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

odbytej w dniu 30 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 uprzednio porządku obrad XII sesji Rady Powiatu 
Rawskiego Przewodnicząca Rady zgłosiła dwie autopoprawki obejmujące: 
- Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały nr XI/75/2011 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 16 grudnia 2011 roku dotyczącej ustalenia 
wydatków budŜetu powiatu, które w roku 2011 nie wygasają 
z upływem roku budŜetowego. Ten punkt stanie się nowym punktem drugim. 
- Przyjęcie stanowiska Rady powiatu w zakresie koncepcji zniesienia Sądu 
Rejonowego w Rawie Mazowieckiej. Ten punkt stanie się nowym punktem 
dziewiątym porządku obrad. 

Następnie Rada Powiatu Rawskiego przyjęta jednogłośnie porządek obrad 
uwzględniający autopoprawki zaproponowane przez Przewodniczącą Rady Powiatu. 

  
Przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały nr XI/75/2011 Rady Powiatu 

Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 16 grudnia 2011 roku dotyczącej 
ustalenia wydatków budŜetu powiatu, które w roku 2011 nie wygasają 
z upływem roku budŜetowego.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na 2012 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2012-2024. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych 

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, oddawania ich w dzierŜawę, najem, 
uŜytkowanie oraz uŜyczenie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody ma przekazanie w drodze 
darowizny Gminie Biała Rawska lokalu uŜytkowego wraz 
z nieruchomościami przynaleŜnymi połoŜonymi w miejscowości Babsk 
Gmina Biała Rawska. 

9. Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu w zakresie koncepcji zniesienia Sądu 
Rejonowego w Rawie Mazowieckiej. 



 2 
 
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji przyjętego na rok bieŜący 

planu kontroli. 
11. Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 

Zarządu w okresie międzysesyjnym. 
12. Interpelacje radnych. 
13. Zapytania i wolne wnioski. 
14. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały  w sprawie 
zmiany Uchwały nr XI/75/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 
z dnia 16 grudnia 2011 roku dotyczącej ustalenia wydatków budŜetu powiatu, 
które w roku 2011 nie wygasają z upływem roku budŜetowego.  

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena 
Pakuła. 

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 
2009 roku ustala się wydatki niewygasające z końcem roku budŜetowego na kwotę 
1 036 400 zł. Wydatki niewygasające obejmują następujące zadania inwestycyjne: 
1.„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”, 
2. „Przebudowa kotłowni olejowej na gazową” Dom Dziecka Rawa Mazowiecka, 
3. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponaginazjalnych w Białej 
Rawskiej”, 
4. „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem”.  

Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik w zakresie 
proponowanych wydatków niewygasających z upływem roku bieŜącego, 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 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XII/81/2011 w sprawie zmiany Uchwały 
nr XI/75/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 16 grudnia 
2011 roku dotyczącej ustalenia wydatków budŜetu powiatu, które w roku 2011 nie 
wygasają z upływem roku budŜetowego, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu. 
 
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. 
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Proponuje się zwiększenie dochodów w dziale 853, rozdziale 85324 o kwotę 
2 800 zł, są to dochody powiatu stanowiące 2,5 % środków wydatkowanych 
 
z PFRON. Kwota ta zostanie przeznaczona na wydatki związane z obsługa PFRON 
w Starostwie. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST4-4820/109/2011 
zmniejsza się dochody budŜetu z tytułu subwencji ogólnej, części równowaŜącej 
o kwotę 24 zł. Dokonuje się zmian w planie finansowym, między rodzajami 
wydatków w Starostwie, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 
 w Rawie Mazowieckiej oraz Zespole Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej. W ramach zadań inwestycyjnych zmniejszenia o kwotę 237 000 zł 
zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części gminy Rawa 
Mazowiecka”. Zadanie zostaje przeniesione do wydatków bieŜących. Dokonuje się 
zmiany w planie dotacji na 2011 rok, oszczędności uzupełnią występujące braki. 

Do propozycji zmian w budŜecie roku bieŜącego przedstawionych 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 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XII/82/2011 w sprawie zmian w budŜecie 
powiatu roku bieŜącego, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia budŜetu powiatu na 2012 rok. 
O przedstawienie projektu budŜetu Przewodnicząca Rady poprosiła 
Przewodniczącego Zarządu  - Jozefa Matysiaka. 
 Swoje wystąpienie mówca rozpoczął od ogólnej informacji, iŜ projekt budŜetu 
został przedłoŜony w ustawowym terminie Radzie Powiatu, za pośrednictwem 
Przewodniczącej Rady oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Proponowane 
załoŜenia budŜetowe na rok 2012 były przedmiotem obrad wszystkich Komisji 
stałych.  
Następnie Starosta Rawski przeszedł do prezentowania projektu budŜetu.   
 
Dochody powiatu na rok 2012 zaplanowano w wysokości 45 454 265 zł. Kwotę 
dochodów stanowią: 
1. Dochody bieŜące  w wysokości 44 033 265 zł, w tym: 
a)  dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji 
rządowej, w wysokości  4 372 055 zł.  
b) dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez powiat 

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 12 000 zł.  
c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieŜące realizowane 
     na podstawie porozumień, kwota dotacji to 745 944 zł. 
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d) środki na zadania bieŜące z udziałem środków unijnych 2 622 402 zł. 
e) dochody własne oszacowano w wysokości 36 280 864 zł, w tym:  
 
Subwencje ogólne. 
Kwota subwencji ogólnej na 2012 rok to 26 922 175 zł, w tym:   
Część oświatowa              23 074 185 zł                             
Część wyrównawcza      2 225 935 zł                               
Część równowaŜąca      1 622 055 zł                               
Ogółem               26 922 175 zł                             
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  6 969 175 zł.  
Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano  w wysokości 2 389 514 zł, w tym:.  
Wpływy z opłat komunikacyjnych  1 100 000 zł 
Wpływy z najmu i dzierŜawy  268 900 zł 
Odsetki 50 000 zł 
Wpływy z usług  628 614 zł 
Wpływy z róŜnych dochodów i opłat  342 000 zł 
 
2. Dochody majątkowe w wysokości  1 421 000 zł, w tym: 
a) dochody ze sprzedaŜy majątku 1 000 000 zł., 
b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 76 000 zł., 
c) środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 345 000 zł. 
 
Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2012 roku                               
to kwota 199 000 zł. 
Wydatki Powiatu  to  kwota   49 209 006 zł., z tego: 
- wydatki bieŜące w wysokości 45 463 517 zł, 
-  wydatki majątkowe w wysokości 3 745 489 zł, w tym: inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 3 745 489 zł. 
Opracowując plany wydatków na 2012 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia  
i pochodne na poziomie 2011 roku. 

 
Rozchody roku 2012 to kwota 2 744 398 zł: 
Planowane spłaty  kredytów i poŜyczek to kwota 2 544 398 zł, następują zgodnie                             
z harmonogramem spłat i umowami z bankami.  
Planowane do udzielenia poŜyczki to kwota 200 000 zł. 
 
Przychody roku 2012 to kwota  6 499 139 zł, w tym:  
- 2 544 398 zł, z tytułu zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów, 
- 200 000 zł, z tytułu spłat poŜyczek udzielonych, 
- 3 754 741 zł wolne środki, w tym: z 2010 roku 3 190 041 zł,  z 2011 roku 
564 700 zł. 
Kwota przypadających do spłaty rat kredytów i poŜyczek, wraz z obsługą długu 
publicznego wyniesie 3 544 398 zł, stanowi to 7,81%  dochodów zaplanowanych                         
na 2012 rok, w tym: 
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- spłata kredytów i poŜyczek  2 544 398 zł 
- odsetki od kredytów i poŜyczek  1 000  000 zł 
 
Dotacje zaplanowane na 2012 rok to kwota 1 137 665 zł, w tym: 
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 080 125 zł. 
a) dotacje podmiotowe 517 991 zł., 
b) dotacje celowe 562 134 zł. 
2. Dotacje dla jednostek nie naleŜących do sektora finansów publicznych kwota 
57 540 zł. 
 Inwestycje roku 2012 to kwota - 3 745 489 zł. 
1. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe 
zaplanowano  w wysokości - 884 489 zł, w tym: 
„Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) na odcinku 
od km 13+917 do km 16+363 wraz z budową  kładki dla pieszych nad  rzeką 
Rokitną w obrębie remontowanego skrzyŜowania z drogą powiatową nr 4122E 
w  miejscowości Sadkowice”  - 844 489 zł. 
Dotacje na inwestycje 40 000 zł, dla gminy Sadkowice - 40 000 zł 
2. Inwestycje działu 710 – działalność usługowa  - 125000 zł, w tym: 
 „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 
Łódzkiego” - 75 000 zł. Zakupy inwestycyjne, sprzętu komputerowego 50 000 zł. 
3. Inwestycje działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 
Wydatki majątkowe ogółem – 6 000 zł, na zakup sprzętu transportowego, 
poŜarniczego oraz kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej 
StraŜy PoŜarnej w Rawie Mazowieckiej. 
4. Inwestycje działu 851 – Szpitale ogólne  
- „Przebudowa linii średniego napięcia w rejonie Szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej” -  175 000 zł 
- „Wymiana eternitowego pokrycia dachowego na budynku głównym Szpitala 
Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” - 223 936 zł 
5. Inwestycje działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
„Wymiana eternitowego pokrycia dachowego na budynku głównym Szpitala Św. 
Ducha  w Rawie Mazowieckiej” - 446 064 zł. 
„Termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej” - 65 000 zł. 
6. Inwestycje działu 926 – kultura fizyczna  
„Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem” - 1 820 000 zł. 
Kwota rezerwy ogólnej wynosi - 145 400 zł, co stanowi 0,3  % wydatków 
art. 222 ust. 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
dopuszcza 1% wydatków. 
Kwota rezerw celowych  wynosi  - 984 600 zł, co stanowi 2,0 % wydatków. Art. 222 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza   
5% wydatków. 
Rezerwa oświatowa  to kwota - 910 000 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie 
zarządzania kryzysowego - 74 600 zł. 
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Wydatki na inwestycje na 2012 rok zaplanowano w wysokości - 3 745 489 zł, 
co stanowi  7,6 % wydatków ogółem. 
 Następnie Przewodnicząca Rady Maria CharąŜka odczytała treść 
następujących Uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi z dnia 20 grudnia 2011 roku: 
- Nr III/507/2011 w sprawie opinii dotyczącej projektu budŜetu Powiatu Rawskiego 
na roku 2012, 
- Nr III/508/2011 w sprawie opinii dotyczącej moŜliwości sfinansowania deficytu 
budŜetowego Powiatu Rawskiego na roku 2012, 
- Nr III/509/2011 w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej na lata 2012-2024 Powiatu Rawskiego. 
PowyŜsze uchwały stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 Po przedstawieniu uchwal Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję  
Jako pierwsza głos w dyskusji zabrała Radna Teresa Pietrzak. W swoim wystąpieniu 
poprosiła o wyjaśnienie, jakimi kryteriami kierowano się przy ustalaniu poziomu 
dotacji  dla poszczególnych samorządów przeznaczonych na utrzymanie dróg 
powiatowych leŜących w granicach miast. Następnie sprecyzowała następujące 
wnioski do proponowanego projektu budŜetu. Wnioski te dotyczyły zwiększenia 
wydatków na realizację następujących zadań: 
- zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej, 
- sfinansowanie dodatkowego etatu w Komendzie Powiatowej PSP w Rawie Maz., 
- doświetlenie oświetleniem ulicznym ul. Targowej i KsięŜe Domki w Rawie 
Mazowieckiej, koszt to kwota 130.000 zł., 
- wyasygnowanie dodatkowych środków na zabezpieczenie budynku przy ul. 
Reymonta 11 w Rawie Mazowieckiej.  
 Odnosząc się do wystąpienia Radnej Teresy Pietrzak, Starosta Józef Matysiak 
poinformował, iŜ jedynym kryterium jakim kierowano się przy ustalaniu poziomu 
dotacji dla poszczególnych samorządów tj. Białej Rawskiej i Rawy Mazowieckiej 
przeznaczonej na utrzymanie dróg powiatowych leŜących w granicach tych miast, 
było kryterium długości dróg. Pełna informacja w zakresie długości dróg 
w obrębie poszczególnych miast i nakładów finansowych przeznaczonych na ich 
utrzymanie przedstawiona zostanie na kolejnej sesji.  
Wniosek dotyczący doświetlenia ulic, będzie przedmiotem analizy Zarządu Powiatu.  
Wniosek dotyczący wsparcia zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji 
w Rawie Mazowieckiej nie moŜe być zrealizowany. Powiat wspiera działania policji 
przez przekazanie dodatkowych środków na realizację dodatkowych patroli.  
Drugi wniosek dotyczący sfinansowania dodatkowego etatu w Komendzie 
Powiatowej PSP w Rawie Maz. równieŜ w obecnej sytuacji nie moŜe być 
uwzględniony. 
Dodatkowe środki na zabezpieczenie budynku przy ul. Reymonta 11 w Rawie 
Mazowieckiej to równieŜ przedmiot troski Zarządu Powiaty. Kwestia ta będzie 
przedmiotem uzgodnień z zarządcą budynku.   
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 Ustosunkowując się do przedłoŜonych propozycji zmian do 
budŜetu na rok 2012 Wicestarosta Marian Krzyczkowski zaproponował aby 
wnioskodawca wskazał źródło pokrycie proponowanych zmian.  
Wskazanie źródeł sfinansowanie proponowanych zmian zwiększających wydatki, 
zdaniem Radnej Teresy Pietrzak nie jest moŜliwe przy takim stopniu ogólności 
konstrukcji budŜetu. Zaproponowane zapisy nie dają jednoznacznej odpowiedzi na 
jakie cele faktycznie środki zostaną wydatkowane. 
 Wiceprzewodniczący Rady Marek Dobek uznał przedłoŜone przez Radną 
Teresę Pietrzak wnioski jako ze wszech miar słuszne. Takich wniosków moŜna 
precyzować nieskończenie wiele, dotykając kaŜdej sfery działalności powiatu. 
JednakŜe mamy określone moŜliwości budŜetowe i to one determinują kolejność 
ich realizacji.   
 Radna Katarzyna Urbańska w swoim wystąpieniu powróciła do dyskusji 
prowadzonej na ostatnim posiedzeniu Komisji BudŜetu i Finansów.  Na powyŜszym 
posiedzeniu przyjęto zapewnienie Pana Wicestarosty Mariana Krzyczkowskiego 
dotyczące wsparcia finansowego ZSP w Białej Rawskiej, aby przypadający na rok 
przyszły jubileusz 50-lecia funkcjonowania placówki był zauwaŜalny równieŜ przez 
poprawę estetyki i wizerunku tej placówki. 
Następnie Radna odniosła się do cyklicznego wspierania modernizacji drogi 
Pukanin – Mogielnica, na którą w ciągu ostatnich kilku lat przeznaczano z budŜetu 
powiatu istotne środki. Z obliczeń wykonanych przez Radną wynika, iŜ w ostatnich 
trzech latach na modernizację powyŜszej drogi wydatkuje się środki w wysokości 
2.219.000 zł. Swoje wystąpienie Radna zakończyła pytaniem, czy to juŜ koniec 
z modernizacją powyŜszej drogi.  
 O udzielenie odpowiedź na zadane przez Radną pytanie Przewodnicząca Rady 
poprosiła Panią Małgorzatę Killman – Dyrektora Wydziału Infrastruktury. 
 Modernizacja drogi Pukanin – Mogielnica, informowała Dyrektor Killman, 
prowadzona jest w systemie etapowym. Większość prac wykonano w udziałem 
środków zewnętrznych. Zasadnicze prace na tej drodze winny się zakończyć w roku 
2012. Praktycznie najgorsze odcinki zostały zmodernizowane, pozostaną fragmenty 
do tzw. bieŜącego utrzymania, głównie dotyczy to odcinka Sadkowice - Paprotnia.  
Następnie mówczyni poinformowała, nawiązując do wniosku Radnej zgłoszonego 
na posiedzeniu Komisji BudŜetu i Finansów, dotyczącego wycinki  krzewów wzdłuŜ 
drogi Ścieki – Skoczykłody, iŜ aktualnie trwają prace związane z uporządkowaniem 
wyciętych przy tej drodze przez energetykę krzewów. Modernizacja tej drogi będzie 
moŜliwa po zabezpieczeniu odpowiednich środków w budŜecie powiatu. W ramach 
środków przeznaczonych na bieŜące utrzymanie dróg, w roku przyszłym będą na tej 
drodze prowadzone jedynie prace utrzymujące nawierzchnię w naleŜytym stanie.  
 Kończąc mówczyni poinformowała, iŜ na terenie miasta Biała Rawska 
długość odcinków dróg powiatowych wynosi - 10.5 km, w mieście Rawa 
Mazowiecka - 8 km. 
 W tym miejscu Radna Katarzyna Urbańska zwróciła się z pytaniem, 
ile kosztuje w skali roku praca równiarki dokonującej równania drogi Ścieki – 
Skoczykłody. 
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 Odpowiedź zostanie Radnej udzielona na  najbliŜszym posiedzeniu 
Komisji. 
 O zasadność nieodpłatnego przekazania lokalu w Babsku spytał Radny Rafał 
Dobrowolski. Jego zdaniem taki gest jest niezrozumiały, w sytuacji gdy zaciągamy  
nowe zobowiązania na realizację zadań własnych.  
 Wyjaśniając podniesioną przez Radnego kwestię Starosta Józef Matysiak 
zwrócił uwagę, Ŝe przyjęto zasadę przekazywania miejscowym społecznością 
lokalnym pomieszczeń dotychczas wykorzystywanych przez słuŜbę zdrowia. 
Przekazywany lokal stanowi darowiznę ze strony Agencji Nieruchomości Rolnych 
Skarbu Państwa i nie moŜe być zbyty w okresie 5 lat od daty przekazania. 
Przekazanie Gminie Biała Rawska następuje na potrzeby realizacji zadań 
statutowych. Trwają rozmowy dotyczące przekazania przez Gminę w zamian 
stosownych środków wspierających realizację zadań drogowych na jej terenie.   
 W kolejności głos zabrała Radna Teresa Pietrzak, która zgłosiła wniosek 
formalny o zmianę zapisu projektu uchwały w zakresie jej § 15, upowaŜniającego 
Zarząd Powiatu do zaciągania w 2012 roku kredytów na sfinansowanie 
przejściowego deficytu budŜetu, z których zadłuŜenie w trakcie roku nie moŜe 
przekroczyć limitu 4 300 000 zł. Radna proponuje aby upowaŜnienie to wynosiło 
1 000 000 zł.  
 W związku w zgłoszonymi wnioskami do projektu budŜetu, Starosta Rawski 
w imieniu Zarządu Powiatu  oświadczył, iŜ Zarząd podtrzymuje swoją propozycję 
projektu budŜetu, wnioskując aby złoŜone wnioski potraktować jako wnioski 
bezprzedmiotowe, gdyŜ nie zostały wskazane źródła ich pokrycia. 
 W tej sytuacji Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad złoŜonymi 
wnioskami. Poinformowała, iŜ głosowanie nad wnioskami następuje według 
kolejności ich zgłoszeń.  
Przed aktem głosowania zostały przytoczone stosowne przepisy prawne obejmujące 
procedurę uchwalania budŜetu, wynikające z ustawy o finansach publicznych 
oraz ustawy o samorządzie powiatowym.  
 W tym miejscu Radna Teresa Pietrzak poinformowała, iŜ proponowane 
zmiany w projekcie budŜetu zostaną sfinansowane w ramach środków bieŜących. 
 JeŜeli ma to być powaŜna dyskusja, złoŜone wnioski winny obejmować 
propozycje konkretnych kwot zmian i wskazania konkretnych źródeł ich 
sfinansowania, oświadczył Starosta Józef Matysiak.  
 O zakończenie tej nieproduktywnej dyskusji zaapelował Wiceprzewodniczący 
Rady – Marek Dobek. 
 O potraktowanie złoŜonych wniosków, jako wnioski złoŜone do Zarządu 
Powiatu, który zajmie się ich analizą, zaapelował Wicestarosta Marian 
Krzyczkowski. 
 Radny Rafał Dobrowolski zaproponował przesunięcie głosowania nad 
budŜetem na kolejną sesję Rady Powiatu.  
 Zdaniem Starosty Rawskiego nie ma racjonalnych powodów przekładania 
terminu uchwalenia budŜetu na rok 2012 
 Innych głosów w dyskusji nie było. 
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Zbiorczą opinię w imieniu poszczególnych Komisji przedstawił Pan 

Ryszard Imioła – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów.  Poinformował, iŜ 
wszystkie Komisje, równieŜ Komisja BudŜetu i Finansów, pozytywnie zaopiniowały 
przedłoŜony przez Zarząd Powiatu projekt budŜetu na rok 2012.  
 Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady przystąpiła do aktu głosowania. 
Jako pierwszy poddała pod głosowanie wniosek Zarządu Powiatu o przyjęcie 
uchwały budŜetowej w kształcie zaproponowanym przez Zarząd Powiatu. 
 Przed glosowaniem treść projektu uchwały budŜetowej przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady – Marek Dobek. 
 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 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym 
się  uchwałę nr XII/83/2011 w sprawie uchwalenia budŜetu na 2012r., która stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 Uwzględniając wynik glosowania Przewodnicząca Rady oświadczyła, 
iŜ wynik głosowania powoduje, Ŝe nie ma konieczności głosowania pozostałych 
wniosków. 
  
Ad. 6  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego 
na lata 2012-2024. 

O omówienie treści projektu uchwały Przewodnicząca Rady Powiatu  
poprosiła ponownie Skarbnik Powiatu – Marzenę Pakułę. 
 Do opracowania prognozy dochodów na 2012 rok wykorzystano dane 
z Ministerstwa Finansów o wysokości  subwencji  oraz udziałach w podatku 
dochodowym od osób fizycznych, pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego  oraz 
oszacowano dochody własne na podstawie obowiązujących umów oraz porozumień 
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Analiza historyczna poziomu 
dochodów ogółem wskazuje na stały ich wzrost. Wskaźnik ich wzrostu znacznie 
przewyŜszał poziom inflacji w poszczególnych latach. Biorąc pod uwagę  tendencję 
wzrostową przyjęto średni wzrost dochodów ogółem na poziomie 4% w kaŜdym 
roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego. 
Bazę do wyliczeń stanowiła średnia z trzech poprzednich lat tj. 2009, 2010 
oraz 2011 roku. Na główne źródła dochodów bieŜących w latach 2012 do 2024 
składać będą się subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z wpływów 
z czynszów oraz opłaty komunikacyjnej, udziały w podatku dochodowym od osób 
prawnych  i od osób fizycznych. 
 Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych, na lata 2012 – 2024, 
obejmuje wyłącznie dochody z tytułu sprzedaŜy majątku. Zostały one oszacowane 
w oparciu o zasoby nieruchomości Powiatu przeznaczone do zbycia oraz 
prognozowane ceny moŜliwe do uzyskania ze sprzedaŜy. Na dzień opracowywania 
prognozy nie istnieją przesłanki pozwalające zakładać pozyskanie dochodów 
majątkowych z innych tytułów. 
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 Przy szacowaniu wydatków przyjęto, iŜ w kaŜdym roku  prognozy będą  
zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia i pochodne, spłatę rat kredytów, obsługę 
zadłuŜenia, spłatę poręczeń,  sfinansowanie zadań statutowych. 
 
Do oszacowania wydatków związanych  z funkcjonowaniem organów JST  przyjęto 
rozdziały 75019, 75020, 75075, 75095.  
Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach  2012 do 2024 przyjęto 
załoŜenie, iŜ źródłem ich finansowania będą dochody ze sprzedaŜy majątku 
oraz ewentualne wypracowane nadwyŜki budŜetu. 
 Opracowując przychody i rozchody budŜetu na lata 2012 do 2024 wzięto pod 
uwagę zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat oraz przewidziane 
do zaciągnięcia zobowiązania w następnych latach. 
 W roku 2012 przewiduje się konsolidację kredytów, z moŜliwością 
elastycznych spłat rat kapitałowych w latach następnych. 
Dług powiatu w latach 2012 do 2024  przedstawia się następująco: 
- na koniec 2012 roku kwota 19 976 157 zł, tj.: 44,04%, 
- na koniec 2013 roku kwota 18 476 157 zł, tj.: 39,31%,  
- na koniec 2014 roku kwota 18 476 157 zł, tj.: 37,71%,  
- na koniec 2015 roku kwota 18 126 157 zł, tj.: 35,54%, 
- na koniec 2016 roku kwota 17 626 157 zł, tj.: 33,26%, 
- na koniec 2017 roku kwota 16 626 157 zł, tj.: 30,23%, 
- na koniec 2018 roku kwota 14 626 157 zł, tj.: 25,66%, 
- na koniec 2019 roku kwota 11 626 157 zł, tj.: 21,53%, 
- na koniec 2020 roku kwota   9 626 157 zł, tj.: 17,19%, 
- na koniec 2021 roku kwota   7 626 157 zł, tj.:  13,38%, 
- na koniec 2022 roku kwota   5 826 157 zł, tj.:    9,87%. 
- na koniec 2023 roku kwota   3 626 157 zł, tj.:    6,04%. 
- na koniec 2024 roku kwota   0 zł. 
 
W ramach przedsięwzięć, na lata 2012-2024,  zabezpieczono spłaty kredytów 
poręczonych  SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.  Kredyt poręczony w 2005 roku 
w wysokości 5 000 000 zł, na okres 2005-2016 w Banku Nordea oraz kredyt 
poręczony w 2007 roku w wysokości 4 000 000 zł, na okres 2007 – 2023. 
Przedsięwzięcia związane z wydatkami bieŜącymi przedstawiają się następująco: 
1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 
z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:  
- „Mechatronik -   zawód przyszłości”, okres realizacji 2012 – 2013, łączne nakłady 
finansowe to kwota 1 026 862 zł. 
- „Starostwo Rawskie  - przyjazne obywatelom, nowoczesne i skuteczne”, okres 
realizacji  2012 – 2013, łączne nakłady finansowe to kwota 697 470 zł. 
- „Mój biznes – moja szansa”, okres realizacji  2012 – 2014, łączne nakłady 
finansowe to kwota 1 915 551 zł. 
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2. Związane z umowami, których realizacja w roku budŜetowym i w latach 
następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których 
płatności przypadają w okresie dłuŜszym niŜ rok. 
Kwoty zostały oszacowane, zgodnie z klasyfikacją budŜetową,  na ewentualne 
umowy dla Starostwa oraz wszystkich jednostek organizacyjnych. 
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 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się uchwałę 
nr XII/84/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego 
na lata 2012-2024, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych SPZOZ 
w Rawie Mazowieckiej, oddawania ich w dzierŜawę, najem, uŜytkowanie 
oraz uŜyczenie. 
 Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pana Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziały Polityki Społecznej. 
 Mówca poinformował, iŜ w związku z uchyleniem ustawy o zakładach opieki 

zdrowotnej i uchwaleniem ustawy o działalności leczniczej, zachodzi konieczność 
dostosowania zasad gospodarowania aktywami trwałymi przez Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Nowa ustawa, 
która weszła w Ŝycie z dniem 1 lipca 2011 roku nakłada, na organ tworzący, 
którym jest dla SPZOZ w Rawie Maz. Powiat Rawski, obowiązek ustalenia zasad, 
które będą zawierały m.in. wymóg uzyskania zgody podmiotu tworzącego na zbycie, 
wydzierŜawienie, wynajęcie, oddanie w uŜytkowanie oraz uŜyczenie aktywów 
trwałych. Jednocześnie uchylono kompetencje określenia zasad dokonywania 
zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz określenia 
jego przeznaczenia i standardu, określone w poprzednich uchwałach. W związku 
z powyŜszym zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały. 
 Odnosząc się do przedstawionego uzasadnienia Radny Rafał Dobrowolski 
zwrócił się z pytaniem, czy w przypadku zbywania aktywów trwałych SPZOZ 
w Rawie Mazowieckiej, oddawania ich w dzierŜawę, najem, uŜytkowanie oraz 
uŜyczenie o istotnym znaczeniu, Rada Powiatu miała moŜliwość decyzji. 
 Te kwestie rozstrzyga proponowany projekt uchwały. Z pewnością Rada 
Powiatu  będzie informowana o tego typu działaniach, poinformował Starosta Józef 
Matysiak. 
 Do tak przedstawionego uzasadnienia innych uwag nie było. 

O pozytywnej opinii Komisji BudŜetu i Finansów w zakresie omawianego 
projektu uchwały poinformował jej Przewodniczący – Ryszard Imioła. 
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 Do treści przedstawionego przez Wiceprzewodniczącego Rady projektu 
uchwały uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się uchwałę 
nr XII/85/2011 w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych SPZOZ 
w Rawie Mazowieckiej, oddawania ich w dzierŜawę, najem, uŜytkowanie 
oraz uŜyczenie, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 8 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie  
wyraŜenia zgody ma przekazanie w drodze darowizny Gminie Biała Rawska lokalu 
uŜytkowego wraz z nieruchomościami przynaleŜnymi połoŜonymi w miejscowości 
Babsk Gmina Biała Rawska.  
 Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Stefan Goryczka – Dyrektor 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 
 Lokal uŜytkowy wraz z przynaleŜnościami połoŜony w miejscowości Babsk, 
gm. Biała Rawska stał się własnością powiatu rawskiego w drodze darowizny 
przekazanej na cele statutowe przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu 
Państwa. Od kilku lat jest niewykorzystywany na ten cel. Kilkakrotne próby 
uruchomienia działalności w zakresie ochrony zdrowia, nie przyniosły efektów. 
Lokal jest niezagospodarowany i pomimo zabezpieczeń zagroŜony dalszą 
dewastacją. Dalsze starania o wykorzystanie zgodnie z celem darowizny, 
najprawdopodobniej nie przyniosą pozytywnych rezultatów. Darczyńca zapewnia, 
Ŝe przekazanie darowizny Gminie Biała Rawska na cele statutowe, nie przyczyni się 
do Ŝądania zwrotu aktualnej wartości pienięŜnej, przekazywanej nieruchomości. 
Gmina w swojej uchwale wyraziła chęć przyjęcia do gminnego zasobu 
nieruchomości, odrębnej własności lokalu wraz z przynaleŜnościami. 
 Radna Teresa Pietrzak poprosiła o podanie wartości przekazanego majątku. 
Wartość przekazywanego majątku nie była przedmiotem wyceny przez 
rzeczoznawcę majątkowego, jej rynkowa wartość określona została wg. cen 
określonych w rejestrze cen nieruchomości prowadzonym w Starostwie i wynosi 
ok. 77 000 zł.   
 Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa Geodezji i Gospodarki 
Terenami pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały. Opinię Komisji 
przedstawił jej Przewodniczący – Henryk Majewski. 
 Do treści przedstawionego przez Wiceprzewodniczącego Rady projektu 
uchwały uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się uchwałę 
nr XII/86/2011 w sprawie wyraŜenia zgody ma przekazanie w drodze darowizny 
Gminie Biała Rawska lokalu uŜytkowego wraz z nieruchomościami przynaleŜnymi 
połoŜonymi w miejscowości Babsk Gmina Biała Rawska, która stanowi załącznik 
nr 8 do niniejszego protokołu. 
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Ad. 9 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do punktu 
obejmującego przyjęcie stanowiska Rady Powiatu w zakresie koncepcji zniesienia 
Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej. 
Wprowadzenia do tego punktu porządku obrad dokonał Starosta Rawski – Józef 
Matysiak. 
 Mówca poinformował, iŜ projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie zmiany struktury organizacyjnej sądów powszechnych zakłada likwidację 
ok. 115 sądów rejonowych, w tym Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej. 
W jego miejsce planowane jest utworzenie wydziałów zamiejscowych. Istnieje więc 
realna obawa, Ŝe w przyszłości równieŜ dojdzie do likwidacji tych wydziałów.  
Propozycje zmian zawarte w projekcie Rozporządzenia w znaczny sposób utrudnią  
dostęp mieszkańcom powiatu rawskiego do  świadczonych usług sądowniczych, 
przez co ich prawa zostaną w tym zakresie ograniczone.  
 Przyjęcie stanowiska wyraŜającego dezaprobatę tego typu działań przez 
samorząd powiatowy i samorządy gminne pokaŜe wspólną negatywna ocenę 
samorządów wobec planowanych działań reformatorskich. 
 Następnie przewodnicząca Rady odczytała projekt powyŜszego stanowiska. 
Do jego treści uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego przyjęła przy jednym głosie przeciwnym stanowisko 
w zakresie koncepcji zniesienia Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej. Stanowi 
ono załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 10 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji przyjętego na rok bieŜący 
planu kontroli. 
Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy oraz planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu rawskiego za 2011 rok przedstawił Przewodniczący 
Komisji – Tomasz Lesiak. 
Przedstawia się ono następująco: 
 
Komisja Rewizyjna w składzie: 
1.Tomasz Lesiak-Przewodniczący Komisji  
2. Franciszka Wójcicka-członek Komisji 
3. Bogdan Batorek-członek Komisji 
4. Henryk Majewski -członek Komisji 
5. Teresa Pietrzak-członek Komisji 
6. Marek Szcześniak-członek Komisji  
 
w okresie – 2011 roku – komisja odbyła  5 posiedzeń protokołowanych 
oraz przeprowadziła 3 kontrole w oparciu o przyjęty i  zatwierdzony planu kontroli 
Komisji Rewizyjnej na 2011 r.. Realizując swe zadania statutowe Komisja 
Rewizyjna, wykonywała swe zadania, które obejmowały kontrolowanie działalności 
Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych. W oparciu o roczny plan 
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kontroli zespoły kontrolne, składające się z członków Komisji Rewizyjnej 
przeprowadziły trzy kontrole, które odbyły się w: 
 
1) Starostwie Powiatowym w Zarządzie Dróg i Transportu  której przedmiotem była 
kontrola poprawności przeprowadzonej procedury przetargowej na modernizację 
drogi powiatowej Wólka Lesiewska – Ossa. 
W wyniku kontroli Ŝadnych uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono. 
 
2) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej której przedmiotem była 
kontrola gospodarki finansowej w zakresie planowania i wydatkowania wydatków 
rzeczowych - Ŝadnych uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono. 
 
3) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Rawie Mazowieckiej której przedmiotem była kontrola gospodarki finansowej 
za lata 2009-2010 - Ŝadnych uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono. 
 Protokoły z przeprowadzonych kontroli są do wglądu i znajdują się w biurze 
Rady Powiatu. 

Ponadto do zadań komisji naleŜy opiniowanie wykonania budŜetu powiatu 
i występowanie z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nieudzielania 
absolutorium Zarządowi Powiatu. Komisja dokonała oceny wykonania budŜetu 
powiatu za rok 2010, jak równieŜ kontroli wybranych dowodów księgowych, 
sprawdzając ich kompletność, poprawności oraz staranności wypełnienia. W wyniku 
prowadzonej analizy ww. dokumentów Komisja opracowała opinię o realizacji 
budŜetu powiatu za 2010 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu, akceptując przedmiotowe dokumenty. 

Do tak przedstawionego sprawozdania uwag nie było. 
 
Ad. 11 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  XI sesji w dniu 16 grudnia 
2011 roku podjęła następujące uchwały: 

1. nr XI/74/2011 w sprawie zmian w budŜecie powiatu roku bieŜącego, 
2. nr XI/75/2011 w sprawie wydatków budŜetowych, które nie wygasają 

z końcem 2011 r.,  
3. nr XI/76/2011 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,  

4. 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, 
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5. 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 
(GMO), 

6. nr XI/79/2011 w sprawie przyjęcia ”Powiatowego programu działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych na lata 2012-2017”, 

7. nr XI/80/2011 w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie 
rawskim na lata 2012-2017”.   

Wszystkie uchwały zostały wykonane przez przekazanie Wojewodzie  łódzkiemu 
lub Regionalnej Izbie Obrachunkowej jako organom nadzoru. Do dnia dzisiejszego 
organy te nie stwierdziły ich niewaŜności.  
 
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył trzy posiedzenia: 
W dniu 16.12.2011 r. 
- podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenie zmiany planów finansowych budŜetu 
powiatu rawskiego, 
- zatwierdził wynik przetargu sprzedaŜy działki nr 308/40 w Rawie Mazowieckiej, 
 
W dniu 20.12.2011r. 
-  zapoznał się z projektem Uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie określenia 
zasad zbywania środków trwałych SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, oddawania ich w 
dzierŜawę, najem, uŜytkowanie oraz uŜyczenie, 
-  zapoznał się z operatem szacunkowym (kwot wyceny) nieruchomości 
uŜytkowanych przez SPZOZ – wycena z dn. 25.11.2011r., 
-  rozpatrzył wniosek Zarządu Stowarzyszenia Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku  
 o nieodpłatne wynajęcie sal lekcyjnych we wskazanych szkołach i placówkach 
oświatowych, 
- zapoznał się z informacją dyrektora LO w sprawie   najmu sal lekcyjnych, 
- przyjął propozycję porządek Sesji Rady Powiatu w dniu 30.12.2011 r., 
- zapoznał się z informacją w sprawie realizacji budowy krytej pływalni 
wraz z lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej, 
 
W dniu 28.12.2011 r.  
- rozpatrzył wniosek  Spółki RAWIK Sp. z o.o. w sprawie uzgodnienia przebiegu 
sieci wodociągowej przez nieruchomość naleŜąca do powiatu rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej, 
- zapoznał się z  informacją o zawartych kontraktach z NFOZ przez SP ZOZ, 
- ustalił wysokości  czynszu dzierŜawnego dla  działki 308/19 połoŜonej  w Rawie 
Mazowieckiej, 
- przyjął propozycję projektu  stanowiska Rady Powiatu Rawskiego w sprawie 
projektu likwidacji Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.  

Do tak przedstawionej informacji uwag nie było. 
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Ad. 12 W kolejnym punkcie obejmującym interpelacje radnych głosów nie było.  
 
Ad. 13 W punkcie zapytania i wolne wnioski Radna Teresa Pietrzak poprosiła 
obecną na dzisiejszej sesji Panią Annę Idzikowską – Dyrektora SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej o informację dotyczącą zakończonego postępowania konkursowego 
z NFZ w zakresie  kontraktacji usług specjalistycznych na rok 2012. 
Dyrektor SPZOZ poinformowała, iŜ  zostały zakończone postępowania konkursowe 
w zakresie ratownictwa medycznego. Kontrakt w tym zakresie został pomniejszony 
o jeden zespół wyjazdowy ratownictwa medycznego.   
JeŜeli chodzi o lecznictwo szpitalne konkurs został rozstrzygnięty w zakresie 
czterech oddziałów: internistycznego, chirurgicznego, dziecięcego 
i pulmonologicznego. Umowy nie są jeszcze podpisane. W dniu 13 stycznia zostanie 
rozstrzygnięty konkurs na oddział ginekologiczno-połoŜniczy.  
JeŜeli chodzi o specjalistkę ambulatoryjną to SPZOZ z 12 poradni 
zakontraktowanych w roku 2011, na rok 2012 zakontraktował jedynie 4: 
onkologiczną, gruźlicy i chorób płuc,  okulistyczną dla dzieci i poradnię uzaleŜnień. 
W ubiegłym roku kontrakt na specjalistkę obejmował kwotę ok. 900 000 zł. 
Natomiast kontrakt na 2012 rok zamyka się kwotą 394 000 zł. Oferta złoŜona przez 
SPZOZ była skalkulowana na poziomie o 10% niŜej od oczekiwanej. Placówka nie 
miała braków: sprzętowych, kadrowych, jak i  w zakresie dostępności. Elementy 
te zostały zabezpieczone na poziomie roku poprzedniego. SPZOZ złoŜył odwołania 
od decyzji NFZ w zakresie nie zakontraktowanych poradni.  
 Na kolejną sesję Radna Teresa Pietrzak poprosiła o moŜliwość zapoznania się 
z uzasadnieniem N FZ w zakresie  przyjętych rozstrzygnięć konkursowych. Ponadto 
Radna poprosiła o dane obejmujące ilość zatrudnionych pracowników, 
konsekwencje w postaci ilości osób tracących pracę, wysokość stawek jakie SPZOZ 
zaoferował Narodowemu Funduszowi Zdrowia w ofercie i po negocjacjach.  
  
Ad. 14 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria CharąŜka - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego złoŜyła najlepsze Ŝyczenia noworoczne 
i godzinie 1330 dokonała zamknięcia obrad  XII  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk.  
  
 
 
 
 


