samodzielnym Publicznym 
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Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. NaleŜy więc, uwzględnić 
wolę Rady Gminy Sadkowice i dokonać stosownej zmiany w składzie Rady 
Społecznej przy SPZOZ w Rawie Maz. poprzez odwołanie dotychczasowego 
przedstawiciela - Pana Marka Rejera i powołanie w jego miejsce Pana Marka 
Wodnickiego, jako nowego przedstawiciela Rady Gminy Sadkowice do składu Rady 
Społecznej. PowyŜsze naleŜy do kompetencji Rady Powiatu Rawskiego i wymaga 
formy uchwały.  

Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 
O pozytywnej opinii Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie omawianego 
projektu uchwały poinformował jej Wiceprzewodniczący – Jarosław Kobierski. 

Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały 
równieŜ uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła jednogłośnie uchwałę nr V/45/2011 w sprawie  zmiany w składzie 
Rady Społecznej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, która stanowi załącznik nr 13 
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 16 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjecie uchwały w sprawie 
ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. 

RównieŜ i ten projekt uchwały został omówiony przez Panią Urszulę Przerwę 
– Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. 

Pismem z dnia 17 marca 2011 roku, znak : PZ-I.9024.2.1.2011.MR 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 poprzez likwidację w strukturze organizacyjnej Szpitala 
Chorób Płuc im. Błogosławionego Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi Oddziału 
Chorób Wewnętrznych C, 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 likwidowanej komórki organizacyjnej, bez istotnego 
ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, zostanie zapewnione 
przez m.in. : Oddział Chorób Wewnętrznych A Szpitala Chorób Płuc im. 
Błogosławionego Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi wchodzącego w skład 
Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób 
Płuc i Rehabilitacji w Łodzi oraz inne zakłady opieki zdrowotnej z terenu 
województwa łódzkiego, które realizują umowy z NFZ w tym zakresie np.: 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu. 
W uzasadnieniu do projektu uchwały Sejmik, jako przyczynę likwidacji Oddziału 
Chorób Wewnętrznych C, wskazuje konieczność dostosowania struktury 
organizacyjnej Zespołu do rzeczywistego zapotrzebowania na świadczone usługi 
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medyczne oraz lepsze wykorzystanie posiadanej przez Zespół bazy lokalowej 
i sprzętowej, a tym samym poprawę jakości udzielanych świadczeń medycznych. 
Mając powyŜsze na względzie moŜna stwierdzić, iŜ w wyniku przekształcenia 
powyŜszej placówki, nie nastąpi 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. 
O pozytywnej opinii Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie omawianego 
projektu uchwały poinformował jej Wiceprzewodniczący – Jarosław Kobierski. 

Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały 
równieŜ uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na Sali, podjęła 15 glosami za, przy 1 glosie wstrzymującym się uchwałę 
nr V/46/2011 w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji 
w Łodzi, która stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 17 Następny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji o realizacji 
Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku 
Pracy za lata 2007-2010. 

Pisemny materiał dotyczący tego punktu porządku obrad, stanowiący 
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu, został radnym przesłany razem z 
materiałami na dzisiejsza sesję. 
W dniu dzisiejszym materiał ten został zaprezentowany w formie prezentacji 
multimedialnej przez Powiatowy Urząd pracy w Rawie Mazowieckiej.  
Odnosząc się do przedstawionej prezentacji, Radny Rafał Dobrowolski poprosił 
o udzielenie informacji, ilu faktycznie bezrobotnych objętych programem znalazło 
trwałe zatrudnienie? 
Z informacji uzyskanej podczas monitorowania programu, wyjaśniała Pani Dorota 
Zdziechowska - Zastępca Dyrektora PUP w Rawie Mazowieckiej wynika, iŜ na 80 
dotacji udzielonych w 2009 roku tylko jedna została zawieszona, w pozostałych 
przypadkach do dziś działalność jest prowadzona. Wskaźnik zatrudnienia po staŜach  
i po szkoleniach kształtuje się na poziomie 55%. 
Do przedłoŜonego materiału innych pytań nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego, 15 głosami za i jednym głosie wstrzymującym się 
przyjęła do akceptującej wiadomości informację o realizacji Powiatowego Programu 
Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za lata 2007-2010. 
  
Ad. 18 Kolejny punkt porządku obrad obejmował prezentację Powiatowego 
Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 
2011-2013. 
Pisemny materiał  stanowiący załącznik nr 16 do niniejszego protokołu został 
radnym przesłany razem z materiałami na dzisiejsza sesję. 
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Do prezentowanego programu nawiązał Radny Jarosław Kobierski. Swoje 
wystąpienie rozpoczął do stwierdzenia, iŜ PUP w Rawie Mazowieckiej bardzo 
aktywnie działa w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na aktywizację 
zawodową osób bezrobotnych. Nie mniej jednak sytuacja na rynku pracy 
systematycznie ulega pogorszeniu, liczba bezrobotnych wzrosła do poziomu 1750 
osób. W najbliŜszym czasie nie zanosi się na poprawę tej sytuacji. Wielu 
przedsiębiorców nie widzi moŜliwości zwiększenia zatrudnienia. Powiatowy Urząd 
Pracy teŜ w roku bieŜącym będzie dysponował mniejszymi środkami kierowanymi 
do bezrobotnych. Dlatego teŜ konieczne są inne działania, równieŜ ze strony 
samorządu, zmniejszające obciąŜenia ciąŜące na lokalnych przedsiębiorcach. 
Jednym z takich działań jest zmniejszenie wysokości podatku od nieruchomości.   
 Do kwestii podniesionych przez Radnego Jarosława Kobierskiego nawiązał 
Starosta Józef Matysiak. Podzielił pogląd przedmówcy, iŜ w kwestiach 
podatkowych potrzebna jest w samorządach większa elastyczność. System 
podatkowy jest jednym z elementów pobudzających lokalny system gospodarczy. 
Dlatego teŜ mówca zadeklarował, iŜ zwróci się do władz; miasta Rawa Mazowiecka 
i Miasta i Gminy Biała Rawska o rozwaŜenie uelastycznienia systemu podatkowego. 
 Innych wystąpień w tym punkcie porządku obrad nie było. 
 
Ad. 19 Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad otwierającego 
blok spraw poświęconych bezpieczeństwu publicznemu, Starosta Rawski 
uhonorował Pana Marka Skutera odznaczeniem nadanym przez Ministra Obrony 
Narodowej – brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.  
Następnie Pan Jan Idzikowski – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Zarządzania Kryzysowego przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa 
publicznego na terenie powiatu rawskiego za 2010 r. 
Pisemny materiał w tym zakresie, zawierającą zbiór danych przedstawionych przez 
poszczególnych szefów słuŜb, inspekcji i straŜy za rok 2010 Radni otrzymali razem 
z materiałami na dzisiejszą sesję. Dokonują podsumowania Dyrektor Idzikowski 
stwierdził, iŜ najlepszym weryfikatorem pracy poszczególnych słuŜb jest 
społeczność lokalna. Poczucie bezpieczeństwa jest efektem prowadzonych działań, 
a wskazywane zagroŜenia, to obszary wymagające poprawy. Obszary  te zostały 
zdiagnozowane opisane w Programie Zapobiegania Przestępczości, Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Rawskim na lata 
2011-2015. Podsumowując mówca uznał powiat rawski za jeden 
z bezpieczniejszych w województwie łódzkim. 
 Pan Bogdan Goczyński współpracownik pisma internetowego „Afery Prawa” 
zajmującego się tropieniem korupcji demaskowania w organach władzy, a ściśle 
w sądownictwie i prokuraturze. W dalszej części swojego wystąpienia zwrócił się 
z pytaniem do obecnego na dzisiejszej sesji Zastępcy Komendanta Powiatowego 
Policji w Rawie Mazowieckiej, czy organa ścigania posiadają instrukcję nie 
interweniowania w przypadkach pobić. Następnie przedstawił własny przykład 
negatywnego działania funkcjonariuszy policji i prokuratury, gdzie nie podjęto 
dalszego działania.      
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 Odpowiadając Pan Marek Grzegory - Zastępcy Komendanta 
Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej wyjaśnił, iŜ działania policji 
i prokuratury w przypadku pobić określone zostały w Kodeksie postępowania 
karnego. Przepis ten rozróŜnia rodzaje pobicia na te, gdzie nastąpiły obraŜenia ciała 
na czas powyŜej dni 7 i wtedy przestępstwo takie ścigane jest z urzędu oraz na czas 
do 7 dni i wtedy dziabani policji prowadzone są jedynie na wniosek 
poszkodowanego. 
 Wyjaśnienia przedstawione przez Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji 
w Rawie Mazowieckiej zostały uznane przez pytającego za wyczerpujące. 

Innych głosów w tym punkcie porządku obrad nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego przyjęła do akceptującej wiadomości informację o stanie 
bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu rawskiego za 2010 r. 
 
Ad. 20  Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie Programu Zapobiegania 
Przestępczości, Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego 
w Powiecie Rawskim na lata 2011-2015. 

Pisemny materiał w tym zakresie, stanowiący załącznik nr 17 do niniejszego 
protokołu, został radnym przesłany razem z materiałami na dzisiejsza sesję. 

Do treści programu uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego przyjęła Programu Zapobiegania Przestępczości, Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Rawskim na lata 
2011-2015. 
 
Ad. 21 Ten punkt porządku obrad obejmował przyjęcie planów pracy 
poszczególnych Komisji Rady Powiatu Rawskiego oraz planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na rok 2011. 
Poszczególne planu pracy przedstawili przewodniczący poszczególnych Komisji. 

 
Plan pracy Komisji BudŜetu i Finansów  na rok 2011 

 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
 

Termin realizacji 
 

 
1. 

Dyskusja i wyraŜenie opinii w sprawie 
projektu budŜetu na rok 2011. 
Opiniowanie bieŜących zmian 
 w budŜecie na rok 2011 
 

 
Luty- praca ciągła 

 
2. 

Ocena stanu zaawansowania 
przygotowań do realizacji inwestycji 
 w roku 2011 
 

 
Marzec 

 

 
3. 

Dyskusja dotycząca sytuacji finansowej 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 

 
Kwiecień 
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Ocena wykonania budŜetu za rok 2010 
 

 
4. 

Przyjęcie informacji z wykonania 
budŜetu Powiatu za I kwartał 2011 r. 
 

 
Maj 

 
5. 

WyraŜenie opinii w sprawie wykonania 
budŜetu za I półrocze roku 2011  
 

 
Sierpień 

 
6. 

Analiza moŜliwości realizacji inwestycji 
i ich źródeł finansowania w latach 
 20011-2013  

 
Wrzesień 

 
7. 

Praca nad projektem budŜetu na rok 
2012. 
 

 
Listopad 

 
8. 
 

Przyjęcie planu pracy Komisji 
 na rok 2012 

 
Grudzień 

 
Plan pracy Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 

Publicznego na rok 2011 
 

Lp. Wyszczególnienie Termin  

1. Wypracowanie sposobu rozdysponowania środków 
przeznaczonych na remonty i modernizację dróg 
powiatowych.  

Marzec 

2. Dokonanie przeglądu dróg powiatowych, mostów 
i wiaduktów. Wypracowanie planu robót na drogach 
powiatowych na rok 2011. 

Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie 
Powiatu Rawskiego. 

Marzec/Kwiecień 

3. Ocena prowadzonej akcji zimowej w sezonie 2010/2011. 

Opinia w sprawie powiatowego programu zapobiegania 
przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli i 
porządku publicznego na lata 2011-2015.  

Kwiecień 

4. Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych. 
Maj 

5. Ocena wykonania budŜetu za I półrocze 2011 roku. Sierpień 



 20 

6. Zapoznanie się i z przebiegiem prac modernizacyjnych 
 i remontowych dróg powiatowych. 

Wrzesień 

7. 

 

Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie 
powiatu. 

Realizacja programu „Bezpieczny Powiat” oraz innych 
programów realizowanych przez instytucje powiatowe. 

Październik 

8. Ocena wykonania modernizacji i remontów dróg 
powiatowych, ocena stanu gotowości do okresu 
zimowego. 

Listopad 

9. Wstępne przyjęcie planu modernizacji i remontów dróg 
powiatowych na rok 2012. 

Wypracowanie planu pracy Komisji na 2012 rok. 
Grudzień 

 
Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i 

Gospodarki Terenami na rok 2011. 
 

Lp. Zadania Termin 

1. 
Przygotowanie propozycji planu pracy Komisji na 
rok 2011. 
Analiza projektu budŜetu na rok 2011. 

Luty 

2. 

Realizacja zalesień oraz tworzenie zachęt 
motywujących do zalesiania gruntów rolnych o 
niskiej przydatności rolniczej – informacje z 
ARiMR na temat istniejących programów. 

Marzec 

3. 

Informacja o realizacji powiatowych programów 
gospodarki odpadami i ochrony środowiska za lata 
2009-2010 z uwzględnieniem gospodarki wodno-
ściekowej i malej retencji. 
Współpraca z odpowiednimi komisjami gminnymi 
w  tym zakresie.  

Maj 

4. 
Zapoznanie się ze staniem mienia naleŜącego do 
Powiatu Rawskiego – wyjazd w teren 

Maj 

5. 
Analiza sposobu zagospodarowania mienia 
powiatowego 

Czerwiec 

6. 

Zapoznanie się z działalnością Kół Łowieckich 
odnośnie współpracy z rolnikami z terenu Powiatu 
Rawskiego 
Współorganizacja  uroczystości pn. „Festiwal 
Jabłka” w Woli Chojnatej  
 

Wrzesień 
Październik 
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7. 

Organizacja konferencji o zasięgu wojewódzkim 
dotyczące bieŜącej sytuacji ekonomicznej w 
rolnictwie, szanse i zagroŜenia oraz preferowane 
kierunki rozwoju. 

Październik 

 
 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2011 
 

L.p.                                            Tematyka   Termin 
realizacji 

  1. Zaopiniowanie sprawozdania o średnich wynagrodzeniach 
nauczycieli za rok 2010.   

Luty 

  2. Analiza projektu wspierania uzdolnień uczniów 
w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Rawskim. 

Luty 

  3. Ocena oferty oświatowej i poziomu kształcenia  
oraz analiza realizacji zadań przez placówki oświatowe 
i oświatowo – wychowawcze w Powiecie Rawskim. 

Zaopiniowanie kalendarza oraz oferty imprez kulturalno – 
sportowych organizowanych przez Powiat Rawski. 

 

Marzec 

  4. Analiza potrzeb inwestycyjnych w szkołach i placówkach  
oświatowych. 

Kwiecień 

  5. Ocena  aktywności placówek w zakresie pozyskiwania 
środków zewnętrznych. 

Informacja o projektach organizacji szkół. 

Maj 

  6. Inicjowanie spotkań z ciekawymi ludźmi pochodzącymi 
z terenu Powiatu Rawskiego – realizacja kalendarza 
imprez kulturalnych. 

Cały rok 

  7. Realizacja kalendarza imprez sportowych.  Cały rok 

  8.  Analiza informacji o wynikach pracy szkół prowadzonych 
przez  Powiat Rawski. 

Uczestniczenie w zorganizowaniu konferencji dotyczącej 
jakości  pracy szkół. 

 

Październik 

   9. Wypracowanie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu na 2012 rok. 

Listopad 
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Plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej na rok 2011 
 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

 
Termin realizacji  

 
1. 

Przyjęcie informacji o aktualnej sytuacji 
finansowej w SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej 
oraz o wynikach prowadzonych działań związanych 
z przekształceniami organizacyjno-prawnymi 
jednostki.  

 
Luty 

2. Przyjęcie informacji z działalności Zespołu ds. 
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. 
Zapoznanie się z działalnością Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej. 

Marzec 

3. Przyjęcie informacji z rocznej działalności PCPR 
oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.   
Analiza sytuacji finansowej SPZOZ za I kw. 

 
Kwiecień 

3. Analiza sprawozdania finansowego SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej za 2010 r. 

 
Maj 

4. WyraŜenie opinii w zakresie planu zabezpieczenia 
ambulatoryjnej opieki medycznej na 2011 rok. 
Ocena poziomu zabezpieczeń świadczeń 
zdrowotnych z zakresu opieki zdrowotnej dla 
Powiatu Rawskiego. 

 
Czerwic 

5. Analiza prowadzonych działań związanych z 
przekształceniami  organizacyjno-prawnymi SP ZOZ 
w Rawie Mazowieckiej 

 
Lipiec/Sierpień 

6. Ocena funkcjonowania Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej. 
Analiza aktualnych problemów społecznych 
powiatu. 

 
Wrzesień 

7. Informacja z realizacji zadań w zakresie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

 
Listopad 

 
8. 

 
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2012.  
 

 
Listopad/Grudzień 
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Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011. 

 

 
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011. 

 
 

Lp.  Wyszczególnienie 
 

Termin 
1. Kontrola poprawności przeprowadzonej procedury 

przetargowej na modernizację drogi powiatowej Wólka 
Lesiewska – Ossa.  

 
Kwiecień 

Maj 
 

2. Kontrola gospodarki finansowej w zakresie planowania 
i wydatkowania wydatków rzeczowych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 
 

 
Czerwiec 

3. Kontrola gospodarki finansowej w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej za lata 
2010 -2011. 
 

 
Wrzesień 

 

 
Do przedstawionych propozycji uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła plany pracy poszczególnych 
Komisji Rady Powiatu Rawskiego na rok bieŜący oraz plan kontroli Komisji 
Rewizyjnej na rok 2011. 
 
 

Lp. Tematyka Miesiąc 
 

2. 
 
Analiza sprawozdania z wykonania budŜetu za 2010 rok 
– wyraŜenie opinii. 
Wypracowanie wniosku absolutoryjnego.  
 

 
Marzec 

 
3. 

 
   Analiza wykonania budŜetu za I półrocze 2011 roku 
 

 
Sierpień 

 
4. 

 
Zapoznanie się z realizacją przez Zarząd Powiatu  
   uchwał Rady Powiatu podjętych w roku bieŜącym. 

 
Wrzesień 

 
5. 

 
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2012. 
 

 
Listopad 
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Ad. 21 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 czwartej kadencji swojej IV sesji w dniu 11 lutego 
2011 roku podjęła następujące uchwały: 
1. nr  IV/28/2011 w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2011 rok, 
2. nr  IV/29/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2011-2023, 
3. nr IV/30/2011 w sprawie ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego 
na drogach powiatowych, 
4. nr  IV/ 31/2011 w sprawie powołania składu Komisji Statutowej,  
5. nr  IV/32/2011 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rawskiego 
dotyczącej powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa i Gospodarki Terenami,  
6. nr  IV/33/2011 w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu Rawskiego 
do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury. 
Wszystkie uchwały zostały wykonane przez przekazanie Wojewodzie Łódzkiemu 
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej jako organom nadzoru. Do dnia dzisiejszego 
organy te nie stwierdziły ich niewaŜności. 

Zarząd Powiatu Rawskiego w okresie od 12.02.2011 r. do 29.03.2011 roku 
odbył sześć posiedzeń omawiając następujące sprawy: 
 
W dniu  23.02.2011 rok 
- podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu "Urząd bliŜszy społeczeństwu 
IV" w ramach Poddziałania 6.1.2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz  udzielił pełnomocnictw do reprezentowania 
Powiatu Rawskiego w zakresie jego realizacji, 
- podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu "IT dla nowoczesnych kobiet" 
w ramach Poddziałania 6.1.2 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz  udzielił pełnomocnictw do reprezentowania 
Powiatu Rawskiego w zakresie jego realizacji, 
- podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu "Komputer drogą 
do aktywności" w ramach Działania 7.3 realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz  udzielił pełnomocnictw 
do reprezentowania Powiatu Rawskiego w zakresie jego realizacji, 
 - podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 
Powiatu Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację 
projektu „ Super szkoła” dla Pani Jolanty Popłońskiej - Dyrektora ZSP w Białej 
Rawskiej, 
 
- podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o dofinansowanie oraz realizacje projektu „ 
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Pewnym krokiem w przyszłość” dla Pana Andrzeja Romańczuka - Dyrektora 
ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej, 
- podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu 
 „Kompetencje dla przyszłości” dla Pana Radosława Kaźmierczaka – Dyrektora 
ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowikciej, 
 - podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu "Zyskaj więcej w szkole 
zawodowej" w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. 
Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w ramach Priorytetu IX "Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu operacyjnego Kapitał 
Ludzki.  
- zatwierdził wniosek dyrektora L.O. im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie 
Mazowieckiej w sprawie wynajmu sali dydaktycznej dla Stowarzyszenia 
"EUROPA", 
-  zatwierdził wniosek dyrektora ZS-CEZiU im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej w sprawie nowych kierunków kształcenia : technik kucharz i technik 
mechatronik,  
- zatwierdził wprowadzenia nowego profilu kształcenia w LO tj. sportowego ze 
specjalnością siatkówka,  
 - zapoznał się z wyjaśnieniem dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych  w Rawie 
Maz. w sprawie nie zastosowania  uchwały NR XXXVII/238/2005 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. - dotyczyło najmu garaŜu, 
 - podjął uchwałę  w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości z przeznaczeniem 
pod poszerzenie drogi powiatowej w gminie Regnów, 
- podjął uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg leŜących w 
granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka, 
- przyjął informację o odbytym przetargu sprzedaŜy nieruchomości przy ul. 
Łowickiej 5 w Rawie Maz.. 
- rozpatrzenie wniosków SLD o zmianę stawki czynszu najmu ( negatywnie), 
- rozpatrzył  wniosek Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem z prośba o pomoc 
w Akcji Społeczno- Dobroczynnej (negatywnie), 
 
W dniu 1 marca 2011 r.  
- analizował dalsze działania w zakresie zmiany formy organizacyjno-prawnej 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
- zatwierdził Powiatowy Kalendarz Imprez Kulturalnych i Sportowych na rok 2011, 
- dokonał analizy kosztów utrzymania boisk "Orlik".  
-  przyjął porządek na V Sesję Rady Powiatu: 
 
W dniu 8.03.2011 r.  
-  przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi 
oraz ich parkowanie na parkingu strzeŜonym. 
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-  uzgodnił lokalizację przebiegu kabla w pasie dróg powiatowych 4110E Rawa 
Maz. - Dziurdzioły oraz 4153E Soszyce  - Podkonice, 
- dokonał uzgodnienia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rawy Mazowieckiej, obszar połoŜony w rejonie ulicy KsięŜe Domki i 
zbiornika Tatar," 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami powiatu rawskiego, 
- zapoznał się z  informacją w sprawie garaŜy ( pomieszczeń gospodarczych ) przy 
szkołach, 
- rozpatrzył wniosek o przedłuŜenie umowy najmu lokalu połoŜonego w Rawie Maz. 
ul. Krakowska 22 
 
W dniu 15.03.2011 r.  
- podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 
2011 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski, 
-  wyraził zgodę na wynajem sali dydaktycznej w Liceum Ogólnokształcącym 
w Rawie Mazowieckiej dla potrzeb WyŜszej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk 
Społecznych w Łodzi, 
- zapoznał się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2011/2012, 
- przyjął projekt uchwały  Rady Powiatu Rawskiego w sprawie określenia zadań 
związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych 
na realizację tych zadań w 2011 r.,  
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu PCPR, 
- podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SPZOZ, 
-  przyjął projekty uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej SPZOZ, 
-  rozpatrzył wniosek SPZOZ o przyznanie środków finansowych na przebudowę 
przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
-  przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi 
oraz ich parkowanie na parkingu strzeŜonym. 
-  uzgodnił lokalizację przebiegu kabla w pasie dróg powiatowych 4110E Rawa 
Maz. - Dziurdzioły oraz 4153E Soszyce  - Podkonice, 
- zapoznał się z informacją w sprawie kosztów wymiany dachu na budynku szpitala 
oraz moŜliwości uzyskania dofinansowania na usunięcie eternitu. 
- przyjął projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Rawskiego - Strategia Rozwoju na lata 2007-2013. 
- rozpatrzył wniosek o przedłuŜenie umowy najmu lokalu połoŜonego w Rawie Maz. 
ul. Krakowska 22, 
- rozpatrzył wniosek PUP w sprawie dodatkowych środków na opłacenie czynszu, 
- podjął uchwałę w sprawie komisji konkursowej do opiniowania złoŜonych ofert  
przez organizacje pozarządowe, 
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 W dniu 22.03.2011 r.  
- przyjął informację o realizacji Powiatowego programu aktywizacji lokalnego rynku 
pracy za lata 2007-2010, 
- zapoznał się z planem  Powiatowego programu aktywizacji lokalnego rynku pracy 
za lata 200711-2013, 
- zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego pn:  Poprawa  dostępności 
komunikacyjnej do centrum kongresowego w m. Ossa - przebudowa  drogi 
powiatowej nr 4106E  na odc. Wólka Lesiewska – Ossa od km 0+500 do km  1+760  
w ramach programu pn. ,,Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011”  
- podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu "Mechatronik zawód 
przyszłości" w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. 
Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w ramach Priorytetu IX "Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w formach szkolnych" Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
- podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 
Rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany planu finansowego 
budŜetu Powiatu Rawskiego na 2011 rok, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian Statutu Powiatu, 
- przyjął projekt uchwały w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego, 
-  przyjął informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu 
rawskiego za 2010 r. 
-  przyjął Program Zapobiegania Przestępczości, Ochrony Bezpieczeństwa 
Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011 – 2015, 
 
W dniu 29.03.2011 r.  

 
-  przyjął projekt uchwały Rady Powiatu 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,  
- przyjął informację o braku ofert na konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. 
lecznictwa w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej,  
- zapoznał się z informacją z BGK w sprawie złoŜonego wniosku w ramach tzw. 
Planu B, 
-  przyjął harmonogramu pracy aptek na kwiecień i maj 2011 roku, 
- rozpatrzył wniosek firmy Elektro Projekt SA w sprawie umieszczenia kabla na 
działkach nr 307/3 i 308/5, 
- rozpatrzył wniosek firmy PPUH Aleksandra w sprawie energetycznego na działce 
nr 287 kolei wąskotorowa, 
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- rozpatrzył wniosek w sprawie uporządkowania wiatrołomów na działce 
nr 124 
w Rawie Mazowieckiej, 
-przyjął informację w sprawie pomieszczeń gospodarczych i garaŜy przy 
placówkach oświatowych, 
- podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu 
Rawskiego na 2011 rok 
-  podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie 2011 roku 
- podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu 
Rawskiego na 2011 rok. 

Do informacji Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 
Zarządu uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 22  W punkcie interpelacje Radnych, Radny Rafał Dobrowolski przedstawił 
zagadnienia związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Rawie Mazowieckiej. Zagadnienia te stanowią przedmiot pisemnej interpelacji 
złoŜonej przez Radnego na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu. 
Odpowiedź zostanie udzielona interpelującemu równieŜ w formie pisemnej.  
 
Ad. 23 W punkcie zapytania i wolne wnioski Radny Rafał Dobrowolski zwrócił się 
z pytaniem dotyczącym braku materiałów i zaproszenia na poprzednią sesję Rady 
Powiatu Rawskiego. 
Odnosząc się do przedstawionego pytania, Pan Sylwester Krawczyk – Kierownik 
Biura Rady poinformował, iŜ materiały na poprzednia sesję, podobnie jak 
na dzisiejszą, zostały Radnemu doręczone przez pracownika Starostwa 
Powiatowego. Z uwagi na fakt, Ŝe nikogo nie zastano w domu, a posesja nie jest 
ogrodzona i nie posiada skrzynki pocztowej do składania korespondencji, materiały 
pozostawiono przy drzwiach wejściowych. 
 
Ad. 24 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria CharąŜka - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 17 50 dokonała zamknięcia 
obrad  V  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził; Sylwester Krawczyk.  

 


