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

odbytej w dniu 16 grudnia 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 16 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiąŜących 
decyzji.  

 
Ad. 2 Do zaproponowanego przez Przewodniczącą Rady porządku obrad XI sesji 
Rady Powiatu Rawskiego zgłoszono jedną zmianę. 
Na wniosek Zarząd Powiatu, z dzisiejszego porządku obrad został zdjęty punkt 
obejmujący „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2011-2023”. 

Następnie Rada Powiatu Rawskiego przyjęta jednogłośnie porządek obrad 
w kształcie zaproponowanym przez Przewodniczącą Rady Powiatu. 

  
Przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budŜetowych, które nie wygasają 

z końcem 2011 r.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/206/2005 Rady 

Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2005 roku 
w sprawie poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 14.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/30/2011 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 11 lutego 2011 roku dotyczącej 
wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze 
powiatu rawskiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  poparcia stanowiska Sejmiku Województwa 
Łódzkiego z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie: zachowania Polski jako 
kraju wolnego od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ”Powiatowego programu działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2017”. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie w powiecie rawskim na lata 2012-2017”.   



 2 

11. Przyjęcie sprawozdań z realizacji: ”Programu ochrony środowiska 
dla powiatu rawskiego za lata 2009-2010” i „Planu gospodarki odpadami dla 
powiatu  rawskiego za lata 2009-2010”. 

12. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji z wizytacji 
placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez 
powiat rawski. 

13. Informacja w sprawie realizacji wspólnej z Miastem Rawa Mazowiecka 
inwestycji pn. „Budowa krytej pływalni wraz z lodowiskiem”. 

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

15. Interpelacje radnych. 
16. Zapytania i wolne wnioski. 
17. Zamknięcie obrad. 

  
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z X sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego przyjęła, przy jednym głosie wstrzymującym się protokół 
z X sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego 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. 

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4/4822/911/MSJ/2011 zwiększa się 
dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst o kwotę 16 701 zł. Zwiększa 
się dochody w dziale 852, rozdziale 85201 o kwotę 500 zł, są to dochody z darowizn 
dla Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, środki zwiększą wydatki w placówce. 
Zwiększa się dochody w dziale 852, rozdziale 85201 o kwotę 116 325 zł, 
są to dochody za utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów, 
a przebywające w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej Zwiększa się dochody 
w dziale 758, rozdziale 75814 o kwotę 163 455 zł, są to nadplanowe dochody 
z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku powiatu. 
Zwiększa się dochody w dziale 853, rozdziale 85395 o kwotę 4 932 zł, 
są to dochody za uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej pochodzącego z powiatu 
skierniewickiego. Zwiększa się dochody w dziale 756, rozdziale 75622 o kwotę 
113 702 zł, są to dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób 
prawnych. Nadplanowe dochody zwiększą wydatki bieŜące w Starostwie 
oraz wydatki na obsługę długu, odsetki od kredytów. Zwiększa się plany dochodów 
w LO w Rawie Mazowieckiej, Zespole Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej i Białej 
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Rawskiej oraz Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej. Środki zwiększą 
wydatki w tych jednostkach. Zmniejsza się plany dochodów z tytułu usług i wydatki 
w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej ( niezrealizowane dochody). 
Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków między działami klasyfikacji 
budŜetowej w Starostwie oraz placówkach oświatowych. Zadania inwestycyjne. 
Zwiększenia: 300 zł „Przebudowa linii średniego napięcia w rejonie Szpitala Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej” Zmniejszenia: 7 506 zł zakup sprzętu 
komputerowego. Dokonuje się zmiany w planie dotacji na 2011 rok, oszczędności 
w wysokości 48 384 zł przenosi się na wydatki bieŜące w szkołach. Zwiększa się 
przychody 2011 roku z tytułu wolnych środków o kwotę 1 000 000 zł, środki 
uzupełnią niewykonane dochody majątkowe z tytułu sprzedaŜy. 

Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik w zakresie 
proponowanych zmian w budŜecie pytań 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 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XI/74/2011 w sprawie zmian w budŜecie 
roku bieŜącego, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie  
wydatków budŜetowych, które nie wygasają z końcem 2011 r.  

O omówienie treści projektu uchwały Przewodnicząca Rady Powiatu  
poprosiła ponownie Skarbnik Powiatu – Marzenę Pakułę. 
 Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 
roku ustala się wydatki niewygasające z końcem roku budŜetowego na kwotę 
62 000 zł. Wydatki niewygasające obejmują następujące zadania inwestycyjne: 
1.„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”, 
2. „Przebudowa kotłowni olejowej na gazową” Dom Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej, 
3. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponaginazjalnych w Białej 
Rawskiej”.  
 Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 

O pozytywnej opinii Komisji BudŜetu i Finansów w zakresie omawianego 
projektu uchwały poinformował jej Przewodniczący – Ryszard Imioła. 
 Do treści przedstawionego przez Przewodniczącą Rady projektu uchwały 
uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XI/75/2011 w sprawie wydatków 
budŜetowych, które nie wygasają z końcem 2011 r., która stanowi załącznik nr 3 
do niniejszego protokołu. 
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Ad. 6  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/206/2005 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie 
poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 14. 

O omówienie treści projektu uchwały Przewodnicząca Rady Powiatu  
poprosiła równieŜ  Skarbnik Powiatu – Marzenę Pakułę. 
 Wprowadza się zmiany w harmonogramie spłat udzielonego poręczenia tj.: 
określa się kwotę poręczenia w roku 2013 do kwoty 750 000 zł (pierwotnie 
planowano 500 000 zł), w roku 2014 do kwoty 750 000 zł (pierwotnie planowano 
500 000 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. 
 Do treści przedstawionego przez Przewodniczącą Rady projektu uchwały 
uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 15 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym uchwałę nr XI/76/2011 
w sprawie wydatków budŜetowych, które nie wygasają z końcem 2011 r., która 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany Uchwały nr IV/30/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 
z dnia 11 lutego 2011 roku dotyczącej wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg powiatowych na obszarze powiatu rawskiego. 
Omówienia tego projektu uchwały dokonała Pani Małgorzata Killman – Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury.  
 Mówczyni poinformowała, iŜ zgodnie z art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. do wyłącznej właściwości rady powiatu naleŜy podejmowanie uchwał 
w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami. 
Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala, w drodze uchwały, dla dróg, 
których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego wysokość stawek opłat 
za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego. Mając na uwadze ochronę miejsc 
pracy oraz stałą liczbę od lat funkcjonujących w granicach pasa drogowego 
obiektów handlowych i usługowych, które nie powodują zagroŜenia i utrudnień 
ruchu drogowego oraz nie zakłócają zadań zarządu drogi, a takŜe biorąc pod uwagę 
wystąpienie grupy zainteresowanych miejscowych przedsiębiorców, postanowiono 
zmniejszyć obowiązujące stawki opłat za zajęcie 1m² powierzchni pasa drogowego 
zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego handlowego lub usługowego: 
a) usytuowanego poza terenem zabudowanym ze 1,50 zł do 0,50 zł., 
b) usytuowanego w terenie zabudowanym ze 2,50 zł do 0,60 zł. 
Są to stawki, które obowiązywały do dnia wejścia w Ŝycie Uchwały Rady Powiatu 
z dnia 11 lutego 2011r. w tym zakresie. PowyŜsza zmiana pozytywnie wpłynie 
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na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, umoŜliwiając utrzymanie dotychczasowych 
miejsc pracy. Biorąc powyŜsze pod uwagę wprowadzenie zmian w uchwale jest 
w pełni uzasadnione. 
 Odnosząc się do przedstawionego uzasadnienia, Radna Teresa Pietrzak 
zwróciła uwagę, iŜ zmniejszenie wysokości stawki jest istotne dla przedsiębiorców 
prowadzących swoją działalność gospodarczą w obrębie pasa drogowego, albowiem 
jest to kwota rzędy 18.200 zł. w skali roku. Powrót do kwoty 0.60 zł. za ha  
spowoduje, Ŝe kwota ta ulegnie zmniejszeniu do kwoty ok. 4.000 zł. Następnie 
mówczyni  zaproponowała dalsze zmniejszenie stawki do kwoty 0.50 zł., czyli do 
stawki obowiązującej na terenie miasta Rawa Mazowiecka, ustalonej przez władze 
miasta do dróg miejskich. Nie ma logicznego uzasadnienia aby róŜnicować 
przedsiębiorców według kryterium lokalizacji swojej działalności w pasie drogi 
gminnej lub powiatowej.  
 Radny Rafał Dobrowolski poparł wniosek Radnej  Teresy Pietrzak w zakresie 
zrównania stawek opłat za zajęcie 1m2 dróg powiatowych, z opłatami ustalonymi 
przez administratorów innych dróg leŜących w terenie zabudowanym. 
 Zdaniem Starosty Rawskiego obniŜenie stawek i powrót do poprzedniej 
wysokości jest wynikiem uwzględnienia przez Zarząd Powiatu wniosku 
i argumentacji przedsiębiorców o powrót do poprzednich stawek. Nie ma przesłanek 
do dalszego obniŜenia stawek, dlatego teŜ Zarząd podtrzymuje swój wniosek. 
 Z uwagi na fakt, iŜ są dwie propozycje stawek, pierwsza przedłoŜona przez 
Zarząd Powiatu zawarta w projekcie uchwały i druga zmniejszająca wysokość 
opłaty do 0.50 zł. zaproponowana przez Radną Teresę Pietrzak, Przewodnicząca 
Rady zarządziła głosowanie nad powyŜszymi propozycjami.   
 Jako pierwszy pod głosowanie poddano wniosek Zarządu Powiatu. 
Za przyjęciem propozycji Zarządu glosowało 11 Radnych, przeciw było 3 Radnych, 
1 osoba wstrzymała się od głosu. Z uwagi na fakt, iŜ wynik głosowania rozstrzygnął 
głosowaną kwestię, Przewodnicząca Maria CharąŜka 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 11 głosami za, przy 3głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym 
się uchwałę nr XI/77/2011 w sprawie zmiany Uchwały nr IV/30/2011 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 11 lutego 2011 roku dotyczącej 
wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze powiatu 
rawskiego, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 8 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie  poparcia stanowiska Sejmiku Województwa 
Łódzkiego z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie: zachowania Polski jako kraju 
wolnego od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). 
 Z uwagi na fakt, iŜ powyŜszy projekt uchwały wynika z inicjatywy Komisji 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa Geodezji i Gospodarki Terenami 
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oraz Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, Przewodnicząca Rady oddała głos 
Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa Panu Henrykowi Majewskiemu.   
 Na wstępie Przewodniczący Komisji – Henryk Majewski przedstawił treść  
stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego z  dnia 19 lutego 2008 roku 
w sprawie: zachowania Polski jako kraju wolnego od organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych (GMO). 
Sejmik Województwa Łódzkiego: 

1. WyraŜa stanowisko, Ŝe Polska powinna zachować status kraju wolnego 
od GMO ze względu na ochronę zdrowia, ochronę środowiska, a takŜe 
ochronę interesów gospodarczych Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Podtrzymuje w tym zakresie swoje stanowisko z dnia 27 marca 2007 roku 
wyraŜające wolę ustanowienia Województwa Łódzkiego strefą wolną od 
upraw GMO. 

3. Wskazuje, Ŝe w warunkach polskich, a Województwa Łódzkiego 
w szczególności, przy znacznym rozdrobnieniu gospodarstw rolnych nie jest 
praktycznie moŜliwe współistnienie plantacji roślin genetycznie 
modyfikowanych i tradycyjnych, ze względu na niebezpieczeństwo skaŜenia 
upraw tradycyjnych. 

4. Zwraca się w związku z tym do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o nie 
uchylanie obecnie obowiązujących zakazów stosowania pasz i nasion GMO, 
a takŜe o podjęcie przez rząd odpowiednich inicjatyw na forum Unii 
Europejskiej, zmierzających do zapewnienia Polsce moŜliwości  pozostania 
krajem wolnym od GMO. 

 
 Następnie mówca poinformował, iŜ Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa Geodezji i Gospodarki Terenami oraz Komisja Zdrowia i Polityki 
Społecznej  na wspólnym posiedzeniu  odbytym  w dniu 28 listopada 2011 roku  
podjęły kwestę produkcji Ŝywności genetycznie zmodyfikowanej i jej znaczenia dla  
mieszkańców powiatu rawskiego. Obie Komisje uznały jednogłośnie za celowe 
podjęcie przez Radę Powiatu Rawskiego stosownej uchwały popierającej 
stanowisko Sejmiku Województwa Łódzkiego w tym zakresie.  
 Z kolei mówca przedstawił krótkie uzasadnienie przemawiające za wspólnym 
rekomendowaniem  Radzie Powiatu przyjęcie stosownej uchwały. 
 W roku 2007 rozpoczęto nielegalne uprawy transgenicznej odmiany 
kukurydzy MON 810, która podczas całego cyklu wegetacji zdolna jest do 
wytwarzania białka trującego dla owadów oraz niebezpiecznego dla ludzi, zwierząt 
i środowiska naturalnego. To negatywne oddziaływanie naleŜy łączyć z niepokojącą 
sytuacją w pszczelarstwie. W ubiegłym roku z niektórych pasiek w Polsce zniknęła 
nawet połowa pszczół. Od kilku lat tajemnicza przyczyna dziesiątkuje rodziny 
pszczele w całej Europie i Stanach Zjednoczonych. Naukowcy są zdania, 
iŜ powodem strat moŜe być m.in. genetycznie modyfikowana roślinność i opryski  
stosowane w rolnictwie, zawierające toksyczne dla nich typy pestycydów. Obecnie 
pszczele rodziny są nie tylko mniej liczne niŜ 15 - 20 lat temu, ale i mniej aktywne, 
przez co zapylają mniej roślin a w konsekwencji dostarczają mniej miodu.  
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Największy niedobór pszczół odczuwalny jest w Niemczech, Francji 
czy Włoszech, czyli krajach najdłuŜej stosujących roślinność genetycznie 
modyfikowaną. W Polsce Ŝyje obecnie ok. 890 tys. rodzin pszczelich, a powinno ich 
być 2 mln. Np. w Niemczech Ŝyje ich tylko ok. 720 tys., a powinno być 5 mln. 
Dramatyczny spadek pszczelej populacji przeŜywa Japonia, która jest 
zainteresowana importem polskich pszczół.  
 Szacuje się, Ŝe 84 proc. gatunków roślin i 76 proc. produkcji Ŝywności 
w Europie zaleŜy od zapylania przez pszczoły. 
 Od szeregu lat na teren Polski napływają szerokim strumieniem produkty 
Ŝywnościowe oraz pasze wyprodukowane z roślin genetycznie modyfikowanych, 
których spoŜywanie niesie za sobą powaŜne ryzyko dla zdrowia ludzi i zwierząt. 
Wbrew obowiązującym przepisom Ŝywność GMO nie jest w Polsce znakowana. 
Wprowadzenie Ŝywności i upraw roślin GMO, po cichu, bez informowania 
społeczeństwa polskiego, dokonywane jest na drodze intensywnego lobbingu 
koncernów biotechnologicznych oraz powiązanych z nimi naukowców. 
 W projekcie ustawy „Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych”, 
zamieszczono cały szereg przepisów oraz procedur dopuszczających zarówno obrót 
produktami GMO jak równieŜ eksperymenty i uprawy roślin w uŜyciu otwartym. 
Zaproponowane w projekcie ustawy środki zapobiegawcze, polegające głównie na 
zastosowaniu administracyjnych metod oddziaływania na podmioty, 
są nieadekwatne do skali zagroŜenia. I choć przewidziano formalne środki do 
kontroli i ograniczania ryzyka związanego z GMO, to jednak nie ma Ŝadnej 
gwarancji, Ŝe będą to metody skuteczne. 
 W Polsce w praktyce nie istnieje Ŝaden system ochrony naszych, unikalnych 
w skali światowej, zasobów naturalnych przed skaŜeniem biologicznym jakie niesie 
za sobą stosowanie GMO, co  praktyce otworzy Polskę na nieograniczoną inwazję 
technologii transgenicznch w rolnictwie, ze wszelkimi zgubnymi tego 
konsekwencjami. NaleŜy podkreślić, Ŝe w szczególnych warunkach ustroju rolnego 
w Polsce, charakteryzującego się duŜym rozdrobnieniem, lecz równocześnie 
niespotykaną na skalę światową bioróŜnorodnością - zanieczyszczenie upraw 
konwencjonalnych i ekologicznych przez stosowanie GMO powoduje 
nieodwracalne zniszczenia w środowisku. 
 Zdaniem obu Komisji wdraŜanie nowych technologii powinno następować 
po wykluczeniu moŜliwości wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych, 
ekologicznych i ekonomicznych. Nakazuje to jedna z głównych zasad prawnych 
Unii Europejskiej - zasada przezorności. Dlatego teŜ potrzebne jest doprowadzenie 
do szerokich i jawnych konsultacji społecznych opartych na rzetelnych wynikach 
badań dokonanych przez niezaleŜne ośrodki badawcze co do bezwarunkowego 
bezpieczeństwa GMO stosowanych w Ŝywności i paszach oraz uwalnianych tych 
organizmów do środowiska naturalnego.  
 Wzorem innych krajów europejskich (Francja, Austria, Węgry, Włochy, 
Luksemburga, Grecja, Niemiec, Bułgarii czy Szwajcarii  winno się doprowadzić 
do wprowadzenia zakazu sprowadzania na teren Polski i uprawy tego typu 
organizmów w  uŜyciu otwartym. 
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Po wysłuchaniu stanowiska Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa 
Geodezji i Gospodarki Terenami, Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad 
przedstawionym projektem uchwały. 
 W toku dyskusji pojawiły się głosy o niekompletności stanowiska Sejmiku 
Województwa Łódzkiego w zakresie zakazu sprowadzania Ŝywności genetycznie 
zmodyfikowanej oraz o braku przez Radę Powiatu instrumentów prawnych 
do wyegzekwowania postanowień przyjętej uchwały.  
 Zdaniem Przewodniczącej Marii CharąŜki proponowana uchwała ma jedynie 
charakter zwrócenia uwag osobom odpowiedzialnym z konstruowanie prawa 
na zagroŜenia jakie wiąŜą się z wprowadzaniem do Polski roślin genetycznie 
zmodyfikowanych i jest głosem powiatu rawskiego w tej sprawie. Proponowana 
uchwała jest jedynie poparciem stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego, 
a nie uchwałą o charakterze sprawczym. Kończąc zaproponowała przyjęcie uchwały 
w zaproponowanym przez Komisje kształcie.  
 Do treści projektu uchwały wag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 12 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się uchwałę 
nr XI/78/2011 w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego 
z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie: zachowania Polski jako kraju wolnego 
od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, która stanowi załącznik nr 6 
do niniejszego protokołu. 
 Przed ogłoszeniem przerwy Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła Starostę 
Józefa Matysiak i Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP Pana Tadeusza Damaza 
o dokonanie wręczenia pięciu pomp szlamowych jednostkom OSP w: Białej 
Rawskiej, Regnowie, Wojskiej, Kłopoczynie i Sierzchowach. Łączna wartość 
przekazywanego sprzętu wynosi 50.000 zł. 
Przekazywany sprzęt poprawi stan bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego 
w zakresie likwidacji lokalnych podtopień. Podobnego typu sprzęt przekazano 
wcześniej jednostce państwowej straŜy poŜarnej w Rawie Mazowieckiej.  
 O przyczyny nieobecności jednostki OSP w Rawie Mazowieckiej, jako 
reprezentanta Gminy Miasto Rawa Mazowiecka spytała Radna Teresa Pietrzak.  
Odpowiadając Starosta Rawski poinformował, iŜ tego typu sprzęt został przekazany 
jednostce państwowej w Rawie Mazowieckiej. Przekazanie sprzętu nastąpiło 
do jednostek będących w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. 
 
Ad. 9 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ”Powiatowego programu działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych na lata 2012-2017”. 
 O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Halinę Bartkowicz- 
BłaŜejewską. 
 W grudniu 2011r. przestaje obowiązywać Powiatowy Program Działań 
|na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2011. Opracowany nowy Program 
na lata 2012-2017 jest kontynuacją i uzupełnieniem dotychczas obowiązującego 
Programu. Jest on jednocześnie dokumentem słuŜącym realizacji lokalnej polityki 
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społecznej i stanowi podstawę do aplikowania o środki finansowe na realizację 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ich integracji oraz aktywizacji zawodowej 
i społecznej. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ma za zadanie 
ukierunkować i skoordynować działania, jakie mają być realizowane w tej 
dziedzinie w Powiecie Rawskim. 
Plan polityki powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych nakreśla długofalowe cele, 
zapewniające osobom niepełnosprawnym takie same prawa, jak innym obywatelom. 
Opracowany program jest wobec tego zgodny z Powiatową Strategią dotyczącą 
rozwiązywania problemów społecznych. Polityka powiatu wobec osób 
niepełnosprawnych jest skierowana na minimalizowanie skutków 
niepełnosprawności oraz zaspokajanie potrzeb ludzi niepełnosprawnych 
we wszystkich obszarach Ŝycia tj.: 
- eliminowanie czynników powodujących niepełnosprawność, 
- stwarzanie warunków w zakresie dostępu do rehabilitacji leczniczej, zawodowej, 
społecznej oraz edukacji osób niepełnosprawnych, 
- podnoszenie świadomości społecznej, 
- wykorzystanie lokalnego potencjału w procesie integracji osób niepełnosprawnych, 
- wyrównywanie szans w zakresie edukacji oraz poprawy warunków Ŝycia osób 
niepełnosprawnych, 
- aktywizowanie zawodowe osób niepełnosprawnych. 
 Nadrzędnym celem polityki powiatu wobec osób niepełnosprawnych jest 
osiągnięcie załoŜeń niniejszego programu i dąŜenie do ustawicznej koordynacji 
działań. 
 Oczekiwane rezultaty to: 
1) Spójna powiatowa polityka na rzecz wyrównywania szans osób 

niepełnosprawnych. 
2) Podnoszenie poziomu świadomości społeczności lokalnej na temat praw, potrzeb 

i moŜliwości osób niepełnosprawnych. 
3) Aktywizacja osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz wyrabianie zaradności 

osobistej. 
4) Wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych. 
5) Kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających 

integracji z osobami niepełnosprawnymi oraz zaangaŜowanie samorządów, 
społeczności lokalnej oraz osób niepełnosprawnych w organizowanie imprez 
integracyjnych. 
6) Poprawa warunków socjalno – bytowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 
7) Zwiększenie zainteresowania pracodawców zatrudnieniem osób 

niepełnosprawnych. 
8) MoŜliwość uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii 

zajęciowej. 
9) UmoŜliwienie osobom niepełnosprawnym pozyskania lub przywrócenia 

umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 
10) Wzrost dostępności do sprzętu ortopedycznego. 
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11) MoŜliwość uzyskania oraz utrzymania przez osobę niepełnosprawną 
odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego poprzez umoŜliwienie jej 
korzystania z poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz pośrednictwa pracy. 
12) MoŜliwość uczestnictwa w projektach unijnych. 
 Do tak przedstawionego uzasadnienia pytań nie było. 

 O pozytywnej opinii Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie 
przedstawionego „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
na lata 2012-2017”  poinformował jej Wiceprzewodniczący Jarosław Kobierski. 
 Do treści przedstawionego przez Przewodniczącą Rady projektu uchwały wag 
nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XI/80/2011 w sprawie przyjęcia 
”Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 
2012-2017”, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 10  Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie rawskim na lata 2012-2017”. 
 O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła ponownie Panią Halinę 
Bartkowicz- BłaŜejewską. 
 Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, do zadań własnych powiatu naleŜy opracowanie i realizacja 
powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie. Realizując ten wymóg został opracowany Powiatowy Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Powiecie Rawskim na lata 2012-2017. 
 Jego celem jest: 
1. Pełna i powtarzająca się diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Powiecie 
Rawskim:  
2. Zbieranie szczegółowych informacji na temat rozmiaru i skali zjawiska przemocy 
w Powiecie Rawskim; 
3. Coroczna aktualizacja informacji na temat miejsc gdzie osoby doznające 
i stosujące przemoc mogą uzyskać pomoc na terenie Powiatu Rawskiego; 
4. Opracowanie informatora/ulotek aktualizowanego w przypadku zaistnienia zmian. 
 Cel ogólne przełoŜą się na następujące cele szczegółowe: 
1. Zwiększenie wraŜliwości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie 
poprzez nagłośnienie problemu i kampanie medialną:  
1) Kampanie medialne związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie; 
2) Promowanie zdrowego stylu Ŝycia. 

2. Zwiększenie kompetencji słuŜb i instytucji społecznych zajmujących się 
zjawiskiem przemocy w rodzinie:  
1) szkolenia dotyczące przemocy w rodzinie dla następujących grup pracowników:  
- policji, 
- słuŜby zdrowia, 
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- słuŜb społecznych, 
- nauczycieli i pedagogów szkolnych, 
- wymiaru sprawiedliwości, 
- osób duchownych. 

3. Pomoc osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie:  
   1) poprawienie przepływu informacji na temat moŜliwości pomocy osobom 

doznającym zjawiska przemocy w rodzinie we wszystkich instytucjach zajmujących 
się tym zjawiskiem; 
   2) wyznaczenie jednej osoby zajmującej się pomocą osobom doznających 

przemocy w kaŜdej gminie; 
   3) stworzenie przy PCPR poradnictwa specjalistycznego dla osób doznających 

przemocy na terenie Powiatu Rawskiego; 
   4) poprawienie warunków lokalowych i pomocowych w Ośrodku Interwenci 

Kryzysowej na terenie Powiatu Rawskiego; 
   5) pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi; 
   6) stworzenie lokalnego informatora dla osób doznających przemocy w rodzinie. 

4. Pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie:  
1) opracowanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców 

przemocy w rodzinie. 
 
 Przewidywane efekty realizacji programu 

1. Zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla osób doświadczających 
przemocy w rodzinie. 
2. Zwiększenie społecznej wraŜliwości i zaangaŜowanie w sprawy przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 
3. Podniesienie świadomości społeczeństwa o zjawisku przemocy w rodzinie 

i sposobach radzenia sobie z tym problemem. 
4. Zwiększenie liczby osób profesjonalnie pomagającym ofiarom przemocy 

w rodzinie oraz podnoszenie ich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach. 
5. Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie. 
6. Spadek liczby rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie. 
 
 Źródła finansowania to: Łódzki Urząd Wojewódzki, środki własne powiatu, 
środki gmin oraz środki pozabudŜetowe pozyskiwane z róŜnych programów 
(krajowych, unijnych). 
 Odnosząc się do przedstawionego materiału, Radna Katarzyna Urbańska 

zwróciła się z pytaniem dotyczącym moŜliwości skorzystania z planowanych 
szkoleń przez placówki oświatowe. 
 Informację o organizacji szkoleń zostaną przekazane do placówek, z którymi 
będą dokonane ustalenia co do formy przeprowadzenia takich szkoleń.  
Do tak przedstawionego uzasadnienia innych pytań nie było. 

 O pozytywnej opinii Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie 
przedstawionego „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
na lata 2012-2017”  poinformował jej Wiceprzewodniczący Jarosław Kobierski. 
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 Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały wag 
nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się, uchwałę 
nr XI/81/2011 w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie rawskim 
na lata 2012-2017”. która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 11  Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie sprawozdań z realizacji: 
”Programu ochrony środowiska dla powiatu rawskiego za lata 2009-2010” i „Planu 
gospodarki odpadami dla powiatu  rawskiego za lata 2009-2010”. 
 Pisemny materiał obrazujący przedmiot sprawozdań, Radni otrzymali razem 
z zaproszeniem na dzisiejszą sesję. 
 Omówienia najwaŜniejszych kwestii wynikających z przedłoŜonych 
sprawozdań dokonała Pani Anna Ostolska – Dyrektor Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 
 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego stanowi podstawowe 
narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w powiecie. Głównym załoŜeniem 
tworzenia programów ochrony środowiska, na wszystkich szczeblach – od 
krajowego do gminnego – jest, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu 
środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewniła 
skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a takŜe stworzyła 
warunki dla wdroŜenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. 
Analizując realizację programu na szczeblu Powiatu naleŜy pamiętać, Ŝe zadania 
o charakterze wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan środowiska 
i związane z jego ochroną przed szkodliwym oddziaływaniem, obciąŜają 
w rzeczywistości samorząd gminny i podmioty gospodarcze. Charakter zadań 
z zakresu ochrony środowiska wykonywany przez samorząd powiatowy determinuje 
moŜliwości ich realizacji. 
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które były realizowane 
w ramach przyjętego przez Radę Powiatu „Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Rawskiego” w latach 2009 i 2010. Do najwaŜniejszych zadań 
zrealizowanych w tym okresie przez samorząd powiatowy moŜna zaliczyć: 
- termomodernizację obiektów Powiatu połączoną z wymianą instalacji 
wewnętrznych, 
- edukację ekologiczną, 
- dofinansowanie zadrzewień i pielęgnacji terenów zielonych. 
 Niektóre z zadań obciąŜających samorząd powiatowy (jak i samorządy 
gminne) wymagają znacznych środków finansowych, co niejednokrotnie jest 
podstawowym powodem ich niezrealizowania. W tym przypadku waŜną sprawą jest 
określenie priorytetów dla poszczególnych tematów zadań i określenie konieczności 
ich wykonania w określonym czasie. Prawo ochrony środowiska przewiduje 
wykonanie aktualizacji programów ochrony środowiska co 4 lata.  
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Następie mówczyni przeszła do omówienia planu gospodarki odpadami.  
Ilość zebranych w roku 2010, na terenie gmin powiatu rawskiego, odpadów 
komunalnych wyniosła 7274,555 Mg. W porównaniu z rokiem 2009 zanotowano 
znaczny, bo prawie 3,5 krotny, spadek (na koniec roku 2009 zebrano 22123,617Mg 
odpadów). Na tak duŜą róŜnicę wpływają dane przekazane przez miasto Rawa 
Mazowiecka -w 2009 r – 16304Mg, a w 2010 r. – 2710 Mg. Analizując wielkości 
odpadów zebranych w mieście w ostatnich latach, dane z 2009 r. były 
niewspółmiernie wysokie i jak moŜna wnioskować były nieprecyzyjnie obliczone. 
 Z roku na rok wzrasta ilość odpadów zebranych w wyniku ich selektywnej 
zbiorki. Na koniec 2010 r. było to 495,275 Mg (w roku 2009- 391,939 Mg, 
w 2008r.- 235,1 Mg, a w 2007r. – 152,32Mg). Niestety ciągle stanowi to niewielki 
procent ogólnej ilości odpadów komunalnych. 
Ilości odpadów poddanych procesom unieszkodliwiania i odzysku w 2010 r. 
przedstawia się następująco: 
_ 5930,2400 Mg odpadów poddano odzyskowi w instalacji, w stosunku do roku 
2008 zanotowano znaczny spadek. 
_ W 2009 r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w śurawi 
poddano odzyskowi poza instalacją 2,5 Mg odpadów; 
_ ilość odpadów poddana unieszkodliwieniu wyniosła w 2010 roku -20550,5600 Mg 
i spadła nieznacznie w stosunku do roku 2009, kiedy to wyniosła -21833,7800 Mg; 
W rzetelnej analizie zachodzących procesów przeszkadza fakt, iŜ pozyskiwane dane 
są niepełne, np. nie wszystkie podmioty przekazują corocznie swoje sprawozdania, 
w związku z czym są one niemoŜliwe do porównania. 
Na koniec 2010 r. zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych objętych 
było ok. 60% mieszkańców z terenu powiatu. Na terenie powiatu rawskiego 
funkcjonują 2 składowiska odpadów komunalnych i 5 oczyszczalni ścieków 
komunalnych. W 2010 roku przez komunalne oczyszczalnie ścieków wytworzonych 
zostało 100,00 Mg osadów ściekowych +429,8 Mg suchej masy osadów 
ściekowych. W porównaniu z rokiem 2009 ilość ta niewiele wzrosła (92,42 Mg 
osadów ściekowych i 328,0 Mg suchej masy osadów ściekowych). Realizację zadań 
określonych w „Planie gospodarki odpadami dla Powiatu Rawskiego na lata 2009-
2012 z perspektywą lat 2013-2016” przedstawiono w rozdziale 6 sprawozdania. 
 Odnosząc się do przedstawionych danych, Radna Teresa Pietrzak poprosiła 
o wyjaśnienie niepokojących danych związanych z gminą Biała Rawska. Realnie na 
mieszkańca na tej gminie wskazuje się najmniejszą ilość odpadów. 
 Odpowiadając Dyrektor Ostalska oświadczyła, iŜ przyczynę takiego stanu 
rzeczy widzi w fakcie, Ŝe jedynie 60% mieszkańców gminy ma podpisane umowy 
na odbiór odpadów stałych. Jak odbierane jest pozostałe 40% odpadów nie 
wiadomo. Składowisko odpadów w śurawii  otrzymało decyzję Marszałka 
województwa łódzkiego na zamkniecie. Jednak decyzja ta z uwagi na złoŜone 
odwołanie nie jest decyzją ostateczną.   
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa Geodezji i Gospodarki 
Terenami na posiedzeniu  odbytym  w dniu 28 listopada 2011 roku pozytywnie 
zaopiniowała przedłoŜone sprawozdania. Według Przewodniczącego komisji – 
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Henryka Majewskiego, zostały one przedstawione w sposób wyczerpujący 
i rzeczowy. 
 Następnie w drodze głosowania Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie 
przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdania z realizacji: ”Programu ochrony 
środowiska dla powiatu rawskiego za lata 2009-2010” i „Planu gospodarki 
odpadami dla powiatu  rawskiego za lata 2009-2010”. 
 
Ad. 12 Ten punkt porządku obrad obejmował sprawozdanie Komisji Oświaty, 
Kultury, Sportu i Promocji z wizytacji placówek oświatowych i oświatowo-
wychowawczych prowadzonych przez powiat rawski. 
 PowyŜsze sprawozdanie przedłoŜył Pan Bogdan Batorek – Przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji. Stanowi ono załącznik nr 9 
do niniejszego protokołu. 
 Odnosząc się do ustaleń Komisji Oświaty, Radny Henryk Majewski zwrócił 
się do Zarządu Powiatu z pytaniem dotyczącym najbliŜszych zamierzeń 
inwestycyjnych w ZSP w Białej Rawskiej. 
 Radna Teresa Pietrzak poprosiła o przedstawienie planów Zarządu 
związanych z wybudowanym w stanie surowym budynkiem przy ZSCEZiU 
w Rawie Mazowieckiej.  
 Odpowiadając na zadane pytania Starosta Józef Matysiak oświadczył, 
iŜ w stosunku do placówki oświatowej w Białej Rawskiej zabezpieczone zostały 
w ramach środków niewygasających na rok 2012, środki w wysokości 16.000 zł. 
na wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji 
budynków. Realizacja zadań termomodernizacyjnych uzaleŜniona będzie 
od sytuacji finansowej powiatu.  
 JeŜeli chodzi o budynek przy ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej, to stanowi 
on pewien problem, gdyŜ budynek ten nie spełnia aktualnych standardów 
stawianych dla pomieszczeń dydaktycznych. Prowadzone są rozmowy z Prokuraturą 
Rejonową w Rawie Mazowieckiej w zakresie ewentualnego przeniesienia siedziby 
prokuratury do powyŜszego budynku. Istnieje równieŜ koncepcja częściowej 
adaptacji pomieszczeń dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej. 
 Radna Katarzyna Urbańska odnosząc się do przedstawionej w sprawozdaniu 
sytuacji w ZSP w Białej Rawskiej, zwróciła się do Radnych o podjęcie niezbędnych 
kroków związanych z poprawą wizerunku tej placówki. Jest to istotne w kontekście 
jubileuszu 50- lecia funkcjonowania tej placówki. Niezbędne będą środki, choć by 
z  oszczędności wypracowanych w dziale – rady powiatu, na sfinansowanie 
wykonania bieŜących prac poprawiających sytuację w placówce. 
 Wiedza w zakresie wysokości wolnych środków w dziale – rady powiatu 
będzie moŜliwa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu roku 2011, 
oświadczył Starosta Józef Matysiak. Nie ma moŜliwości aby o wolnych środkach 
mówić jeszcze w roku bieŜącym. 
 Na tym zakończono dyskusję w ramach tego punktu porządku obrad. 
Rada Powiatu Rawskiego w drodze glosowania przyjęła jednogłośnie do 
akceptującej wiadomości sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
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i Promocji z wizytacji placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych 
prowadzonych przez powiat rawski. 
 
Ad.13 W tym punkcie Starosta Rawski złoŜył Radzie Powiatu informację w sprawie 
realizacji wspólnej z Miastem Rawa Mazowiecka inwestycji pn. „Budowa krytej 
pływalni wraz z lodowiskiem”. 
Mówca poinformował, iŜ w dniu 22 grudnia 2008 r. Zarząd Powiatu Rawskiego 
zawarł z Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka umowę w zakresie wspólnej 
realizacji inwestycji obejmującej budowę krytej pływalni i sztucznego lodowiska 
na działkach nr 318/6 i 318/9 w Rawie Mazowieckiej. Wstępna wartość nakładów 
określono na kwotę 20 mln. złotych. Powiat pokrywa 20% nakładów 
inwestycyjnych ogółem, lecz nie więcej niŜ 4 mln. zł. Miasto Rawa Mazowiecka 
odpowiada za realizację porozumienia i przedkładanie drugiej stronie informacji 
o realizacji inwestycji w cyklu rocznym.  
W dniu 2 listopada br. Zarząd Powiatu zwrócił się do Burmistrza Miasta Rawa 
Mazowiecka z pismem wyraŜającym zaniepokojenie z powodu przedłuŜającego się 
terminu realizacji wspólnej inwestycji. Pierwotny termin zakończenia inwestycji 
to 30 września 2011 r. Z otrzymanych sprawozdań wynika, Ŝe nastąpiła istotna 
róŜnica w kosztach realizacji inwestycji, z planowanych 23 mln. zł do 27 mln. zł. 
Do tej pory powiat rawski pokrył koszty realizacji inwestycji na poziomie 1.234.000 
zł. W związku z wyjaśnieniami Burmistrza, iŜ zaszły czynniki skutkujące 
koniecznością zmiany umowy z wykonawcą zadania, zwrócono się o przedłoŜenie 
nowej umowy z wykonawcą wraz z podpisanymi aneksami. Intencją Zarządu 
Powiatu było pozyskanie informacji w zakresie prawidłowości wydatkowania 
środków publicznych, w tym środków pochodzących z budŜetu powiatu. 
W odpowiedzi Burmistrz miasta poinformował, iŜ zawarte porozumienie nie 
zobowiązuje miasta jako inwestora do prezentowania Zarządowi Powiatu umów 
i aneksów zawieranych z wykonawcą inwestycji.  
Kolejne pismo skierowane przez Zarząd Powiatu dotyczyło przekazania powyŜszych 
informacji w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
W odpowiedzi Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka poinformował, iŜ z uwagi na 
fakt Ŝe powiat nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, odmawia udostępnienia 
takich informacji, a zarzuty działań samowolnych uznaje za bezpodstawne. 
Burmistrz nie określił o jakie obowiązki chodzi. W związku z powyŜszym Zarząd 
zamierza ponownie z wrócić się do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka 
z wnioskiem, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, o przekazanie 
wnioskowanych danych. Niezrozumiałe jest  postępowanie władz miasta Rawa 
Mazowiecka ograniczające wiedzę w zakresie realizowanego ze środków 
publicznych  zadania, obejmującą udostępnienie umów i aneksów,  podmiotowi 
który dofinansowuje przedmiotowe przedsięwzięcie i jest współwłaścicielem 
nieruchomości. Zdaniem Starosty Rawskiego, nie ma przesłanek formalno-
prawnych uzasadniających ograniczanie powiatowi dostępu do takich informacji. 
Powiat rawski wywiązuje się w sposób właściwy z obowiązków wynikających 
z zawartej umowy. Wszelkie zobowiązania regulowane są zgodnie z przyjętymi 
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w umowie zapisami. RównieŜ na rok przyszły zabezpieczono stosowne środki 
na realizację zobowiązań. 
 Odnosząc się do wystąpienia Starosty Rawskiego, Radna Teresa Pietrzak 
zwróciła się o wyjaśnienie następujących kwestii: 
- czy przedstawiciel powiatu uczestniczył w postępowaniu przetargowym, czy 
zostały przesłane harmonogramy narad roboczych, czy kwestie związane ze zmianą 
harmonogramu prac były konsultowane.  
Po analizie dokumentów będących w dyspozycji obu stron, kontynuowała Radna 
Teresa Pietrzak, trudno oprzeć się takiej opinii, Ŝe za całym konfliktem kryją się 
indywidualne ambicje włodarzy obu samorządów. Dlatego teŜ, zamiast 
przepychanek słownych, naleŜy usiąść i wyjaśnić sobie powstałe nieporozumienia.  
 Nawiązując do wystąpienia przedmówczyni Starosta Józef Matysiak 
zaprotestował przeciwko spłycaniu zagadnienia do kwestii ambicjonalnych. Prośba 
o przesłanie umowy z wykonawcą wraz z aneksami skierowana w formie pisemnej 
stanowi podstawę dokumentującą dbałość organów władzy publicznej o publiczne 
pieniądze. Sprowadzanie powaŜnej kwestii jaką jest wydatkowanie środków 
publicznych do kwestii prywatnej awanturki czy wojenki, jest zwykłym 
nieporozumieniem.  
 Radny Rafał Dobrowolski uznał, iŜ przekazanie przez Burmistrza Miasta 
Rawa Mazowiecka informacji  o sposobie wydatkowania publicznych środków nie 
jest Ŝadną łaską, ale zwykłą powinnością. Z podobnym działaniem, odmowy 
informacji, spotkali się równieŜ radni Miasta Rawa Mazowiecka.  
 Radna Katarzyna Urbańska poprosiła o przedstawienie intencji jakie 
kierowały Panem Starostą przy przedstawieniu Radnym powyŜszej informacji, 
czy intencję te wiąŜą się z dalszymi konsekwencjami i  czy zmiany związane 
z realizacją inwestycji zawarte w aneksach spowodują, Ŝe powiat będzie musiał 
zapłacić więcej pieniędzy.  
 Intencją było, odpowiadał Starosta Rawski, pozyskanie wiedzy ile będzie 
kosztować ta wspólna inwestycja. Wiedza taka wynika z obowiązku dbałości władzy 
publicznej o sposób wydatkowania publicznych środków. Wybrano pisemną formę 
aby powstała stosowna dokumentacja uzasadniająca podejmowane decyzje. 
Przedstawiając kwestię na forum Rady Powiatu, Zarząd Powiatu oczekuje wsparcia 
ze strony Radnych w podejmowanych działań umoŜliwiających pełna wiedzę, 
naleŜną partnerowi współrealizującemu inwestycję. 
 Wiceprzewodniczący Rady Marek Dobek wyraził pogląd, Ŝe udostępnienie 
Radzie pełnej wiedzy o realizacji inwestycji jest ze wszech miar słuszne. Radni mają 
prawo do pełnej wiedzy w tym zakresie. RównieŜ obowiązkiem Burmistrza Miasta 
Rawa Mazowiecka jest informowanie powiatu, jako partnera o aktualnej sytuacji 
i powodach wprowadzanych zmian przedłuŜających termin oddania inwestycji 
i zwiększających jej koszt. 
 Stanowisko poprzednika poparł Radny Rafał Dobrowolski. 
 Przed stawianiem powiatu w roli jedynie płacącego przedkładane faktury i nie 
wtrącania się w inne kwestie, zaprotestował Wicestarosta Marian Krzyczkowski. 
Stawianie powiatu w takiej roli potwierdzają dotychczasowe działania miasta. 
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Powiat nie uczestniczył w toczącym się postępowaniu przetargowym, a terminarz 
posiedzeń tzw. rady budowy trafił do Starostwa w miesiącu grudniu br. O pewnych 
działaniach dowiadujemy się jako o zaistniałych faktach, nie pytając partnera 
o opinię przed ich zaistnieniem. Ma to znaczenie w kontekście ciąŜącego obowiązku 
dbałości w właściwe wykorzystanie środków publicznych.  
 Podsumowując toczącą się dyskusję Przewodnicząca Rady Maria CharąŜka 
udzieliła poparcia  dla działań  Zarządu Powiatu w zakresie pozyskania pełnej 
wiedzy o realizacji powyŜszej inwestycji. Uznała za zasadny wniosek Radnego 
Rafała Dobrowolskiego, aby Rada Powiatu Rawskiego zapoznała się na miejscu 
ze stanem realizacji inwestycji. 
 
Ad. 14 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 na swojej  X sesji w dniu 4 listopada 
2011 roku podjęła następujące uchwały: 

1. nr X/69/2011 w sprawie zmian w budŜecie powiatu roku bieŜącego, 
2. nr X/70/2011 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego 

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2011 SPZOZ 
w Rawie Mazowieckiej, 

3. nr X/71/2011 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej SPZOZ 
w Rawie Mazowieckiej, 

4. nr X/72/2011 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 25 marca 2009 roku  dotyczącej 
regulaminu wynagradzania nauczycieli, 

5. nr X/73/2011 w sprawie  przyjęcia „Rocznego programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi 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 2012 ”. 

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 sprawozdawczym okres od 4.11.2011 r. 
do 16.12.2011 r. odbył cztery posiedzenia: 
W dniu  4 listopada 2011 roku. 
-  Rozpatrzył wniosek właściciel „Kopalni piasku ze Ŝwirem” w miejscowości 
Wołucza w sprawie przesunięcia terminu naprawy drogi ( Zarząd nie wyraził zgody 
na zaproponowany termin wiosenny). 
- Zapoznał się z  informacją dotyczącą dofinansowania kolei wąskotorowej przez 
Urząd Marszałkowski (wniosek o ujęcie w Programie Rozwoju Turystyki 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2012 modernizacji kolei).  
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W dniu 17 listopada 2011 roku. 
 - Zatwierdził wynik przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania 
inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu 
publicznego z drogi powiatowej nr 4118E w miejscowości Regnów”( 78 257, 52 zł).  

           -   Przesunął  środki z zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa mostu na przepust 
w miejscowości śydomice” na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4118E 
w  miejscowości Regnów”( 14 343,83 zł. ).  

      - Wyraził zgodę na umieszczenie przyłącza kablowego w pasie drogowym drogi 
powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Lesiew w miejscowości Brzozówka. 
- Rozpatrzył prośbę Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o zapewnienie odśnieŜenia terenu SP ZOZ 
i lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej (wniosek do władz miasta). 
- Wyraził zgodę ma wydzierŜawienie pomieszczeń w piwnicach budynku przy 
ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej (Prokuratura Rejonowa w Rawie 
Mazowieckiej na okres 3 lat).  
- Zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej skierowanym do Nordea Bank Polska S.A o wyraŜenie zgody 
na zawieszenie do końca 2012 roku spłaty części kapitałowej zaciągniętych 
kredytów.  
- Rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej w sprawie remontu dachu na budynku 
warsztatów ( 45.000 zł środki bieŜ. Szkoły). 
- Rozpatrzył wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Rawie 
Mazowieckiej w sprawie najmu pomieszczeń w budynku szkoły.  
- Pozytywnie rozpatrzył wniosek o wykreślenie z Ewidencji Szkoły Policealnej Pana 
Mirosława Góreckiego.  
- Rozpatrzył pozytywnie wniosek o zmianę wpisu w Ewidencji w Zasadniczej 
Szkole Zawodowej Rzemiosła.  
- Rozpatrzył wniosek o nadanie uprawnień Zasadniczej Szkole Zawodowej    
Rzemiosła ( pozytywnie).  
- Rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowej StraŜy PoŜarnej o wydanie     
upowaŜnienia w sprawie dokonywania przeniesień w ramach jednego rozdziału 
(wniosek niezasadny- art. 171ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych). 

   - Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu              
Rawskiego na 2011 rok.  
 - Podjął  uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu na 2011 rok.  

    - Rozpatrzył ofertę realizacji zadania publicznego przez Hospicjum w Rawie                
Mazowieckiej.  
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W dniu  29 listopada 2011 roku. 
- Zapoznał się z informacją z działalności finansowej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za okres I-IX 2011 roku.  
- Zatwierdził  harmonogram pracy aptek na grudzień 2011 i styczeń 2012 roku.  
- Zatwierdził wynik przetargu na dzierŜawę gruntów rolnych działek nr 61/2, 63/2, 
126 (za kwotę 7020,00 zł brutto). 
-Podjął uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej ds. gospodarowania 
nieruchomościami powiatowymi. 
- Wyraził zgodę na usunięcie drzewa z działki powiatowej nr 696/3 przy 
ul. Południowej 27.  
- Podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu powiatu rawskiego 
na 2011 rok.  
- Podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budŜetu powiatu na 
2012 rok.  
-  Podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie 2011 roku.  
-Rozpatrzył wniosku Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego w sprawie usunięcia 
awarii ( odmowa-chodnik przy Starostwie).  
-  Przyjął propozycję porządku XI  sesji Rady Powiatu. 
     
W dniu 6 grudnia 2011 roku. 
- Przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały nr IV/30/2011 
Rady Powiatu Rawskiego z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie wysokości opłat 
za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowy na obszarze powiatu rawskiego w części 
§ 4 ust. 1 pkt1), tj. zmniejszenie opłaty za kaŜdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni 
pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego, handlowego lub 
usługowego usytuowanego w terenie zabudowanym i niezabudowanym.  
- Zapoznał się z warunkami sfinansowania przebudowy linii 15kV – teren Szpitala.   
- Przyjął projekt „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Rawskim na lata 2012 – 2017”. 
- Przyjął projekt „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób  
Niepełnosprawnych”. 
 - Przyjął  projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie darowizny lokalu uŜytkowego 
połoŜonego w Babsku na rzecz gminy Biała Rawska.  
- Podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu.   
- Zapoznał się z informacją w sprawie realizacji wspólnej inwestycji z Miastem 
Rawa Mazowiecka pt. „Budowa krytej pływalni wraz z lodowiskiem”. 
 Kończąc swoje wystąpienie Starosta Rawski ponowił zaproszenie 
na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2011 r. o godz. 1400. 
  
Ad. 15 W kolejnym punkcie obejmującym interpelacje radnych głosów nie było.  
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Ad. 16 W punkcie zapytania i wolne wnioski Radna Katarzyna Urbańska zwróciła 
się z wnioskiem o przeznaczenie wolnych środków z roku 2011 powstałych w dziale 
– rada powiatu na remont pomieszczeń w ZSP w Białej Rawskiej.  
Przewodnicząca Rady zaproponowała aby decyzję w tym zakresie podjąć  z chwilą 
uzyskania wiedzy co do wysokości tych środków i  wprowadzaniu ich do budŜetu 
roku przyszłego. 
 Radny Rafał Dobrowolski poprosił o ustalenie terminu wizyty na 
nowobudowanym basenie.   
 Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła pismo Marszalka 
Województwa Łódzkiego informujące o przyznaniu dofinansowania w wysokości 
75.000 zł. modernizacji duŜego kościoła w Rawie Mazowieckiej  
 
Ad. 17 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria CharąŜka - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1430 dokonała zamknięcia 
obrad  XI  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk.  

  
 
 
 


