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

odbytej w dniu 20 maja 2011 roku w sali konferencyjnej 
 Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 
Przewodnicząca Rady Maria CharąŜka o godz. 1000 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 15 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiąŜących 
decyzji.  

 
Ad. 2 Do zaproponowanego porządku obrad VI sesji Rady Powiatu Rawskiego, 
Przewodnicząca Rady zgłosiła autopoprawkę polegającą na wprowadzeniu 
dodatkowych dwóch punktów obejmujących: 
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/206/2005 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie poręcznia 
kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 14, 
- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego  na lata 2011-2023. 
Zaproponowane dodatkowe punkty wnioskodawczyni proponuje wprowadzić jako 
nowe punkty 5 i 6. Numeracja następnych punktów porządku obrad ulega 
przesunięciu odpowiednio o dwa. 
 Kolejną propozycję zmiany do  dzisiejszego porządku obrad przedstawił Pan 
Henryk Majewski – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa. 
Leśnictwa i Gospodarki Terenami. W imieniu Komisji poprosił o wprowadzenie 
dodatkowego punktu obejmującego przyjęcie stanowiska przez Radę Powiatu 
Rawskiego dotyczącego Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 

Ten punkt będzie bezpośrednio poprzedzał punkt obejmujący informację 
o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Rawie Mazowieckiej 
za 2010 rok.  

Innych propozycji do dzisiejszego porządku obrad nie zgłoszono. Rada 
Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła porządek obrad uwzględniający  
zaproponowane zmiany. 

Przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad:  
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu V sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budŜecie powiatu roku bieŜącego. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/206/2005 Rady 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2005 r. 
w sprawie poręcznia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 14. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rawskiego  na lata 2011-2023. 

7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budŜetu za rok 2010. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

z tytułu wykonania budŜetu za rok 2010. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za rok 2010. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie kierunku zmian  organizacyjno-prawnych 

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie SPZOZ w Rawie 

Mazowieckiej. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ 

w Rawie Mazowieckiej. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wykorzystanie środków 

PFRON na niezbędną wymianę zuŜytego wyposaŜenia lub doposaŜenia 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej. 

14. Przyjęcie informacji o kierunkach kształcenia w szkołach 
ponadgimnazjalnych. 

15. Przyjęcie sprawozdania o realizacji programu współpracy powiatu rawskiego 
z organizacjami poŜytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność poŜytku publicznego za rok 2010. 

16. Informacja z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Rawie Mazowieckiej oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej 
na rok 2011. 

17. Przyjęcie stanowiska przez Radę Powiatu Rawskiego dotyczącego Wspólnej 
Polityki Rolnej Unii Europejskiej 

18. Informacja o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Rawie 
Mazowieckiej za 2010 rok.  

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

20. Interpelacje radnych. 
21. Zapytania i wolne wnioski. 
22. Zamknięcie obrad. 
 

 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z V sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 



 3 

Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. Rada Powiatu Rawskiego 
przyjęła 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się protokół z V 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. 

Proponuje się  następujące zmiany w planie dochodów i wydatków 
budŜetowych. 
Decyzją nr FN–I.3111.2.47.2011 określono wysokość dotacji na realizację zadania 
w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy program przebudowy dróg 
lokalnych 2008- 2011” na kwotę 632 551 zł, pierwotnie szacowano dofinansowanie 
w wysokości  925 000 zł, zmniejszenie dochodów majątkowych 292 551 zł. 
Zgodnie z pismem Zarządu Województwa Łódzkiego, nr ROI.7152.3.88.2011.JS 
z dnia 9 maja 2011 roku, powiat otrzymał dotacje w wysokości 160 000 zł. 
na budowę/modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Pierwotnie kwota 
ta zabezpieczona była w budŜecie powiatu z dochodów własnych. Zmniejsza się 
wydatki bieŜące w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe o kwotę 21 000 zł, 
środki zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne 
Zmniejsza się wydatki bieŜące w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe 
o kwotę 21 000 zł, środki zostaną przeznaczone na zakupy inwestycyjne 
Zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 29 600 zł, 
są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń internatu przez Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, środki zwiększą wydatki w placówce. 
Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdziale 85201 o kwotę 1 500 zł, 
są to dochody z darowizn dla Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, środki 
zwiększą wydatki w placówce. 
Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 324 000 zł, środki zostaną 
przeznaczone na sfinansowanie wydatków majątkowych: 
- 40 000 zł zwiększa się plan wydatków na obsługę długu, odsetki od kredytów. 
- 120 000 zł, środki zostaną przeznaczone na promocje powiatu oraz organizację 
imprez powiatowych. 
Zadania inwestycyjne. 
Zmniejszenia: 
- 579 899 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odcinku Wólka Lesiewska 
– Ossa”. Po zakończeniu procedury przetargowej ustalono ostateczny koszt 
inwestycji na kwotę 1 270 101 zł. ŁUW Decyzją FN –I.3111.2.47.2011 określił 
wysokość dotacji na realizację zadania na kwotę 632 551 zł, pierwotnie szacowano 
dofinansowanie w wysokości 925 000 zł. Pozostała część zmniejszenia, kwota 287 
450 zł, to udział własny powiatu. 
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Zwiększenia: 
- 200 000 zł, „Remonty dróg powiatowych: nr 1334E Zawady – Biała Rawska, 
nr 4108E Wałowice – Wilkowice”. 
- 87 450 zł, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu 
publicznego z drogi powiatowej nr 4118E do działek w obrębie Regnów”. 
- 21 000 zł, zakup kosiarki bijakowej. 
- 170 000 zł, „Remont pomieszczeń w ZS CEZiU z przeznaczeniem na pracownie 
zawodowe: diagnostyki samochodowej oraz mechatroniczną”. 
- 25 000 zł, „Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku ZSP 
w Białej rawskiej wraz z instalacją zasuwy przeciwzalewowej”. 
- 19 000 zł, „Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej w budynku 
SP ZOZ”. 
- 110 000 zł, „Zakup aparatury i sprzętu medycznego tj.: bronchofiberoskopu i myjni 
automatycznej do endoskopów”. 

Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik 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.  
Do treści projektu uchwały uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr VI/47/2011 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 zmiany Uchwały nr XXXII/206/2005 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie poręcznia 
kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 14. 

Ponownie omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – 
Marzena Pakuła. 

W zaproponowanym przez Zarząd Powiatu projekcie uchwały proponuje się 
wprowadzenie zmian w zakresie poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Zmiany te polegają na 
przesunięcia części spłaty kredytu z roku 2011 na rok 2016. Przesunięcie takie 
pozwoli na odzyskanie  powyŜszej kwoty, po uzyskaniu dotacji związanej 
z przekształceniem SP ZOZ. 

Odnosząc się do przedstawionego uzasadnienia Radny Rafał Dobrowolski 
wyraził wątpliwość czy taka decyzja jest słuszna, w kontekście braku pewności, 
 Ŝe taka dotacja zostanie przyznana. Zdaniem Radnego, proponowanym działaniem  
zwiększamy jedynie zadłuŜenie powiatu. 
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Odpowiadając Pani Skarbnik stwierdziła, iŜ proponowane działanie nie 
wpływa na stan zadłuŜenia powiatu. Obsługa kredytu będzie realizowana na bieŜąco, 
przesunięciu ulega jedynie splata jednej raty kapitałowej. 

Innych uwag do przedłoŜonego projektu uchwały nie było. 
O pozytywnej opinii Komisji BudŜetu i Finansów w zakresie omawianego 

projektu uchwały poinformował jej Przewodniczący – Ryszard Imioła. 
W następnej kolejności Wiceprzewodniczący Rady przystąpił 

do przedstawienia treści projektu uchwały.  
Do treści projektu uchwały uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 14 głosami za, przy 1 glosie wstrzymującym się uchwałę 
nr VI/48/2011 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/206/2005 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie poręcznia 
kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 14, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 6 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do kolejnego punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego  na lata 2011-2023. 

 RównieŜ i ten projekt uchwały został omówiony przez Skarbnik 
Powiatu – Marzenę Pakułę. 

Mówczyni poinformowała, iŜ proponuje się dokonanie zmiany w punkcie 2d 
tabeli - załączniku nr 1 „WPF” przypadających do spłaty kwot z tytułu udzielonych 
poręczeń i gwarancji:  
1)w roku 2011 z kwoty „766 667 zł”, na kwotę    „255 556 zł”,  
2)w roku 2016 z kwoty „766 667 zł”, na kwotę „1 099 998 zł”,  
3)w roku 2023 z kwoty „111 106 zł”, na kwotę    „288 884 zł”.  

 W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się wysokość kwot 
przypadających do spłaty z tytułu gwarancji i poręczeń udzielanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego:  
1)w roku 2011 z kwoty „766 667 zł”, na kwotę   „255 556 zł”,  
2)w roku 2016 z kwoty „766 667 zł”, na kwotę „1099 998 zł”,  
3)w roku 2023 z kwoty „111 106 zł”, na kwotę   „288 884 zł”.  

 Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było 
O pozytywnej opinii Komisji BudŜetu i Finansów w zakresie omawianego 

projektu uchwały poinformował jej Przewodniczący – Ryszard Imioła. 
W następnej kolejności Wiceprzewodniczący Rady przystąpił 

do przedstawienia treści projektu uchwały.  
Do treści projektu uchwały uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 14 głosami za, przy 1 glosie wstrzymującym się uchwałę 
nr VI/49/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 



 6 

Rawskiego  na lata 2011-2023, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 7  Następny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie sprawozdania Zarządu 
Powiatu z wykonania budŜetu za rok 2010. 
 O zabranie głosu w tym punkcie porządku obrad poprosił Starosta Rawski 
Józef Matysiak. Na wstępie poinformował, iŜ powyŜsze sprawozdanie zostało 
w ustawowym terminie złoŜone na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu 
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w szczegółowości takiej jakiej był 
uchwalany budŜet. W dalszej części swojego wystąpienia Starosta przedstawił dane 
liczbowe związane z wykonaniem budŜetu za rok 2010. 

Dochody planowane to 51 196 044 zł. Wykonanie 51 354 082,63 zł. 
tj. 100,3 % planu. 
Na dochody składają się: 
 
 Subwencje ogólne 

Planowana kwota subwencji to 26 229 321 zł. Wykonanie wyniosło 
26 229 321,00 zł,  tj. 100 % planu, z tego: 
                      plan          wykonanie                        % 
- subwencja oświatowa     22 078 957 zł        22 078 957,00  zł          100,0  % 
- subwencja równowaŜąca    1 458 709 zł              1 458 709,00  zł          100,0  % 
- subwencja wyrównawcza    2 691 655 zł             2 691 655,00  zł          100,0  % 
Subwencje stanowiły 51,1 % dochodów ogółem. 
 
Dotacje 
Kwota dotacji to 13 004 192 zł – plan. Wykonanie to  13 090 556,12 zł  tj. 100,7 %.  
W kwotach dotacji są dotacje z budŜetu państwa, dotacje z budŜetów jednostek 
samorządu terytorialnego oraz z funduszy europejskich. 
 
- Dotacje z budŜetu państwa 
Kwota tych dotacji szacowana była w wysokości 5 337 782 zł. Dotacje, jakie 
wpłynęły to kwota 5 321 018,48,00 zł tj. 99,7 % w tym: 
a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieŜące).  
    Plan 4 636 948 zł, wykonanie 4 635 258,53 zł tj. 100,0 % 
b) na zdania własne powiatu (bieŜące). 
   Plan 20 104 zł, wykonanie 19 912,34 zł tj. 99,0 %. 
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej.  
    Plan 9 730 zł, wykonanie 100,0 % tj. 9 730,00 zł 
d) na zadania z zakresu administracji rządowej – inwestycyjne.  
    Plan 5 000 zł, wykonanie  4 991,55zł tj. 99,8%. 
e) na zadania własne powiatu – inwestycyjne. 
    Plan 666 000 zł, wykonanie  651 126,06 zł tj. 97,8%. 
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- Dotacje z budŜetów jednostek samorządu terytorialnego 
Plan 1 253 908 zł. Wykonanie 1 398 723,85zł, tj. 111,5 % kwoty planowanej. 
Z budŜetów gmin ( bieŜące) plan 133 830 zł, wykonanie 195 189,92 zł, tj. 145,8 % 
kwoty planowanej. 
Z powiatów ( bieŜące ) 731 078  zł, wykonanie 827 752,57 zł, tj. 113,2 % kwoty 
planowanej. 
Z województwa (inwestycyjne) plan 389 000 zł, wykonanie 375 781,36 zł, tj. 96,6  
kwoty planowanej. 
- Dotacje z funduszy europejskich 
Plan 6 353 102 zł. Wykonanie 6 316 259,84 zł, tj. 99,4 % kwoty planowanej. 
Z funduszy europejskich ( bieŜące) 4 934 374 zł, wykonanie 4 897 531,63 zł, tj. 
99,2% kwoty planowanej. 
Z funduszy europejskich (inwestycyjne) 1 418 728 zł, wykonanie 1 418 728,21 zł tj. 
100,0%. 
- Dotacje z funduszy celowych 
Plan 59 400 zł, wykonanie 54 553,95 zł tj. 99,4 zł środki z Funduszu Ochrony 
Środowiska (inwestycyjne). 
Dotacje ogółem stanowiły po stronie planów 25,4% dochodów, a po stronie 
wykonania            25,5 % dochodów powiatu. 
 
Dochody własne 
Na 2010 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 11 962 531 zł. 
Wykonanie na koniec grudnia wyniosło 12 034 205,51 zł, tj. 100,6%. 
 
Na dochody własne składają się: 
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. 
  Plan 5 310 847 zł, wykonanie 5 237 534,07 zł tj. 98,6% 
- środki pozyskane z innych źródeł (bieŜące). 
  Plan 106 019 zł, wykonanie 237 443,46 zł. tj. 224,0 %  
- środki pozyskane z innych źródeł (inwestycyjne). 
  Plan 364 000 zł, wykonanie 241 431,90 zł. tj. 99,4 %  
- wpływy z usług. 
  Plan 400 379 zł, wykonanie 410 644,01 zł tj. 102,6 % 
- wpływy ze sprzedaŜy   majątku. 
  Plan 2 744 000 zł, wykonanie 2 745 264,00 zł tj. 100,0%. 
- wpływy za druki komunikacyjne. 
  Plan 1 000 000 zł, wykonanie 1 098 704,58 zł tj. 109,9 % 
- wpływy z najmu i dzierŜawy. 
Plan 378 453 zł, wykonanie 372 011,12 zł tj. 98,3 % 
- odsetki bankowe i inne. 
  Plan 115 846 zł, wykonanie 108 649,80 tj. 93,8 % 
- środki z Funduszu Pracy 
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  Plan 194 700 zł, wykonanie 100,0 % tj. 194 700,00 zł 
- wpływy z róŜnych dochodów i opłat.  
  Plan  322 030 zł, wykonanie 500 763,35 zł  tj.155,5%. 
- darowizny. 
Plan 20 269 zł, wykonanie 12 069,21 zł tj. 59,6 % 
- pozostałe dochody. 
  Plan 109 320 zł, wykonanie 118 806,06 zł tj. 108,7 % 
- pomoc finansowa z innych jst (bieŜące) 
Plan 80 000 zł, wykonanie 79 515,95 zł tj. 66,3% 
- pomoc finansowa z innych jst (inwestycyjne) 
Plan 816 668 zł, wykonanie 676 668,00 zł tj. 82,9% 

Dochody własne powiatu po stronie planu i wykonania stanowiły 23,4 % 
dochodów ogółem.  
Dane z wykonania dochodów według rodzajów zawiera załącznik Nr 1. 
Dane z wykonania dochodów według podziału klasyfikacji budŜetowej – działów, 
rozdziałów i rodzajów zawiera załącznik Nr 3. 
Załącznik Nr 3 zawiera równieŜ informację dotyczącą przychodów budŜetowych. 
 

Przychody wyniosły: plan 11 473 710 zł, wykonanie 11 473 710,00  zł, tj. 
100,0 % w tym: 
- kredyty i poŜyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym 
  Plan 9 884 210 zł, wykonanie 9 884 210,00 zł, 
- przychody z tytułu wolnych środków z roku 2009. 
  Plan 1 589 500 zł, wykonanie 100% tj. 1 589 500,00 zł. 
 

Plan wydatków po zmianach w ciągu roku określony został na poziomie 
58 295 012 zł. Wykonanie wyniosło 54 245 837,31 zł tj. 93,0 %. 
Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje: 
1.Wydatki bieŜące w wysokości 48 160 679 zł, wykonanie 46 132 731,36 zł tj. 
95,8% planu, w tym: 
a) jednostki budŜetowe kwota 39 497 027 zł, wykonanie 37 735 935,32 zł tj. 95,5% 
planu 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  28 736 429 zł, wykonanie 
28 005 789,18 zł tj. 97,5% planu, 
- zadania statutowe 10 760 598 zł, wykonanie 9 730 146,14 zł tj. 90,4% planu 
b) dotacje na zadania bieŜące 821 022 zł, wykonanie 759 044,24 tj. 92,4% planu 
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 399 349 zł, wykonanie 1 328 567,38                      
tj. 94,9% planu 
d) poręczenia i gwarancje 766 667 zł, wykonanie 766 666,64 tj. 100% planu, 
e) obsługa długu 750 000 zł, wykonanie 685 740,43 zł tj. 91,4% planu 
f) wydatki z udziałem środków UE 4 926 614 zł, wykonanie 4 856 777,35 zł tj.: 
98,6% planu 
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2. Wydatki majątkowe w wysokości 10 134 333 zł, wykonanie 8 113 105,95 zł tj. 
80,1% planu w tym: 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 134 333 zł, wykonanie 8 113 105,95zł tj. 
80,1% planu, 
- w tym z udziałem środków UE 3 010 700 zł, wykonanie 2 045 218,97 zł tj. 67,9% 
planu 
- dotacje na inwestycje 45 000 zł, 45 000,00 zł. 

Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w XI części informacji 
omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za  2010 r. 
Zestawienie wydatków według rodzajów w poszczególnych działach i rozdziałach 
klasyfikacji budŜetowej zawiera załącznik Nr 4. 
Dług powiatu na 31 grudnia 2010 r. wyniósł 18 667 757,00 zł  i stanowi 36,3% 
wykonanych dochodów roku 2010.  
Dług powiatu na 31 grudnia 2010 r.  wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł           
24 978 867,77 zł  i stanowi 48,6  %  wykonanych dochodów roku 2010.                                                                        

W 2010 roku wypracowano wolne środki w wysokości 4 507 213,52 zł.                                    
Środki pochodziły z większego niŜ planowane wykonania dochodów oraz niŜszego 
wykonania wydatków. Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było 
oszczędnościami po przetargowymi, niepełnym wykonaniem inwestycji (pływalnia). 
Pozostały oszczędności na wynagrodzeniach poniewaŜ osoby, dla których 
zaplanowano odprawy emerytalne nie odeszły na emerytury. Niewykonane wydatki 
bieŜące, finansowane z UE zostaną zrealizowane w 2011 roku. 

Sytuacja finansowa pozwoliła   na bezpieczne i terminowe spłaty 
zaciągniętych kredytów i poŜyczek, Powiat nie korzystał z kredytu  
krótkoterminowego. 
 Do tak przedstawionego sprawozdania uwag nie było. 
 W tej sytuacji Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących 
poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu o przedstawienie wypracowanych 
opinii. 
 Wszystkie komisje wyraziły pozytywne opinie w zakresie sprawozdania 
Zarządu Powiatu z wykonania budŜetu a rok 2010. 
 Jako ostatnia swoje stanowisko przedstawiła Komisja Rewizyjna. RównieŜ 
ta Komisja wyraziła pozytywne stanowisko w zakresie wykonania budŜetu Powiatu 
Rawskiego za rok 2010. Stanowisko to zostało w całości odczytane przez 
Przewodniczącego Komisji. 

Następnie przewodnicząca Rady powiatu – Maria CharąŜka zapoznała Radnych 
treścią Uchwały NR III/255/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu 
Zarządu Powiatu Rawskiego z wykonania BudŜetu za 2010 rok. PowyŜsza uchwała 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Wobec braku innych głosów w dyskusji, Przewodnicząca Rady przystąpiła od 
odczytania treści projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu. 
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Do treści projektu  uchwały uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr VI/50/2011 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu 
za 2010 r., która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 8 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie  
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budŜetu za rok 
2010. 
 O przedstawienie wyników kontroli i wniosku Komisji Rewizyjnej, 
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego komisji Rewizyjnej Pana 
Tomasza Lesiak. 
 Komisja Rewizyjna, poinformował jej Przewodniczący, wnioskuje 
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu  absolutorium z tytułu wykonania 
budŜetu za rok 2010.  

Komisja Rewizyjna wnioskując o udzielenie absolutorium wyraziła 
pozytywne stanowisko w zakresie przebiegu wykonania budŜetu powiatu za 2010 
rok przedstawionego przez Zarząd Powiatu. Stanowisko powyŜsze jest 
odzwierciedleniem przeprowadzonej uprzednio kontroli. 

Zespół kontrolny swoje czynności rozpoczął od zapoznania się z treścią  
Uchwały NR III/255/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu 
Powiatu Rawskiego z wykonania budŜetu za 2010 rok. 

Następnie przystąpiono do czynności kontrolnych polegających na kontroli 
zgodności danych zawartych w treści sprawozdania z wykonania budŜetu przez 
Zarząd Powiatu z  dokumentacją źródłową. 
Sprawdzono sprawozdania budŜetowe za miesiąc  grudzień 2010 roku 
oraz sprawozdania roczne za 2010 rok tj.: 
- 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych samorządowej 
jednostki budŜetowej, 
- 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych samorządowej 
jednostki budŜetowej, 
- Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz gwarancji 
i poręczeń, 
- Rb-N - sprawozdanie o stanie naleŜności, 
- Rb-33 - sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie 
posiadających osobowości prawnej, 

Skontrolowano następujące sprawozdania finansowe: 
- rachunek zysków i strat, 
- sprawozdanie o zmianie w funduszach, 
- bilanse jednostkowe, 
- bilans budŜetu. 
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Zespół zapoznał się z informacją o stanie mienia powiatu oraz o zmianach w stanie 
mienia powiatu za okres od dnia 1 listopada 2009 roku do dnia 31 grudnia 
2010 roku. 

Szczegółowo sprawdzono dochody ze sprzedaŜy majątku powiatu (grunty). 
Następnie  poddano szczegółowej analizie rozliczenia dotacji na zadania zlecone. 
Skontrolowano następujące  zadania inwestycyjne: 
-„Oświetlenie ewakuacyjne wraz z oświetleniem awaryjnym” Wydatki 36 917,90 zł. 
Sprawdzono całą dokumentację inwestycji. 
-„Zakup i instalacja wentylatorów w budynku kotłowni SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej 33 331,74 zł.  

Sprawdzono całą dokumentację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
drogowego w centrum sadowniczym województwa łódzkiego przebudowa drogi 
powiatowej Zawady – Biała Rawska”. Skontrolowano procedurę przetargową, 
w tym kosztorys ofertowy wykonawcy, umowę z wykonawcą i dokumentacje 
projektu. Sprawdzono fakturę nr FS 4/10/11/USL, stwierdzono naliczone kary, które 
zostały potrącone. Skontrolowano protokół końcowy odbioru robót 
nr Km D.L -2223/9/10. 
W kontrolowanej dokumentacji nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Ponadto sprawdzono realizację uchwały Rady Powiatu Nr XLIV/227/2010 
z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian budŜetu na rok 2010 w zakresie zadań 
inwestycyjnych oraz wieloletnich programów inwestycyjnych  w zakresie zadań 
drogowych. 

Zespół skontrolował wydatki powiatu na sfinansowanie kosztów umów - 
zleceń na przeprowadzenie egzaminów na kolejny stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego. 

Podsumowując wyniki dokonanych czynności kontrolnych, Komisja 
Rewizyjna stwierdza, iŜ wyrywkowa kontrola materiałów źródłowych nie ujawniła 
nieprawidłowości w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej, co  pozwala na 
rekomendowanie Radzie Powiatu Rawskiego - udzielenie absolutorium  
Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budŜetu za rok 2010. W związku 
z powyŜszym Komisja Rewizyjna wnioskuje jak w sentencji powyŜszego wniosku. 
 Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła treść Uchwały 
nr III/296/2011 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 
z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Rawskiego w sprawie absolutorium za 2010 r. PowyŜsza uchwała 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 Do treści opinii pytań nie było. 
W tej sytuacji Przewodnicząca Rady przestąpiła do prezentacji treści projektu 
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. 
 Do treści projektu uchwały uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr VI/51/2011 w sprawie udzielenia 
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absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budŜetu za rok 2010, która 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 Za udzielone absolutorium podziękował Przewodniczący Zarządu Powiatu - 
Starosta Józef Matysiak. Zadeklarował, iŜ podobnie jak dotychczas, obecny Zarząd 
Powiatu będzie cechowała daleko idąca otwartość na wszelkie propozycje 
współpracy.   
 
Ad. 9 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za rok 
2010. 
 O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Annę Idzikowską – 
Dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
 Swoje wystąpienie mówczyni rozpoczęła od informacji, iŜ przedłoŜone 
sprawozdanie finansowe cechuje pewne zagroŜenie związane z obsługą  zaległości 
finansowych lat poprzednich oraz zanotowanym w 2010 roku szybszym tempem 
wzrostu kosztów działalności w odniesieniu do przychodów związanych 
z prowadzona działalnością medyczną  na podstawie zakontraktowanych w NFZ 
usług medycznych. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej jest 
dodatni i zamyka się kwotą  773.930 zł.  

Najistotniejszymi pozycjami bilansu są aktywa w stanie majątkowym, które 
wynoszą  4.082.771 zł.  Strata z lat ubiegłych to kwota 15.147.596 zł. Zobowiązania 
– 15.732.624 zł. Z tego długoterminowe – 5.544.444 zł. Krótkoterminowe – 
10.014.660 zł.  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  o okresie wymagalności do 12 
miesięcy – 3.167.785 zł. Przychody netto ze sprzedaŜy wyniosły 22.122.942 zł. 
Koszty działalności operacyjnej – 22.223.675 zł. Strata ze sprzedaŜy wniosła – 
100.733 zł.  

W porównaniu do roku 2009 przychody ze sprzedaŜy usług wzrosły o 5.4%, 
natomiast koszty wzrosły o 7.82%. Jest to wynikiem wzrosty stawki podatku VAT 
oraz wzrost cen dostaw paliw i energii. NajwyŜszy udział miał wzrost udziału 
zuŜycia materiałów i energii o ok. 700.000 zł. oraz wzrost kosztów usług obcych 
o ok. 827.000 zł. dodatni wynik finansowy zostanie w całości przeznaczony 
 na pokrycie strat z lat ubiegłych.  

Odnosząc się do przedstawionych danych, Radna Katarzyna Urbańska 
zwróciła się o wyjaśnienie, skąd wynikają zobowiązania wobec prywatnych 
gabinetów lekarskich i lekarzy.  

 Odpowiadając Dyrektor Anna Idzikowska poinformowała, iŜ zobowiązania 
te są efektem świadczonych usług przez lekarzy prowadzących własną praktykę 
lekarską, głównie zatrudnianych na tzw. dyŜury. Szereg z tych zobowiązań stanowią 
zobowiązania bieŜące będące pochodną świadczonej przez tych lekarzy pracy. 

Kontynuując Dyrektor SPZOZ zwróciła uwagę na deficyt na rynku usług 
lekarskich. Dlatego teŜ  nie rzadko sięga się do lekarzy, którzy oprócz zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę świadczą dodatkowe usługi na podstawie umów 
kontraktowych. Zakład zatrudnia, oprócz 250 pracowników na podstawie umowy 
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o pracę, równieŜ ok. 120 osób na podstawie innych umów. Przy urynkowieniu usług 
medycznych wskazane jest oby jak największa grupa pracowników wykonywała 
usługi na rzecz szpitala w ramach umów innych niŜ umowa o pracę. 

Radny Bogdan Batorek poprosił o informację, jaki udział w podwyŜkach płac, 
które miały miejsce w SPZOZ w roku 2010, miały poszczególnego grupy 
zawodowe.  

Odpowiadając Dyrektor stwierdziła, iŜ wzrost plac nie była bezpośrednio 
wynikiem dokonanych podwyŜek plac, a jedynie był wynikiem dokonania 
koniecznych regulacji wynikających z podnoszonych przez pracowników 
kwalifikacji bądź uzyskanych uprawnień. RównieŜ dla utrzymania deficytowego 
personelu lekarskiego trzeba było dokonać pewnych ruchów płacowych. 
W niektórych przypadkach lekarze, w zamian za podpisanie porozumienia 
zakazującego wzajemnej konkurencji, otrzymali podwyŜki płac nawet do 50%. 
Dotyczy to kilku lekarzy, którzy otrzymali podwyŜkę na poziomie 2.000 -3.000 zł. 

Wobec braku innych pytań do przedłoŜonego przez Panią Dyrektor 
sprawozdania, Przewodnicząca Rady poprosiła Wiceprzewodniczącego Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej o przedstawienie opinii Komisji.  

Wiceprzewodniczący Komisji – Jarosław Kobierski poinformował, 
iŜ Komisja dwukrotnie zajmowała się kwestą sprawozdania finansowego i po 
szczegółowej analizie wyraził jednogłośnie pozytywna opinię w zakresie 
zatwierdzenia przez Radę Powiatu w formie uchwały powyŜszego sprawozdania 
finansowego. 

Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła treść projektu uchwały. 
Uwag w tym zakresie nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 14 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym uchwałę nr VI/52/2011 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 
za rok 2010, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 10 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie kierunku zmian organizacyjno-prawnych 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
 O omówienie treści projektu uchwały Przewodnicząca Rady poprosiła Panią 
Urszulę Przerwę - Kierownika Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich w 
Wydziale Polityki Społecznej.  

Swoje wystąpienie mówczyni rozpoczęła od przypomnienia, iŜ Rada Powiatu 
Rawskiego w dniu 28 maja 2010r Uchwałą Nr XLII/223/2010 dokonała wyboru 
kierunku zmiany formy organizacyjno-prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, polegającego na likwidacji SPZOZ 
w Rawie Mazowieckiej i powierzeniu wykonywania usług zdrowotnych, 
dla mieszkańców powiatu rawskiego, podmiotowi zewnętrznemu wyłonionemu 
w drodze postępowania przetargowego. Wybrany podmiot zewnętrzny realizowałby 
usługi zdrowotne w niezmienionym zakresie, bez istotnego ograniczenia ich 
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dostępności, warunków udzielania i jakości, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, 
na bazie wydzierŜawionego od Powiatu na okres 30 lat majątku, pozostałego po 
zlikwidowanym SPZOZ. 

Likwidacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej wiązała się, zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej, 
z przejęciem przez Powiat Rawski zadłuŜenia, które pozostałoby po zlikwidowanym 
Zakładzie. PoniewaŜ wysokość zadłuŜenia, przewyŜszała moŜliwości powiatu 
dotyczące jego spłaty, Rada Powiatu zobowiązała Zarząd Powiatu do podjęcia 
działań w celu uzyskania dotacji z budŜetu państwa na spłatę części zobowiązań 
przejętych po zlikwidowanym SPZOZ, w ramach programu wieloletniego pod 
nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących 
system ochrony zdrowia” ustanowionego Uchwałą Nr 58/2009 Rady Ministrów 
z dnia 27 kwietnia 2009 r. 

W związku z powyŜszym został opracowany i przyjęty przez Radę Powiatu 
Rawskiego w dniu 23.06.2010r Uchwałą Nr XLIII/225/2010 „Program reorganizacji 
w systemie ochrony zdrowia na obszarze Powiatu Rawskiego”. Program ten wraz 
z wnioskiem w dniu 29.06.2010r. został złoŜony do Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Warszawie, w celu dokonania oceny w zakresie moŜliwości realizacji 
ekonomiczno-finansowych aspektów propozycji restrukturyzacji i spłaty 
zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego powstałych w wyniku likwidacji 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Warunkiem rozpatrzenia 
wniosku i wydania oceny przez BGK było wskazanie przez Powiat podmiotu, który 
przejmie realizację usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Rawskiego 
po zlikwidowanym SPZOZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. 

W celu wyłonienia podmiotu, o którym mowa wyŜej, Zarząd Powiatu 
Rawskiego przeprowadził dwa pisemne ograniczone przetargi na dzierŜawę, 
na okres 30 lat zabudowanych obiektami słuŜby zdrowia nieruchomości, połoŜonych 
w Rawie Mazowieckiej oraz na sprzęt i aparaturę SPZOZ. Obydwa przetargi 
zakończyły się wynikiem negatywnym. Następnie zostały ogłoszone rokowania, 
które równieŜ zakończyły się bez wyboru dzierŜawcy. 

W związku z tym, Ŝe zarówno dwa przeprowadzone przetargi, jak i rokowania 
zakończyły się wynikiem negatywnym tj. nie dokonano wyboru dzierŜawcy, Zarząd 
Powiatu Rawskiego podjął decyzję o nie wszczynaniu kolejnych postępowań 
przetargowych. RozwaŜył natomiast inny wariant przekształcenia, w oparciu 
o uchwaloną przez Sejm w dniu 15 kwietnia 2011 roku ustawę o działalności 
leczniczej, która wejdzie w Ŝycie z dniem 1 lipca 2011 roku. Przepisy wyŜej 
wymienionej ustawy dają moŜliwość prawną przekształcenia Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę kapitałową, bez konieczności 
przeprowadzenia jego likwidacji. Przekształcenia dokonuje organ wykonawczy 
jednostki samorządu terytorialnego tj. Zarząd Powiatu Rawskiego na podstawie 
sporządzonego aktu przekształcenia. 

Spółka kapitałowa z dniem przekształcenia (wpisanie spółki do rejestru 
przedsiębiorców), wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem 
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był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, pracownicy 
przekształcanego Zakładu stają się, z mocy prawa, pracownikami spółki. Bilans 
zamknięcia SPZOZ staje się bilansem otwarcia spółki. 

Zgodnie z ustawą, podmiot tworzący (powiat), który przekształci samodzielny 
publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, na zasadach określonych 
w ustawie o działalności leczniczej, moŜe ubiegać się w okresie do dnia 31 grudnia 
2013 r. o umorzenie przejętych zobowiązań publicznoprawnych oraz dotację celową 
z budŜetu państwa na spłatę przejętych zobowiązań i pokrycie niektórych kosztów 
związanych z przekształceniem. 

Mając powyŜsze na względzie Zarząd Powiatu Rawskiego rekomenduje 
kierunek zmiany formy organizacyjno-prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej polegający na przekształceniu Zakładu 
w oparciu o przepisy ustawy o działalności leczniczej. 

Do tak przedstawionego uzasadnienia nawiązał Radny Rafał Dobrowolski. 
Wyraził pogląd, iŜ nowo powstały podmiot jest z góry skazany na poraŜkę. Jest zbyt 
duŜo niejasności i niepewności w zakresie skorzystania z dobrodziejstw 
proponowanej nowej ustawy o działalności leczniczej. Podejmowane działania 
potęgują jedynie zadłuŜanie się powiatu. 

Odnosząc się do wystąpienia przedmówcy Wicestarosta Marian 
Krzyczkowski, iŜ dyskusja dotycząca przystąpienia do programu odbyła się na 
forum Rady  duŜo wcześniej i nie ma potrzeby by do niej wracać. Nigdy nie ma 
pełnej pewności, Ŝe otrzymamy środki z programu. Jest natomiast pewność, Ŝe ich 
nie otrzymamy gdy nie będziemy się o nie ubiegać.   

Wiceprzewodniczący Komisji – Jarosław Kobierski poinformował, 
iŜ Komisja wyraziła, przy 1 głosie przeciwnym, pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały. 

Do powrotu do koncepcji utworzenia spółki samorządowej z udziałem Miasta 
Rawa Mazowiecka nawiązał Starosta Józef Matysiak. Oświadczył, iŜ jest 
przygotowane stosowne wystąpienie Zarząd Powiatu zawierające ofertę wspólnego 
utworzenia takiej spółki i podjęcie współodpowiedzialności w zakresie przyszłości 
rawskiego szpitala. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Marek Dobek przedstawił treść 
projektu uchwały. 

Uwag w tym zakresie nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 14 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym uchwałę nr VI/532/2011 
w sprawie kierunku zmian organizacyjno-prawnych SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, 
która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 11 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w Statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
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 Z uwagi na fakt, iŜ zaproponowane zmiany mają charakter porządkujący i nie 
wymagają dodatkowych wyjaśnień, Przewodnicząca Rady zaproponował 
przystąpienie bezpośrednio do aktu  głosowania. 

Wcześniej poprosiła o opinię merytorycznej Komisji. 
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Jarosław Kobierski 
poinformował, iŜ Komisja jednogłośnie wyraził pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały. 

Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła treść projektu uchwały. 
Uwag w ty zakresie nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłosie uchwałę nr VI/54/2011 w sprawie zmian w Statucie 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, która stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 12 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
powołania Rady Społecznej przy SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
 O przedstawienie zagadnienia Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Andrzeja 
Latka – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. 

Mówca poinformował, iŜ na mocy art. 44b ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991roku o zakładach opieki zdrowotnej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej działa Rada Społeczna, która jest 
organem inicjującym i opiniodawczym dla podmiotu, który utworzył Zakład 
oraz organem doradczym kierownika tegoŜ Zakładu. Zgodnie z art. 47 cytowanej 
ustawy skład rady społecznej i czas trwania jej kadencji określa statut publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej. Zgodnie z § 17 ust. 4 Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej kadencja Rady 
Społecznej przy SPZOZ trwa 4 lata. Z dniem 30 maja 2011 roku upływa czas 
trwania III kadencji Rady Społecznej, w związku z tym zachodzi konieczność 
powołania nowego składu Rady. Rada Społeczna składa się z 11 osób / tak określa 
Statut SPZOZ/ tj. przewodniczącego, którym z mocy ustawy jest starosta lub osoba 
przez niego wyznaczona oraz 10 członków, którymi są przedstawiciele wybrani 
przez Rady Gmin i Miast z terenu Powiatu Rawskiego, Radę Powiatu i Wojewodę 
Łódzkiego. 

Zgodnie z powyŜszą ustawą, Radę Społeczną przy SPZOZ powołuje 
i odwołuje Rada Powiatu, stąd konieczność podjęcia niniejszej uchwały. 

Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Jarosław 

Kobierski poinformował, iŜ Komisja jednogłośnie wyraził pozytywną opinię 
w zakresie omawianego projektu uchwały. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady przedstawił treść projektu uchwały. 
Uwag w ty zakresie nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłosie uchwałę nr VI/55/2011 w sprawie powołania Rady 



 17 

Społecznej przy SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, która stanowi załącznik nr 11 
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 13 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wykorzystanie 
środków PFRON na niezbędną wymianę zuŜytego wyposaŜenia lub doposaŜenia 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej. 
 O omówienie  przedłoŜonego projektu uchwały Przewodnicząca Rady 
poprosiła Panią Haliną Barkowicz- BłaŜejewską – Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 

Zgodnie z art.19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej za zgodą powiatu nie więcej niŜ 3% środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych 
kosztów działalności warsztatu moŜna wykorzystać na niezbędną wymianę zuŜytego 
wyposaŜenia warsztatu lub jego dodatkowe wyposaŜenie. Prośba o wyraŜenie takiej 
zgody wpłynęła od Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej, 
prowadzącego Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej, 
w dniu 05.04.2011 r. 

Uzasadnienie przedstawione przez Panią Dyrektor przyjęto bez uwag. 
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Jarosław 

Kobierski poinformował, iŜ Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię 
w zakresie omawianego projektu uchwały. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady przedstawił treść projektu uchwały. 
Uwag w tym zakresie nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłosie uchwałę nr VI/56/2011 w sprawie wyraŜenia zgody 
na wykorzystanie środków PFRON na niezbędną wymianę zuŜytego wyposaŜenia 
lub doposaŜenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej, 
która stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 14 Następny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji 
o kierunkach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. 

O przedstawienie zagadnienia Przewodnicząca Rady poprosiła Pan Andrzeja 
Latka – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. 

Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Rawski przygotowały                      
na rok szkolny 2011/2012 - 1380 miejsc w 46 oddziałach.  
Odpowiednie typy szkół mogą przyjąć następujące ilości uczniów: 

• licea ogólnokształcące – 450 uczniów do 15 oddziałów, 
• technika – 630 uczniów do 21 oddziałów, 
• szkoły zawodowe – 300 uczniów do 10 oddziałów. 

Zaproponowano więc 32,6 % miejsc dla liceów ogólnokształcących, 45,7 % dla 
techników i 21,7 % dla szkół zawodowych. 
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 Corocznie szkoły oferują więcej miejsc od liczby zgłaszających się 
absolwentów gimnazjów.  
W roku szkolnym 2010/2011 przyjęto do klas I-szych 792 uczniów do 28 klas 
I-szych tj.: 

• do liceów ogólnokształcących - 349 uczniów do 12 oddziałów, 
• do techników – 325 uczniów do 12 oddziałów, 
• do szkół zawodowych 118 uczniów do 4 oddziałów. 

Przyjęto więc do liceów ogólnokształcących 44,1 % uczniów, do techników             
41 % uczniów i do szkół zawodowych 14,9 % uczniów.  Sytuacja ta wynika z niŜu 
demograficznego oraz decyzji rodziców i samej młodzieŜy odnośnie dalszej kariery 
edukacyjnej. Część absolwentów gimnazjów z terenu powiatu rawskiego podejmuje 
naukę na terenie innych powiatów bądź w Łodzi lub Warszawie. 
 W szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Rawskiego część uczniów to 
równieŜ mieszkańcy sąsiednich powiatów – tomaszowskiego, skierniewickiego, 
grójeckiego. 
 Zmiany jakie wystąpiły w ofercie kształcenia ponadgimnazjalnego naszego 
powiatu   w porównaniu z latami poprzednimi to: 

• brak naboru do liceów profilowanych, 
• jedna z klas Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Rawie Mazowieckiej będzie realizować rozszerzony program nauczania z 
przedmiotów: biologia, geografia, język obcy, 

• jedna z klas Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej 
będzie realizować rozszerzony program nauczania  z przedmiotów: język 
angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie, 

• Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej wprowadza w Liceum Ogólnokształcącym 
specjalność sportową (siatkówkę) oraz dwa nowe zawody – technik kucharz 
i technik mechatronik, 

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej wprowadza                  
w Liceum Ogólnokształcącym dodatkowe zajęcia z „Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego” oraz rozszerzony program nauczania z przedmiotów: wiedza 
o społeczeństwie, język polski, matematyka, język angielski. 

Szkoły ponadgimnazjalne podejmują szereg działań w celu pozyskania jak 
największej ilości uczniów. Do najwaŜniejszych naleŜą - dni otwarte, wizyty                
w szkołach gimnazjalnych, udział  w targach edukacyjnych oraz propozycje nowych 
kierunków kształcenia. 

Pełna rekrutacja do klas I-szych jest gwarancją wykorzystania bazy szkolnej 
i pewnej pracy dla pedagogów. Swoją konkurencyjność mogły zaprezentować 
na „Powiatowych Targach Edukacyjnych” w dniu 31 marca 2011 roku. 

Na chwilę obecną, wykorzystując nabór elektroniczny, naukę w szkołach 
prowadzonych przez powiat rawski zadeklarowało 720 uczniów.  
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 Do tak przedstawionej informacji pytań nie zgłoszono. 
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji po zapoznaniu się z informacją 
wyraziła pozytywną opinię. 
  
Ad. 15 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie sprawozdania 
o realizacji programu współpracy powiatu rawskiego z organizacjami poŜytku 
publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego 
za rok 2010. 
 O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Sławomira Stefaniaka 
– Sekretarza Powiatu.  

Rada Powiatu Rawskiego Uchwałą Nr XXXVI/200/2009 z dnia 30 grudnia 
2009 roku przyjęła Roczny Programu Współpracy Powiatu Rawskiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2010. 

Program zakładał współpracę o charakterze niefinansowym i finansowym.  
Współpraca o charakterze niefinansowym polegała na udzielaniu wsparcia dla 
organizacji w formie  bezpłatnego udostępniania sal urzędu na potrzeby statutowe 
organizacji, udostępnieniu materiałów i sprzętu biurowego – wydruki ogłoszeń, 
redagowanie pism, pomoc w opracowaniu uchwał, opracowanie ulotki 
informacyjnej i umieszczenie na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy 
ogłoszeń.  

W zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu powiat współpracował 
z Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym i Powiatowym Zrzeszeniem 
Ludowych Zespołów Sportowych. W ramach tych zadań realizowany był Kalendarz 
Imprez Sportowych: - ze Szkolnym Związkiem Sportowym organizowano : 

- 16 powiatowych imprez sportowych dla szkół podstawowych,  
- 15 powiatowych imprez sportowych dla gimnazjów, 
- 13 powiatowych imprez sportowych dla szkół ponadgimnazjalnych . 

- z Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych zorganizowano  16 imprez 
powiatowych.  

W roku 2010 w ramach Szkolnego Związku Sportowego odbyło się 71 imprez 
sportowych w tym:  
- 44 powiatowe,  
- 24 rejonowe,  
- 3 finały wojewódzkie (tenis stołowy chłopców szkół podstawowych, tenis stołowy 
chłopców gimnazjów i piłki siatkowej chłopców gimnazjów).  

W ramach LZS odbyło się 25 imprez sportowych w tym:  
- 22 powiatowe,  
- 2 międzypowiatowe, 
- 1 finał wojewódzki (Spartakiada Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego 
w piłce siatkowej i nastąpiło uroczyste podsumowanie XI Spartakiady 
Wojewódzkiej. 
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Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej uczestniczyło w organizowaniu 
powyŜszych imprez poprzez : 
- opłaty za sędziowanie, 
- zakup nagród (dresy sportowe, stroje sportowe, sprzęt sportowy, przejazdy, 
puchary,  medale.  nagrody rzeczowe)  
- opłaty za opiekę medyczną na zawodach, ochronę zawodów i wynajem obiektów 
sportowych , 

Ponadto przy współpracy powiatu rawskiego odbyły się : 
- Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców 
29-30.05.2010 r. 
- Oficjalne międzypaństwowe mecze piłki siatkowej juniorów Polska – Czechy 
20.03.2010 r. i juniorek Polska – Czechy 26-28.06.2010 r.  
- Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Juniorów o „Puchar Przewodniczącej Rady 
Powiatu Rawskiego”,  
- Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Juniorek Młodszych o „Puchar Starosty 
Rawskiego”, oraz zawody strzeleckie o „Puchar Starosty Rawskiego”. 

W ramach ochrony dób kultury i tradycji Starostwo Powiatowe w Rawie 
Mazowieckiej współpracuje takŜe ze Stowarzyszeniem Kulturalno – Oświatowym w 
Sadkowicach wspierając w formie nagród warsztaty artystyczno – muzyczne dla 
dzieci z chóru „Nadzieja”  

W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi 
i stowarzyszeniami jak:  
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro 
Dzieci”,  
- Koło Terenowe Polskiego Związku   Niewidomych,  
- Polski Związek  Głuchych,   
- Polski  Związek   Emerytów, Rencistów  i  Inwalidów,  
- Stowarzyszenie Hospicjum,  
- Koło Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,  
- Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej,  
- Polski Czerwony KrzyŜ, Fundacja "Obudźmy Nadzieję". 

Do organizacji tych rozsyłane są wszelkie informacje napływające 
do Centrum  i dotyczące osób niepełnosprawnych. Organizacje te informowane 
są o terminach składania wniosków, moŜliwości skorzystania z udziału 
w szkoleniach i konferencjach, paraolimpiadach, programach, konkursach, 
moŜliwościach kształcenia dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej. 

W ramach współpracy finansowej, w 2010 r. ze środków PFRON, w ramach 
zadań zleconych,  przyznano Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”  25.000 zł. na pokrycie kosztów zatrudnienia 
2 rehabilitantów. Stowarzyszenie to prowadzi rehabilitację dzieci 
niepełnosprawnych.  
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Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej jest organizatorem 
Warsztatu Terapii Zajęciowej. W 2010 r. na bieŜącą działalność Warsztatu 
przekazano kwotę 572.893, 26 zł. Ze środków PFRON pokryto koszt działalności 
Warsztatu w 90% tj. 515.353,26 zł. Udział własny powiatu to kwota 57.540 zł. 
 W zakresie ochrony i promocji zdrowia Wydział Polityki Społecznej 
współpracował z:  
1) Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Koło Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, 
2) Klubem Rawskie Amazonki w Rawie Mazowieckiej.  
Współpraca miała formę niefinansową i polegała na udzielaniu  wsparcia dla 
organizacji w formie  bezpłatnego udostępniania sal urzędu na potrzeby statutowe 
organizacji, udostępnieniu materiałów i sprzętu biurowego – wydruki ogłoszeń, 
redagowanie pism, pomoc w opracowaniu uchwał, opracowanie ulotki 
informacyjnej i umieszczenie na stronie internetowej Starostwa oraz na tablicy 
ogłoszeń na ul. Kościuszki 5. 
 Informację przedstawioną przez Sekretarza Powiatu przyjęto bez uwag. 
Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie do akceptującej informacji 
sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu rawskiego z organizacjami 
poŜytku publicznego i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku 
publicznego za rok 2010. 
 
Ad. 16 Ten punkt porządku obrad obejmował informację z rocznej działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej oraz wykaz 
potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2011.  

Informację przedstawiła Pani Halina Barkowicz - BłaŜejewska – Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 

Swoją informację mówczyni podzieliła na elementy będące pochodną 
uregulowań prawnych nakładających na powiatowe centra pomocy społecznej 
określone obowiązki. 
RODZINY ZASTĘPCZE 

Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej 
zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej. Umieszczenie dziecka 
w rodzinie zastępczej następuje na podstawie postanowienia sądu opiekuńczego 
(właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka).  Pełnienie funkcji 
rodziny zastępczej ustaje z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez dziecko 
pełnoletniości. 

Decyzję administracyjną przyznającą pomoc na częściowe pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej działając z upowaŜnienia Starosty 
Rawskiego. Wydanie decyzji poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu 
środowiskowego. 

Rodzinie zastępczej udziela się miesięcznej  pomocy pienięŜnej na częściowe 
pokrycie kosztów utrzymania kaŜdego umieszczonego w niej dziecka. Podstawą 
ustalenia wysokości pomocy pienięŜnej jest kwota 1.647zł, zwana dalej podstawą.  
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PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 
  Zadaniem powiatu jest przyznawanie pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie 
oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki 
opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy 
społecznej dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy, rodziny zastępcze oraz schroniska dla 
nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne 
ośrodki wychowawcze, młodzieŜowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową 
opiekę lub młodzieŜowe ośrodki wychowawcze. 

   Pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki udziela się 
na wniosek osoby usamodzielnianej, po opracowaniu indywidualnego programu 
i planu usamodzielnienia, zaopiniowanego przez opiekuna. 

  Pomoc z tytułu usamodzielnienia oraz kontynuowania nauki udzielana jest 
przez starostę powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu dziecka przed 
skierowaniem do placówki oraz ze względu na planowane miejsce osiedlenia się 
osoby usamodzielnianej. 
Pomoc pienięŜna na usamodzielnienie przysługuje osobie usamodzielnianej: 

1. która jest osobą samotnie gospodarującą i jej dochód nie przekracza 200 % 
kwoty  kryterium dochodowego (477 zł)  na  osobę samotnie gospodarującą  

albo  
2. zamieszkuje z rodziną, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

200% kwoty kryterium dochodowego (351 zł.) na osobę w rodzinie. 
 Wysokość pomocy pienięŜnej uzaleŜniona jest od rodzaju placówki oraz od 
okresu przebywania w placówce, w związku z tym, moŜe wynosić od 100% 
do 400% kwoty stanowiącej podstawę - 1.647 zł. w przypadku usamodzielnienia. 
Natomiast pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie pełnoletniej 
opuszczającej placówkę, w wysokości  30%  kwoty podstawy- 1.647 zł. 
  Warunkiem udzielenia pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie i pomocy 
pienięŜnej na kontynuowanie nauki jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej 
do realizacji zadań ujętych w indywidualnym planie  i programie usamodzielnienia, 
a takŜe – w przypadku pomocy na naukę-przedłoŜenie na początku kaŜdego 
semestru zaświadczenia stwierdzającego dalsze kształcenie. 

KaŜda forma pomocy musi być poprzedzona wydaniem decyzji 
administracyjnej w oparciu, między innymi o wywiad środowiskowy oraz niezbędne 
dokumenty. 
PROWADZENIE OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na bazie Domu Dziecka przy ul. 
Łowickiej 15  i został utworzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Rawie Mazowieckiej. Za cel przyjął zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu się 
dysfunkcji rodzin, osób z terenu powiatu rawskiego, będących ofiarami przemocy 
lub znajdujących się w innej, trudnej sytuacji kryzysowej. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej świadczy bezpłatne usługi o charakterze 
hostelowym, które są dostępne całą dobę. Maksymalny czas przebywania 
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w Ośrodku wynosi 3 miesiące. Poszkodowanym osobom zostaje udzielona 
wszechstronna pomoc psychologiczna, prawna, socjalna a takŜe pomoc 
w załatwieniu róŜnych spraw urzędowych, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.  
Z usług ośrodka korzystają przewaŜnie matki z dziećmi - ofiary fizycznej bądź 
psychicznej przemocy w rodzinie. W 2010r. z usług ośrodka (hostel oraz pomoc 
specjalistyczna) skorzystało 13 osób. Wszystkie obowiązki i zadania związane 
z działalnością i funkcjonowaniem ośrodka wykonywane są przez pracowników 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz pracowników Domu Dziecka. 
W 2010 r. środki finansowe wydatkowane na OIK to kwota 6.529,12 zł. (umowa 
zlecenie prawnika i doposaŜenie Ośrodka)  

Dom  Dziecka   jest   placówką   opieki  całkowitej   dla  dzieci i młodzieŜy 
w wieku  od  3-18 lat.  Działalność placówki ma na celu przede wszystkim dobro 
dziecka oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju fizycznego, 
emocjonalnego, społecznego i intelektualnego dziecka. W ramach prac opiekuńczo-
wychowawczych w placówce  prowadzone są: zajęcia wyrównawcze, zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne, terapie indywidualne, pedagogizacja rodzin, zajęcia 
w pracowni komputerowej. Ponadto placówka zapewnia wychowankom pomoc 
w usamodzielnieniu się.  W 2010r. w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej 
zatrudnionych było średnio 25 pracowników.     
MIESZKANIA  CHRONIONE 

Mieszkanie chronione przygotowuje do samodzielnego Ŝycia, zapewnia 
warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, wsparcia w integracji 
ze społecznością lokalną. Na terenie powiatu rawskiego tj. w Białej Rawskiej 
w obiekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych funkcjonują mieszkania chronione 
dla 14 usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – 
wychowawczych, rodzin zastępczych, specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych, młodzieŜowych ośrodków wychowawczych, młodzieŜowych 
ośrodków socjoterapii  i zakładów poprawczych. Mieszkania chronione są formą 
pomocy społecznej dla osób usamodzielnianych - do czasu uzyskania przez nie 
innych moŜliwości zamieszkania. Zapewniają one warunki samodzielnego 
funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.  

Powiat ze środków własnych zaadaptował pomieszczenia na mieszkania 
chronione natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  wyposaŜyło 
w  niezbędne meble i podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego.  
Środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej                                      
i zawodowej pochodzą  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i są przydzielane poszczególnym powiatom przez Zarząd 
PFRON w oparciu o wzór algorytmu uwzględniający liczbę osób 
niepełnosprawnych ogółem oraz bezrobotnych i poszukujących pracy w 
poszczególnych powiatach i w całym kraju. Środki te zostały podzielone uchwałą 
Rady Powiatu  z uwzględnieniem planu finansowego PFRON.   
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Tak jak w latach ubiegłych w roku 2010 osoby niepełnosprawne mogły 
skorzystać z dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze oraz uzyskać dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego.   
Dofinansowania te odbywały się w oparciu o Rozporządzenia MPiPS z dnia   
25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 
finansowane ze środków PFRON ( Dz.U.02.96.861 z późn. zm.).   
W roku 2010 wpłynęło 187 wniosków. Wypłacono środki w kwocie 136.708,00 zł. 
(w tym 13.637,22 zł. na sprzęt rehabilitacyjny) na pokrycie 190 wniosków 
(64 wnioski dot. roku 2009). W związku z ograniczoną ilością środków finansowych 
obniŜono wysokość dofinansowań. Zostało to uzgodnione z Powiatową Społeczną 
Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.      

W 2010 r. wpłynęły 23 wnioski o dofinansowanie likwidacji róŜnego rodzaju 
barier.  9 wniosków dotyczyło barier architektonicznych, 2 barier technicznych, 12 
wniosków barier w komunikowaniu się. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier 
dotyczyły głównie adaptacji pomieszczeń na łazienkę przystosowaną do potrzeb 
osoby niepełnosprawnej, przystosowania istniejącej  łazienki, budowy podjazdu, 
zakupu zestawów komputerowych.    
W 2010r. zawartych zostało 15 umów na kwotę 125.899,00 zł.  Umowy te dotyczyły 
niezrealizowanych wniosków z 2008r. oraz częściowo z 2009 r. Zawarto 4 umowy                          
na dofinansowanie likwidacji barier  w komunikowaniu się (3.616,00 zł.), 2 umowy                         
na dofinansowanie likwidacji barier technicznych (664,00 zł), 9 umów 
na likwidację barier architektonicznych (121.619,00 zł.).  

Swoje wystąpienie  mówczyni zakończyła wykazem potrzeb na 2011rok. 
1. Znaczne braki środków finansowych na realizację zadań z zakresu  rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych. 
2. Potrzeba zwiększenia powierzchni uŜytkowej hostelu Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej  o jedno pomieszczenie. 
 Odnosząc się do przedstawionej informacji, radny Bogdan Batorek zwrócił 
uwagę na istotną rozbieŜność kosztów utrzymania podopiecznych w domach małego 
dziecka. W jednym jest to miesięcznie kwota 2.000 zł., w drugim kwota ta sięga 
prawie 4.000 zł.   
 Odpowiadając Dyrektor PCPR wyjaśniła, iŜ koszt utrzymania dziecka 
w tego typu placówce zaleŜy od wielu czynników, ma tu znaczenie wielkość 
i charakter placówki.  
 Radny Rafał Dobrowolski zwrócił się o wyjaśnienie ilu rodzinom 
biologicznym placówka pomaga, ilu rodzinom pomógł psycholog i czy PCPR 
pomaga równieŜ potrzebującym pomocy męŜczyznom. 
 Odpowiadając Dyrektor PCPR oświadczyła, iŜ placówka prowadzi róŜnego 
typu pomoc rodzinom biologicznym, ale nie prowadzi pomocy finansowej. Dlatego 
poprosiła o doprecyzowanie pytania.  
Ośrodek Interwencji Kryzysowej pomaga równieŜ męŜczyznom, choć najczęściej 
z niego korzystają kobiety.  
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 Wiceprzewodniczący Rady Marek Dobek poprosił o wyjaśnienie powodów 
powrotu 9 podopiecznych z Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej do rodzin 
własnych. 
 Odpowiedzi udzielił Dyrektor Domu Dziecka Wprawie Mazowieckiej Pan 
Andrzej Brodowski. Oświadczył, iŜ dzieci te na skutek właściwej pracy 
wychowawczej wróciły do domów rodzinnych na podstawie stosownych wyroków 
sądu. Przeniesienie 4 podopiecznych do innych domów dziecka (Piotrków 
Trybunalski),  miało na celu przeniesienie dzieci do miejscowości połoŜonych bliŜej 
stałego miejsca zamieszkania rodziców.  
 Włączając się do dyskusji Starosta Rawski Józef Matysiak zadeklarował 
potrzebę publicznej dyskusji o działalności całego systemu pomocy społecznej, 
w skład którego wchodzi wiele instytucji realizujących zadania w tym obszarze. 
Odbycie takiej, swoistej konferencji powiatowej, pozwoli na dokonanie obiektywnej 
oceny funkcjonowania całego systemu na terenie powiatu rawskiego. 
 Odbycie takiej publicznej debaty poparła równieŜ Przewodnicząca Rady – 
Maria CharąŜka. 
 Za dobrą prace Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej podziękował Radny Bogdan Batorek, 
 W tym miejscu Radny Rafał Dobrowolski zwrócił się do Pani Haliny 
Barkowicz - BłaŜejewskiej – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Rawie Mazowieckiej o udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane przez Radnego 
w pisemnej interpelacji pytania.  
 Do udzielonej Radnemu odpowiedzi na złoŜoną interpelacje odniósł się 
Starosta Rawski oświadczył, iŜ Starosta Rawski w pełni wypełnił w swojej 
odpowiedzi, wymogi i zakres złoŜonej interpelacji. 

Następnie odczytano treść złoŜonej interpelacji oraz udzielonej odpowiedzi.   
 
Ad. 17 Następny punkt to przyjęcie stanowiska przez Radę Powiatu Rawskiego 
dotyczącego Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 
Propozycję stanowiska wypracowana przez Komisję Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami przedstawił jej Przewodniczący – 
Henryk Majewski.  

Do treści uwag nie wniesiono. 
 Rada powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie stanowisko dotyczące 
przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej w następującym kształcie: 

   „W trosce o przyszły poziom Ŝycia mieszkańców Powiatu Rawskiego, 
w znacznej mierze utrzymujących się z owoców ziemi, Rada Powiatu Rawskiego  
niniejszym stanowiskiem pragnie zwrócić uwagę osób odpowiedzialnych 
za stan naszego rolnictwa,  na zagroŜenia i ich efekty związane z nierówną 
konkurencją na europejskim rynku produkcji rolnej.  

Stanowisko niniejsze jest odbiciem trudnej sytuacji polskiego rolnictwa 
spowodowanej między innymi znacznymi dysproporcjami w zakresie wysokości 
subwencji otrzymywanej przez polskich rolników, stanowiącej dopłatę bezpośrednią 
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do hektara gruntów rolnych. Polski rolnik otrzymuje wsparcie na poziomie ok. 200 
euro do 1ha uŜytków rolnych, zaś rolnik niemiecki czy holenderski na poziomie 
ok. 300 euro. Jako uzasadnienie dla utrzymywania istniejących dysproporcji uŜywa 
się argumentacji iŜ, wynikają one z róŜnic w kosztach i warunkach produkcji rolnej 
w poszczególnych krajach Unii. 

Przy jednolitym rynku rolnym, opartym na zdrowej konkurencji, uzasadnienie 
takie  jest niesprawiedliwe i niezgodne z przyjętą prze Unię Europejska zasadą 
solidarności. 

Sprawa zrównania wysokości dopłat jest dla polskiej wsi bardzo waŜna 
i będzie decydowała o jej najbliŜszej przyszłości. Dlatego teŜ, kwestia ta winna być 
priorytetowa dla rozpoczynającej się w II połowie 2011 r. polskiej prezydencji 
w Unii Europejskiej. Decydować bowiem ona będzie o przyszłym kształcie Wspólnej 
Polityki Rolnej po roku 2013. 

 Sprawiedliwy podział środków, przeznaczanych na wsparcie wspólnotowego 
rolnictwa, nie jest moŜliwy bez zrównania unijnych dopłat przeznaczanych 
dla polskich rolników z dopłatami jakie otrzymują rolnicy krajów europy zachodniej. 
 Polska wieś zasługuje na wsparcie i sprawiedliwe traktowanie, bo tylko wtedy ma 
szanse konkurować z producentami rolnymi innych krajów”. 
 
Ad. 18 Kolejny punkt porządku obrad obejmował informację o działalności 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Rawie Mazowieckiej za 2010 rok.  
Do pisemnego materiału przedłoŜonego przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
w Rawie Mazowieckiej uwag nie było. 
  Rada Powiatu Rawskiego przyjęła do akceptującej wiadomości powyŜszą 
informację. 
 
Ad. 19 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 V sesji w dniu 29 marca 
2011 roku podjęła następujące uchwały: 

1. nr  V/ 34/2011 w sprawie  zmian w budŜecie powiatu roku bieŜącego 
2. nr  V/ 35/2011 w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
3. nr  V/ 36/2011 w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 
4. nr V/37/2011 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,  

5. nr V/38/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Rawskiego, 
6. nr  V/39/2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, 
7. nr  V/40/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, 



 27 

8. nr  V/41/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Planie Rozwoju Lokalnego 
Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013, 

9. nr  V/42/2011 w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 
powiatu rawskiego, 

10. nr V/43/2011 w sprawie ustalenia opłat za holowanie pojazdów 
mechanicznych, 

11. nr V/44/2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej, 

12. nr V/45/2011 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej, 

13. nr V/46/2011 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. 
Wszystkie uchwały zostały wykonane przez przekazanie Wojewodzie 

Łódzkiemu lub Regionalnej Izbie Obrachunkowej jako organom nadzoru. Do dnia 
dzisiejszego organy te nie stwierdziły ich niewaŜności.  

Zarządu Powiatu Rawskiego w okresie od 29.03.2011 r. do 20.05.2011 roku. 
odbył pięć posiedzeń omawiając następujące sprawy: 
 
W dniu 29.03.2011 r.  

- przyjął informację o braku ofert na konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora 
ds. lecznictwa w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej,  

   - przyjął informację z BGK w sprawie złoŜonego wniosku w ramach tzw. Planu B, 
   -  zatwierdził harmonogram 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, 

- zaopiniował wniosek firmy PPUH Aleksandra w sprawie budowy kabla  
energetycznego na działce nr 287 (kolei wąskotorowa), 
- rozpatrzył wniosek w sprawie uporządkowania wiatrołomów na działce nr 124 w 
Rawie Mazowieckiej, 
- zapoznał się z informacją dotyczącą stanu zagospodarowania pomieszczeń 
gospodarczych i garaŜy przy placówkach oświatowych, 
-  uchwała 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. 

   - wyraził zgodę na transport z kopalni Wołucza piasku dla samochodów 
ponadnormatywnych ( kaucja 150 tyś. zł), 
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W dniu 12.04.2011 r. 
- rozpatrzył wniosek SP ZOZ w sprawie usunięcia ubytków wody w instalacji 
c. o. w Przychodni Zdrowia, 
- rozpatrzył wniosek Studenckiego Koła Naukowego Uniwersytetu Łódzkiego 
w sprawie organizacji obozu naukowego w Rawie Mazowieckiej, 
- rozpatrzył wniosek Ludowego Zespołu Obrzędowego "Wilkowianie" w sprawie 
organizacji "Majówki", 
- rozpatrzył wniosek Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Boguszyce " 
w sprawie obozu sportowego, 
- podjął   uchwałę   w  sprawie    udzielenia    upowaŜnienia   do  załatwiania  spraw 
i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania drogami 
powiatowymi dla dyrektora Wydziału Infrastruktury, 
- podjął uchwałę w sprawie udzielenia upowaŜnienia do załatwiania spraw 
i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zarządzania drogami 
powiatowymi dla Z-cy Dyrektora Wydziału Infrastruktury, 
- podjął uchwałę w sprawie cofnięcia  upowaŜnienia do załatwiania spraw 
i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dróg powiatowych dla Ryszarda 
Studzińskiego, 
- zapoznał się z propozycją burmistrza w sprawie organizowania święta 3 Maja 
i 11 listopada, 
- zatwierdził wynik konkursu na wsparcie realizacji zadania współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, szczególnie doradztwo w zakresie pozyskiwania 
funduszy, zarządzania projektami oraz pomoc w składaniu wniosków 
o dofinansowanie – Rawski Inkubator Organizacji Pozarządowych. 
 
W dniu 19.04.2011 rok  
-  przyjął  projekt uchwały Rady Powiatu ws prawie kierunku zmian organizacyjno -
prawnych SPZOZ w Rawie Maz oraz wytypował przedstawiciela Powiatu do Rady 
Społecznej SPZOZ, 
- zatwierdził protokół komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu 
na zastępcę dyrektora SPZOZ ds. lecznictwa,  
- rozpatrzył wniosek w sprawie urządzenia pracowni zajęć praktycznych 
w ZSCEZiU, 
 - zatwierdził wynik przetargu na najem lokali uŜytkowych połoŜonych przy 
ul. Kościuszki 5 i Krakowskiej 22A w Rawie Mazowieckiej,  
- przyjął informację w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na wynajem  kuchni 
i stołówki przy internacie ZS CEZiU - wynik negatywny, 
- przyjął propozycję porządku VI sesji Rady Powiatu, 
 
 W dniu  5 maja 2011 roku 
- zatwierdził Regulamin organizacyjnego Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, 
-  przyjął informację z rocznej działalności PCPR oraz wykaz potrzeb, 
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-  zatwierdził  projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyraŜenia zgody na 
wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zuŜytego wyposaŜenia warsztatu terapii 
zajęciowej lub jego doposaŜenie, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za rok 2010, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zatwierdzenia zmian 
w Statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, 
-  przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie powołania Rady 
Społecznej przy SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, 
- przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie kierunku zmian 
organizacyjno-prawnych SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, 
- rozpatrzył prośbę Dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej o rozwaŜenie 
moŜliwości zakupu z budŜetu Powiatu aparatury medycznej na potrzeby Zakładu 
oraz pokrycia kosztów przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej zewnętrznej 
budynku głównego Szpitala, 
- zapoznał się problem wód opadowych na terenie ZSP im. W. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej, 
- rozpatrzył wniosek o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na 
remont pomieszczeń warsztatów ZS CEZiU, 
-  rozpatrzenie wniosku o wydanie zgody na przejazd 150 cięŜarówek z piachem 
drogą powiatową na odcinku Podkonice –KsięŜa Wola ( negatywnie), 
- rozpatrzył wniosek w sprawie uzgodnienia lokalizacji przebudowywanej linii 
energetycznej w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowości Wilcze Piętki. 
- zatwierdził wynik konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia – zakup koncentratora tlenu oraz świadczenie usług w tym zakresie, 
 
W dniu   17.05.2011 r 
- wydał zgodę na prace na terenie stacji w Rogowie polegające na wymianie 
ogrodzenia, umieszczeniu słupków do montaŜu banerów, umieszczeniu szyldu 
z napisem Kolej Wąskotorowa Rogów-Rawa-Biała Rawska – wystąpienie Fundacji 
Polskich Kolei Wąskotorowych,  
- wyraził zgodę na likwidację-sprzedaŜ następujących środków trwałych: 

- Fiat 126p (2000 r., przebieg 100968 km), 
- Fiat Punto (1997 r.,  przebieg 195755 km), 
- śuk  (1992 r., przebieg 340763 km), 
- pług wirnikowy ZIL D470 (1975 r.), 
- kosiarka bijakowa (2002 r.), 
- piaskarki: P-1 (1979 r.),P-3 (1993 r.),P-5 (1993 r.), 
- kosiarka rotacyjna, 
- skrapiarka ( 1992r.), 
- ciągnik LAMBORGHINI ( 1997r.), 
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- przyjął sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009-2010, 
przedłoŜone  przez gminy Regnów i Biała Rawska, 
- rozpatrzył wniosek dyrektora ZSP im. Władysława Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajem placu manewrowego 
do nauki jazdy, 
-rozpatrzył wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skierniewicach w sprawie 
ufundowania nagrody specjalnej - roweru dla najlepszego zawodnika z terenu 
powiatu rawskiego, 
- zapoznał się ze stanem mienia powiatu rawskiego oraz dokonał analizy jego 
zagospodarowania, 
- zapoznał się z propozycją sprzedaŜy nieruchomości będących własnością powiatu, 
- wyraził zgodę na wycięcie drzewa rosnącego na działce powiatowej. 
 

Do informacji Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady nawiązał Radny 
Bogdan Batorek. Zwrócił uwagę na zagroŜenie całkowitej dewastacji drogi 
powiatowej w Wojskiej Starej przez pojazdy wywoŜące kruszywo w miejscowej 
Ŝwirowni. Zasadne jest rozwaŜenie częściowej partycypacji  finansowej przez 
właściciela Ŝwirowni w naprawę nawierzchni. 

Do informacji Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 
Zarządu  innych uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 20  W punkcie interpelacje Radnych głosów nie było 
 
Ad. 21 W punkcie zapytania i wolne wnioski Radna Katarzyna Urbańska zwróciła 
się z wnioskiem aby wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad sesji Rady Powiatu 
były omawiane na wszystkich komisjach, a nie tak jak jest to obecnie tylko 
w komisjach merytorycznych. Ponadto mówczyni  poprosiła Przewodniczącą Rady 
o rozwaŜenie moŜliwości zwoływania kolejnych sesji w godzinach późniejszych, 
czyli o godz. 12-13. Następnie zaproponowała bardziej wnikliwą analizę budŜetu 
szpitala, szczególnie w kontekście wdraŜanych w tej placówce podwyŜek płac. 

Odnosząc się do przedstawionego wniosku dotyczącego przesunięcia godziny 
rozpoczęcia sesji, Przewodnicząca Rady oświadczyła, iŜ były próby odbywania sesji 
w godzinach późniejszych, jednak aktywność radnych staje się mniejsza, co wiąŜę 
się z narastającym zmęczeniem wynikającym z obszerności zagadnień objętych 
porządkiem obrad. Przewodnicząca Rady natomiast nie widzi przeszkód aby 
przewodniczący poszczególnych komisji umieszczali w swoich porządkach 
wszystkie sprawy objęte porządkiem sesji. 

Inne stanowisko w zakresie zakresu prac merytorycznych komisji 
zaprezentował Wiceprzewodniczący Rady - Marek Dobek. Jego zdaniem 
zamienienie obrad komisji w sesję plenarną jest złym rozwiązaniem i w praktyce nie 
moŜliwym do zrealizowania.   
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W tym miejscu Radna Katarzyna Urbańska złagodziła swój wniosek aby 
wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad sesji Rady Powiatu były omawiane na 
wszystkich komisjach,  do kwestii rozstrzyganych w formie uchwały.  
 Następnie Radny Rafał Dobrowolski zwrócił się z pytaniem, czy interpelacja 
radnego stanowi informację publiczną, jeŜeli to winna być opublikowana 
w biuletynie informacji publicznej. 
 Radny otrzyma pisemna odpowiedź w tym zakresie. 
  
Ad. 22 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria CharąŜka - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1530 dokonała zamknięcia 
obrad  VI  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził; Sylwester Krawczyk.  
 
 
 


