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

odbytej w dniu 4 listopada 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 X sesji 
Rady Powiatu Rawskiego uwag nie zgłoszono. 

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 IX sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru podmiotu uprawnionego do 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2011 SPZOZ w 
Rawie Mazowieckiej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/159/2009 Rady 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 25 marca 2009 roku  
dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

8. Podjęcie uchwały 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 ”. 

9. Informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy w powiecie rawskim. 
10. Informacja o stanie realizacji przez powiat zadań oświatowych za rok szkolny 

2010/2011.  
11. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego i Starosty Rawskiego 

o złoŜonych oświadczeniach majątkowych. 
12. Informacja Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 

Zarządu w okresie międzysesyjnym. 
13. Interpelacje radnych. 
14. Zapytania i wolne wnioski. 
15. Zamknięcie obrad. 
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Przed przystąpieniem do realizacji przyjętego porządku obrad, Starosta Rawski 
podziękował obecnemu Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Rawska, Panu Jackowi 
Adamczykowi za wieloletnie kierowanie strukturami powiatowymi Szkolnego 
Związku Sportowego. 
   
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z IX sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie protokół z IX 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: 
- Zwiększa się dochody i wydatki bieŜące w dziale 754, rozdziale 75411 o kwotę 
5 000 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe planowane na 2011 rok 
(decyzja ŁUW nr FN-I.3111.2.233.2011). 
- Zwiększa się dochody w dziale 852, rozdziale 85201 o kwotę 642 zł, są to dochody 
z darowizn dla Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, środki zwiększą wydatki 
w placówce. 
- Zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 
52 076 zł, są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń Internatu przez Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej oraz za Ŝywienie, środki zwiększą 
wydatki w szkole. 
- Zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdziale 85403 
o kwotę 10 669 zł, są to dochody z tytułu odszkodowania w Zespole Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, środki zwiększą wydatki w placówce. 
- W związku z przeniesieniami osób między wydziałami w Starostwie, dokonuje 
się korekty planu finansowego wynagrodzeń. Oszczędności z Zespołu Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przenosi się do Liceum Ogólnokształcącego 
w Rawie Mazowieckiej. Zmniejsza się rezerwę ogólną, o kwotę 2 000 zł, środki 
zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe. 
Zadania inwestycyjne. 
- Zwiększenia: 30 000 zł, „Przebudowa kotłowni z olejowej na gazową” w Domu 
Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 7 000 zł., „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha 
w Rawie Mazowieckiej”. 
- Zmniejszenia: 5 000 zł, „Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej 
w budynku SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej”, są to oszczędności poprzetargowe. 



 3 
5 000 zł, zakup sprzętu dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej, decyzja ŁUW nr FN-
I.3111.2.233.2011. 

Dokonuje się zmiany w planie dotacji na 2011 rok, 30 000 zł. oszczędności 
zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe. 

Odnosząc się do przedstawionych propozycji zmian, Radny Henryk Majewski 
poprosił o doprecyzowanie na jakie cele zostaną wydatkowanie środki  w wysokości 
52 076 zł, stanowiące dodatkowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń internatu 
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej oraz za Ŝywienie.  

Odpowiadając Skarbnik powiatu wyjaśniła, iŜ środki te zostaną wydatkowanie 
na tzw. wydatki bieŜące, czyli na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz 
osób fizycznych i zadania statutowe. Chodzi tu o tę trzecią grupę, czyli zadania 
statutowe na które się składają: zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup Ŝywności, 
zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych, zakup usług telefonii 
komórkowej i stacjonarnej. Te rodzaje wydatków będą mogły wystąpić w ramach 
powyŜszych środków.     

Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik w zakresie 
proponowanych zmian w budŜecie  innych 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 X/69/2011 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  
wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego za rok 2011 SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

O omówienie treści projektu uchwały Przewodnicząca Rady Powiatu  
poprosiła Pana Andrzeja Latka - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. 
Mówca poinformował, iŜ Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zwróciła się z prośbą o wskazanie podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. W związku z tym, Ŝe zgodnie 
z art. 64 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości 
sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej za 2011 rok podlega badaniu i ogłoszeniu. Zgodnie z art. 66 
ust. 4 wyŜej powołanej ustawy, wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych, do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania 
finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, 
w przypadku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej jest to Rada Powiatu Rawskiego. Na podstawie art. 66, ust. 5 
cytowanej ustawy, umowę na badanie sprawozdania finansowego SPZOZ za 2011 
rok z podmiotem wybranym przez Radę Powiatu Rawskiego zawiera dyrektor 
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zakładu, jak równieŜ pokrywa koszty jego wykonania. Wybrana firma EKO 
Bilans z Łodzi jest uprawniona do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego na podstawie posiadanego wpisu pod poz. 64 w Krajowej Izbie 
Biegłych Rewidentów.  Koszt wykonania bilansu to kwota 8.487 zł. 

Do uzasadnienia przedstawionego przez Pana Dyrektora w zakresie 
zaproponowanego projektu uchwały pytań nie było. 

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

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

Do treści projektu uchwały uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 15 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr X/70/2011 w sprawie wyboru podmiotu 
uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2011 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 6  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej SPZOZ 
w Rawie Mazowieckiej.  

O przedstawienie uzasadnienia do omawianego projektu uchwały 
Przewodnicząca Rady Powiatu  poprosiła ponownie Pana Andrzeja Latka - 
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. 

Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej  na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się 
po wejściu w Ŝycie nowej ustawy o działalności leczniczej uchwaliła nowy, 
dostosowany do zmienionych przepisów, regulamin swojej działalności. Zgodnie 
z brzmieniem art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 
leczniczej regulamin uchwalony przez radę podlega zatwierdzeniu przez podmiot 
tworzący, którym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej jest powiat rawski. Proponowane zmiany obejmują inny 
zakres zadań nałoŜonych na radę społeczną. 

 Do uzasadnienia przedstawionego przez Pana Dyrektora w zakresie 
zaproponowanego projektu uchwały pytań nie było. 

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

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 X/71/2011 w sprawie zatwierdzenia 
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regulaminu Rady Społecznej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, która stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 7 Kolejny punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie  
zmiany uchwały nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 25 marca 2009 roku  dotyczącej regulaminu wynagradzania 
nauczycieli. 

O omówienie równieŜ tego projektu uchwały Przewodnicząca Rady poprosiła 
Pana Andrzeja Latka - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. 

Wprowadzenie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym 
załącznik do Uchwały nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania 
nauczycieli wynika z następujących przesłanek:  

- w § 2 pkt 3, w § 4 ust. 4, w § 5 ust. 6, w § 8 ust. 1 pkt 2, w § 8 ust. 6 pkt 2 lit d, 
skreślono wyraz "placówka" dla ujednolicenia nazewnictwa. Zamiast uŜytych 
słów "szkoła/placówka" zastosowano jeden wyraz "szkoła";  

- w § 4 ust. 4 uwzględniono moŜliwość wyodrębnienia w planie finansowym szkoły 
za zgodą Zarządu Powiatu w uzasadnionych przypadkach, środków wyŜszych niŜ 
2% planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli ze względu 
na występujące dysproporcje w moŜliwości przyznawania dodatku w szkołach 
z małą ilością etatów nauczycielskich tj. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 
w Rawie Mazowieckiej i szkołach, gdzie ilość etatów jest znacznie większa, 
a co za tym idzie większa jest pula środków na przyznawanie dodatku 
motywacyjnego nauczycielom;  

- w § 8 ust. 7 pkt 1 dodany został zapis umoŜliwiający dyrektorowi Wydziału 
Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego występowanie z wnioskiem o nagrodę 
Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej;  

- w § 8 ust. 7 pkt 2 lit. b) zmieniono nazwę dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury 
i Sportu Starostwa Powiatowego na dyrektora Wydziału Polityki Społecznej 
Starostwa Powiatowego zgodnie ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej wprowadzoną Uchwałą 
nr V/39/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 marca 
2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej;  

- w § 8 ust. 10 pkt 1 zmieniono nazwę Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
na Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego zgodnie ze zmianą 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 
wprowadzoną Uchwałą nr V/39/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej;  

- w § 8 ust. 12 zmieniono nazwę Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na Komisję 
Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji zgodnie ze zmianą Regulaminu 
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Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 
wprowadzoną Uchwałą nr V/39/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
 Do uzasadnienia przedstawionego przez Dyrektora Andrzeja Latka uwag nie 
było. 
 Opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawił 
Przewodniczący Komisji – Bogdan Batorek. Poinformował na posiedzeniu w dniu 
21 października 2011 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
dotyczący zmiany uchwały nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 25 marca 2009 roku  dotyczącej regulaminu wynagradzania 
nauczycieli. 

Do treści projektu uchwały przedstawionej przez Wiceprzewodniczącego 
Rady – Marka Dobka uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego głosami 16 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 15 głosami za, przy 1 glosie wstrzymującym się uchwałę 
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, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 8 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
podjęcie uchwały 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”. 
 O przedstawienie najwaŜniejszych elementów programu Przewodnicząca 
Rady poprosiła Sekretarza Powiatu -  Sławomira Stefaniaka. 

Mówca swoje wystąpienie rozpoczął od przypomnienia sytuacji prawnej. 
Przypomniał, iŜ zgodnie z art. 5a ust. 1 wyŜej cytowanej ustawy Rada Powiatu 
uchwala Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3.  

Głównym celem programu jest kształtowanie demokratycznego ładu 
społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między 
administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi oraz z innymi  podmiotami, 
określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie a takŜe wzmocnienie współpracy na rzecz realizacji 
waŜnych celów społecznych. Program ma słuŜyć zapewnieniu organizacjom jak 
najlepszych moŜliwości do działania na terenie powiatu opartych na zasadach: 
pomocniczości, suwerenności stron,  partnerstwa, efektywności, uczciwej 
konkurencji i  jawności.  Podmiotami współpracy prowadzącymi swą działalność 
na terenie powiatu lub dla mieszkańców powiatu są: 
1) organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych; 
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2) organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku 
w tym: 
a) stowarzyszenia, 
b) fundacje, 
c) osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych 
(np. grupy charytatywne, zakłady opiekuńcze), 
d) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

W roku 2012 planowana jest współpraca o charakterze niefinansowym.  
Współpraca o charakterze niefinansowym moŜe być prowadzona 
w szczególności poprzez: 
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności 
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, 
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 
złoŜonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji 
publicznej, 
4) udzielanie przez samorząd wsparcia dla organizacji w formie uŜyczenia sprzętu, 
bezpłatnego udostępniania sal urzędu na potrzeby statutowe organizacji, 
5) organizowanie spotkań pomiędzy organizacjami, a przedstawicielami samorządu, 
6) koordynowanie działań, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wspólne 
organizowanie konferencji czy współpracy przy świadczeniu konkretnych usług 
na rzecz społeczności lokalnej), 
7) doradztwo i udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom 
np. w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków, 
8) pomoc dla organizacji w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł, 
9) wspólnym rozpoznawaniu potrzeb społeczności lokalnej i wspólnym planowaniu 
działań słuŜących zaspokojeniu potrzeb. 

Ustala się następujące zadania priorytetowe, które mogą być zlecane 
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie: 
1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
2) ochrony i promocji zdrowia; 
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego; 
4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
5) pomocy społecznej; 
6) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy; 
7) wspierania lokalnych organizacji pozarządowych. 

Do uzasadnienia przedstawionego przez Sekretarza Powiatu w zakresie 
proponowanej treści Programu  pytań nie było. 

O pozytywnej opinii Komisji BudŜetu i Finansów w zakresie omawianego 
projektu uchwały poinformował jej Przewodniczący – Ryszard Imioła. 
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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 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”, która stanowi załącznik nr 6 
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 9 Kolejny punkt porządku obejmował informację dotyczącą sytuacji na rynku 
pracy w powiecie rawskim. 

Prezentację multimedialną prezentującą powyŜszą informację przedstawiła 
Pani BoŜena Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej.  

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Rawie Mazowieckiej na koniec września 2011 r. wyniosła 1633 osoby, w tym 816 
kobiet. W porównaniu do stanu z końca grudnia 2010 r. nastąpił spadek o 165 osób, 
tj. o 9,2%.  

Wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Rawie Mazowieckiej 
najliczniejszą grupę stanowią osoby zamieszkałe w mieście Rawa Mazowiecka 
(45% ogółu zarejestrowanych). Nieco mniejszy udział w kształtowaniu się 
bezrobocia w powiecie rawskim mają mieszkańcy gminy i miasta Biała Rawska 
(19,2%) oraz gminy Rawa Mazowiecka (16,5%). Udział % bezrobotnych 
zarejestrowanych w PUP w Rawie Mazowieckiej w gminach: Cielądz, Sadkowice 
oraz Regnów przedstawia się odpowiednio: 8,5%, 8,3% oraz 2,5%.  

Analiza poziomu bezrobocia w powiecie rawskim na przestrzeni 9 miesięcy 
2011 r. wskazuje, iŜ największą liczbę bezrobotnych zanotowano w miesiącu lutym 
– 1924 osoby. Poziom bezrobocia od marca (1888 osób) do czerwca miał tendencję 
spadkową (1579 osób), w kolejnych miesiącach liczba osób bezrobotnych wzrosła 
do 1658 osób (stan na koniec sierpnia 20111 r.), a we wrześniu obniŜyła się 
o 25 osób i wyniosła 1633 osoby.  

Stopa bezrobocia w powiecie rawskim w ciągu pierwszych 8 miesięcy 
kształtowała się w 2011 r. w przedziale od 7,7% do 8,8%, przy czym najniŜszą jej 
wartość odnotowano w sierpniu bieŜącego roku. Według stanu na dzień 
31.08.2011 r. powiat rawski charakteryzował się najniŜszą stopą bezrobocia wśród 
wszystkich powiatów województwa łódzkiego.  

W okresie 9 miesięcy 2011 r. w PUP w Rawie Mazowieckiej zarejestrowało 
się ogółem 2046 osób bezrobotnych. Odpływ z bezrobocia na przestrzeni tego 
okresu wynosił 2211 osób i w stosunku do odpływu w analizowanym okresie 2010 r. 
(2559 osób) był niŜszy o 348 osób, tj. o 13,6%. Wśród wszystkich przyczyn 
wpływających na odpływ najistotniejszą rolę odgrywają podjęcia pracy. Wśród 
bezrobotnych powiatu rawskiego znaczną grupę – 38 % stanowią osoby długotrwale 
bezrobotne oraz osoby bez kwalifikacji zawodowych – 28,4% ogółu bezrobotnych, 
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a więc osoby nie posiadające kwalifikacji do wykonywania 
jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem 
instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania 
zawodu.  

Struktura bezrobotnych według wykształcenia wskazuje, iŜ znaczny udział 
bezrobotnych w powiecie rawskim stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym – 27,1% ogółu bezrobotnych, a takŜe z gimnazjalnym i podstawowym 
– 25,7%. Wysoki udział tych dwóch grup świadczy o tym, Ŝe pracodawcy 
w mniejszym stopniu potrzebują pracowników o niskich kwalifikacjach, a z drugiej 
strony, Ŝe wśród bezrobotnych rośnie grupa ludzi o ograniczonych moŜliwościach 
wyjścia z bezrobocia. Znacznie lepiej na rynku pracy kształtuje się sytuacja osób 
z wykształceniem wyŜszym (10,7% ogółu bezrobotnych) oraz średnim 
ogólnokształcącym (10,3%). 

Struktura bezrobotnych według staŜu pracy wskazuje, iŜ wśród ogółu 
bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby ze staŜem pracy od 1 do 5 lat – 
349 osób (21,4%). Na koniec września 2011 r. znaczą grupę stanowiły teŜ osoby 
bez staŜu pracy – 310 osób (19%). 

Dane na koniec września 2011 r. potwierdzają, Ŝe najbardziej niekorzystna 
sytuacja na rynku pracy jest w przypadku osób znajdujących się  w przedziałach 
wiekowych 18-24 lata – 30% i 25-34 lata – 26,8% oraz 45-54 lata – 18,5%. 

Na koniec września 2011 r. w ewidencji PUP figurowało 816 kobiet, 
co stanowi 50% ogółu bezrobotnych, czyli bezrobocie w naszym regionie dotyka 
obecnie w równym stopniu męŜczyzn jak i kobiet. 

Zadanie zmierzające do ograniczenia bezrobocia oraz łagodzenia jego 
skutków PUP realizuje wykorzystując usługi i instrumenty finansowe z Funduszu 
Pracy, pozyskanych dodatkowo przez PUP Funduszy Unijnych pochodzących 
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz rezerw znajdujących się w dyspozycji 
ministra i środków PFRON.  
Środki te pozwolą w 2011 r. na aktywizowanie 546 osób bezrobotnych, 
w tym w ramach: 

� prac interwencyjnych – 13 osób, 
� robót publicznych – 35 osób, 
� staŜy – 247 osób, 
� refundacji kosztów wyposaŜenia i doposaŜenia stanowisk pracy – 8 osób, 
� jednorazowych środków, tzw. Dotacji na podjęcie działalności gospodarczej – 

16 osób, 
� szkoleń – 186 osób, 
� zwrotu kosztów dojazdu – 31 osób, 
� KRUS i inne formy – 10 osób.  
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej w 2011 r. realizuje 8 projektów 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym 
1 projekt systemowy oraz 7 projektów konkursowych. Na realizację projektów 
w 2011 r. pozyskane zostały następujące środki finansowe: 

� Poddziałanie 6.1.2 PO KL „Urząd bliŜszy społeczeństwu IV” -  72.783,00 zł. 
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� Poddziałanie 6.1.2 PO KL „Urząd bliŜszy społeczeństwu V”  -     9.824,81 zł 
� Poddziałanie 6.1.3 PO KL „Klucz do sukcesu”                        - 550.400,00 zł 
� Działanie 6.2 PO KL „Mój szef to ja”                                       - 111.544,59 zł 
� Działanie 6.2 PO KL „Aktywne pokolenie 45+”                      -  108.996,40 zł 
� Działanie 6.2 PO KL „Mój biznes – Moja szansa”                   -  262.310,76 zł 
� Działanie 7.3 PO KL „Komputer drogą do aktywności”           -   50.000,00 zł 
� Działanie 7.3 PO KL „IT dla nowoczesnych kobiet”                -   46.500,00 zł 

 
W latach 2010-2011 na terenie powiatu rawskiego następujące firmy przeprowadziły 
zwolnienia grupowe: 

� Altrad Belle Poland  Sp. z o.o. Rawa Mazowiecka – 42 osoby, 
� Spółdzielnia Inwalidów RAWIANKA Zakład Pracy Chronionej Rawa 

Mazowiecka – 55 osób, 
� Fabryka Narzędzi RAFAN Sp. z o.o. Rawa Mazowiecka – 35 osób. 

 Nawiązując do przedstawionej informacji Radna Katarzyna Urbańska 
zwróciła się z pytaniem, czy inne zakłady leŜące na terenie powiatu rawskiego 
zgłosiły zamiar dokonania kolejnych zwolnień grupowych. 
 Odpowiadając Dyrektor BoŜena WoŜniak, oświadczyła iŜ po zwolnieniach 
dokonanych przez: Rawiankę, Rafan i Belle Poland, nie ma informacji o kolejnych 
planowanych zwolnieniach.  
 Innych pytań do zaprezentowanego materiału nie było. 
 
Ad. 10 W tym punkcje informację o stanie realizacji przez powiat zadań 
oświatowych za rok szkolny 2010/2011 przedstawił Pan Andrzej Latek - Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej. 
 Radni  otrzymali razem z pozostałymi materiałami na dzisiejsza sesję 
obszerną  tabelaryczną informację obrazującą całość zagadnienia.   

Zdaniem Dyrektora Andrzeja Latka, jakość kształcenia stanowi najwaŜniejszą 
wykładnię realizacji zadań dydaktycznych w szkołach. Na ocenę jakości kształcenia 
składa się wiele czynników, ale najwaŜniejszy z nich to czynnik ludzki. 
ZaangaŜowanie nauczycieli, innowacyjność procesu nauczania, inspirowanie 
uczniów do rozwoju swoich zainteresowań stanowią o wizerunku szkoły 
w środowisku lokalnym.  
 Ustawa o systemie oświaty art. 5a zobowiązuje do przedstawienia Radzie 
Powiatu do dnia 31 października informacji o stanie realizacji zadań oświatowych 
powiatu za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów. 
 Przedstawiony materiał zawiera informacje o działalności szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez powiat rawski, zestawienie wyników egzaminów 
maturalnych i zawodowych przeprowadzonych  w szkołach ponadgimnazjalnych, 
egzaminów przeprowadzonych w szkołach specjalnych oraz analizy wyników 
nauczania w poszczególnych szkołach, a takŜe frekwencję, czytelnictwo i losy 
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absolwentów. Dla ułatwienia dokonania oceny wyniki z poszczególnych 
egzaminów zestawiono z wynikami osiągniętymi na terenie województwa i kraju. 
 Do przekazanego Radnym materiału uwag nie było. 

Opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawił 
Przewodniczący Komisji – Bogdan Batorek. Poinformował   na posiedzeniu w dniu 
21 października 2011 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o stanie 
realizacji przez powiat zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości 
informację o stanie realizacji przez powiat zadań oświatowych za rok szkolny 
2010/2011. 
 
Ad. 11  Następny punkt porządku obrad obejmował informację Przewodniczącej 
Rady Powiatu Rawskiego i Starosty Rawskiego o złoŜonych oświadczeniach 
majątkowych. 
 Jako pierwsza informację przedstawiła Przewodnicząca Rady Powiatu – 
Maria CharąŜka. 

Poinformowała, iŜ stosownie do postanowień art. 25c ust.4  ustawy z dnia 
11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Radni Powiatu 
Rawskiego złoŜyli w ustawowym terminie od dnia 30 kwietnia br. swoje 
oświadczenia majątkowe za rok 2010. Przewodnicząca Rady oraz Starosta Rawski, 
swoje oświadczenia majątkowe złoŜyli Wojewodzie Łódzkiemu.  

W dniu 28 czerwca br. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego dokonała 
analizy złoŜonych oświadczeń majątkowych pod kątem prawidłowości ich 
wypełnienia i zgodności wpisanych danych z załączonym zeznaniem podatkowym.  

Ponadto dokonała analizy porównawczej składanych oświadczeń pod kątem 
wykazywania osiąganych dochodów, w porównaniu do oświadczeń majątkowych 
złoŜonych przez Radnych na początek IV kadencji.  

O konieczności dokonania uzupełnień i poprawek Radni zostali 
poinformowani przez Przewodniczącą Rady Powiatu na sesji Rady Powiatu 
w dniu 1 lipca 2011 r.   

Czynności te zostały przez Radnych wykonane w całości. 
Następnie w dniu 5 lipca 2011 roku przekazano po jednym egzemplarzu 

oświadczeń Urzędowi Skarbowemu w Rawie Mazowieckiej. 
W dniu 31.10.2011 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej 

przesłał sprawozdanie z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych 
Radnych Rady Powiatu Rawskiego. Stwierdził, iŜ szczegółowa analiza pod 
względem formalnym nieprawidłowości nie wykazała. RównieŜ analiza 
porównawcza złoŜonych oświadczeń majątkowych, w stosunku do lat poprzednich 
oraz innych danych będących w posiadaniu organu podatkowego, nie wykazała 
nieprawidłowości w zakresie nieujawnienia posiadanego majątku lub innych 
składników majątkowych. 

Do tak przedstawionej informacji uwag nie było. 

 Następie informację o złoŜonych oświadczeniach majątkowych przedstawił 
Starosta Rawski – Józef Matysiak. 
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Zgodnie z art. 25 c ust.3 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym 

wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, 
kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu 
zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje 
administracyjne w imieniu starosty składają oświadczenia majątkowe staroście, 
który dokonuje ich analizy. 

W terminie do 30  kwietnia  2011 r. oświadczenie   majątkowe złoŜyli: 
pracownicy Starostwa Powiatowego, członkowie Zarządu Powiatu, kierownicy 
jednostek powiatowych i ich pracownicy. ZłoŜone oświadczenia umieszczone 
zostały w Biuletynie Informacji Publicznej. Następnie oświadczenia majątkowe  
przesłano  w dniu 30 czerwca 2011 r. do Urzędu Skarbowego Skierniewicach 
i w dniu 1 lipca  br. do Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej. 

Z pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej wynika, 
Ŝe w oparciu o przeprowadzoną analizę oświadczeń majątkowych stwierdzono 
nieprawidłowości: 
- Pani Sylwia Stangreciak nie dołączyła kopii zeznania podatkowego PIT-37, 
- Pani BoŜena Woźniak nie podała w oświadczeniu nazwy banku udzielającego 
kredytu, 
- Pani Aneta Libera nie podała wartości gospodarstwa rolnego, 
- Pani Agata Malik nie podała nazwy banku udzielającego kredytu, 
- Pan Paweł Malik nie podał w oświadczeniu powierzchni garaŜu, 
- Pan Andrzej Brodowski nie dołączył kopii zeznania podatkowego. 

W oparciu o przeprowadzoną analizę oświadczeń pod względem formalnym 
i merytorycznym oraz po porównaniu treści z oświadczeniami i zeznaniami za lata 
ubiegłe oraz innymi danymi będącymi w posiadaniu Urzędu Skarbowego w Rawie 
Mazowieckiej nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie nieujawnienia 
posiadanego majątku. 
   Z pisma  Naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach  wynika , Ŝe analiza 
pod względem formalnym i merytorycznym złoŜonych oświadczeń przez Leszka 
Przybyła i Janusza Pawłowskiego nie wykazała nieprawidłowości.  
  Do tak przedstawionej informacji uwag nie było. 
 
Ad. 12 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  IX sesji w dniu 
16 września 2011 roku podjęła następujące uchwały: 

1. nr IX/63/2011 w sprawie w sprawie  zmian w budŜecie powiatu roku 
bieŜącego, 

2. nr IX/64/2011 w sprawie  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2011-2023, 

3. nr IX/65/2011 w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
Sadkowice, 
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4. nr IX/66/2011 w sprawie  zmiany uchwały dotyczącej 

określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną  osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w  2011 r., 

5. nr IX/67/2011 w sprawie  ustalenia opłat za usunięcie 
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na obszarze powiatu 
rawskiego oraz kosztów odstąpienia od usunięcia,  

6. nr IX/68/2011 w sprawie  wyraŜenia zgody na obciąŜenie nieruchomości 
hipoteką. 

 
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 sześć posiedzeń 
omawiając następujące sprawy: 
 
W dniu 20 września 2011 roku 
     - wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: „Zimowe 

utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu rawskiego 
w sezonie 2011/2012”, 

     - przesunął środki w wysokości 25000 zł.  z zadania inwestycyjnego 
pn. „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - gr. woj.(Mogielnica) 
wraz z wykonaniem kładki dla pieszych w miejscowości Sadkowice 
oraz poprawą widoczności na łuku w miejscowości Paprotnia” na zadanie 
inwestycyjne pn. „Remonty dróg powiatowych: nr 1334E Zawady – Biała 
Rawska, nr 4108 E Wałowice – Wilkowice”,  

     - podjął uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek 
połoŜonych w gminnie Cielądz,  

     - podjął uchwałę w sprawie powołania komisji do zaproponowania nagród 
Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  

     - podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania 
powiatu rawskiego w zakresie złoŜenia wniosku o dofinansowanie 
oraz realizację projektu „ Dobry zawód to skarb” realizowany przez ZSCEZiU 
w Rawie Mazowieckiej,  

     - pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej w sprawie wyraŜenia zgody 
na wynajem sali gimnastycznej na zajęcia fitness, 

     - pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej o zapewnienie środków 
finansowych na remont pomieszczeń przeznaczonych na pracownie 
zawodowe hotelarsko - informatyczne w związku z realizacją projektu 
„Kompetencje dla przyszłości” (wartość projektu 1.198.000 zł, wartość 
sprzętu 119.294 zł., koszt remontu 80.000 zł), 
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     -  zapoznał się  informacją w sprawie rokowań sprzedaŜy działki 48/1 i 

48/2 przy ul. Łowickiej w Rawie Mazowieckiej (brak ofert), 
     - zapoznał się z informacją dotycząca sprawozdania z realizacji Programu 

Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego 
za lata 2009-2010, 

    - podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu powiatu 
rawskiego na 2011 rok, 

    -  podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Rawskiego na 2011 rok. 
 

W dniu  27 września 2011 roku 
     - rozpatrzono wniosek właściciela Kopalni Pisku ze świrem „ Kolonia Wołucza 

I” o przedłuŜenie umowy na transport piasku do czasu zakończenia budowy 
autostrady A-2, oraz  wyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu 
nieograniczonego na „Remont drogi powiatowej nr 4105E na odcinku 
Rosocha – Wołucza do drogi wojewódzkiej nr 707 (zgoda na przedłuŜenie 
umowy i konsultacje z mieszkańcami w sprawie remontu), 

     - przyjął harmonogram dyŜurów aptek na terenie Powiatu w miesiącach 
październik i listopad 2011 r.,  

     -  podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
     - podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu 

Rawskiego na 2011 rok,  
     - zapoznał się z realizacją programu ochrony środowiska i planu gospodarki 

odpadami,  
     -  podjął  uchwałę w sprawie sprzedaŜy działki 308/40  o pow. 0,7569 w  Rawie     
         Mazowieckiej 

 
W dniu 4 października 2011 roku 
      - rozpatrzył wniosek Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej 

o dokonanie zmian w planie finansowym Warsztatów Terapii Zajęciowej 
na 2011 rok,  

     -  zapoznał się z informacją w sprawie remontu dachu na budynku internatu 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 15 Grudnia 9, 

     -  zapoznał  się  z  informacją  z  działalności  medycznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej,  

     -   przyjął informację o sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej,  

     -  zapoznał się z informacja o sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w zakresie kadry lekarskiej, 

     -  podjął decyzję w kwestii dalszych działań związanych z wyborem zastępcy 
dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej,    

     -   rozpatrywał sprawę określenia liczby członków zarządu i rady nadzorczej 
spółki szpitalnej,  
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     -   wydał opinię w sprawie wycięcia drzewa (topola) rosnącego na działce 387/2 

przy ul. Zwolińskiego 4 naleŜącej do powiatu, będącego w zarządzie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej,   

    -  podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Kompetencje dla 
przyszłości” realizowanego w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, 

    -   wyraził zgodę na najem lokali uŜytkowych w budynku przy ul. Kościuszki 5 
na rzecz Gminy Rawa Mazowiecka, Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w budynku przy ul. Tomaszowskiej 8, oraz Pani 
Grzywaczewskiej. 

  
W dniu 11 października 2011 roku 
     - zapoznał się z informacją dotyczącą wartości szacunkowej działki 308/40 

połoŜonej w Rawie Mazowieckiej i ustalił cenę wywoławczą ( 125 zł /m2), 
     - uzgodnił lokalizacje przyłącza kablowego sieci energetycznej do budynku 

mieszkalnego w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowości 
Ossowice, 

     -  uzgodnił lokalizację energetycznej linii kablowej w pasie drogi powiatowej 
nr 4302 E w miejscowości Sierzchowy Kolonia,  

     -  zapoznał się z wnioskiem MUKS Jedynka w Rawie Mazowieckiej, 
     - przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru podmiotu 

uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej,  

     -  zapoznał się z propozycją porządku  X sesji Rady Powiatu,  
     -  podjął uchwałę  w sprawie zmian w budŜecie,  
    -  podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu Powiatu 

Rawskiego na 2011 rok.  
 
W dniu 18 października 2011 roku 
     -   przyjął informację o rynku pracy w powiecie rawskim,  
     - rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 

Mazowieckiej o dofinansowanie wymiany okien w budynku placówki, 
     -  rozpatrzył wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej o wyraŜenie zgody na bezpłatne 
korzystanie z działki nr 76 jako lądowiska dla Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego,  

     -  przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej,  

     - przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie  zmiany uchwały 
nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 
25 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,     
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     -  zapoznał się z informacją o wyniku przetargu na zimowe utrzymanie 

dróg powiatowych,  
      -  wyraził zgodę na likwidację pojazdów przyjętych przez powiat rawski,  
      - podjął decyzje w sprawie wykupu nieruchomości dz. nr 663/40, 663/41, 

663/44, 663/46 połoŜonych przy ul. Krakowskiej w Rawie Mazowieckiej,  
      -   przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie powiatu,  
      - przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie współpracy powiatu 

z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok. 
 
W dniu 25 października 2011 roku 
     - podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia 

projektu pn. „ Komputer - recepta na wykluczenie” – PUP w Rawie Maz., 
     - przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawski w roku szkolnym 
2010/2011, 

     -  rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 
o objęcie patronatem i ufundowanie nagród w I Powiatowym Konkursie 
Języka Niemieckiego ( nagrody ksiąŜkowe), 

     -  rozpatrzył pozytywnie wniosek Stowarzyszenia „Kraina Rawki” w sprawie 
umieszczenia tablicy informacyjnej na działce powiatowej przy 
ul. Krakowskiej w Rawie Mazowieckiej,  

     -   podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
     -  podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych budŜetu powiatu 

rawskiego na 2011 rok,  
      - zapoznał się z wnioskami organizacji pozarządowych o przyjęcie zadań 

do planu współpracy na 2012 rok.  
      - wyraził zgodę na wykorzystanie herbu powiatu rawskiego przez Wojskową 

Komendę Uzupełnień w Skierniewicach.  
Kończąc swoje wystąpienie Starosta Rawski zaprosił zebranych na obchody 

kolejnej rocznicy Święta Niepodległości w dniu 11 listopada br. 
    Do informacji Starosty Rawskiego o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy 

Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym uwag nie zgłoszono. 
 

Ad. 13 W kolejnym punkcie obejmującym interpelacje radnych głosów nie było.  
 
Ad. 14 W punkcie zapytania i wolne wnioski Radny Rafał Dobrowolski powrócił 
do kwestii umieszczania na stronie internetowej powiatu treści interpelacji 
składanych przez Radnych Rady Powiatu.  
Odpowiadając Przewodnicząca Rady stwierdziła, iŜ kwestia ta w pierwszej 
kolejności winna być przedmiotem dyskusji Komisji Statutowej pracującej nad 
zmianami w Statucie Powiatu Rawskiego. Obowiązujące zapisy Statutu nie regulują 
tej kwestii.  
 Następnie przewodnicząca Rady zapoznała Radnych z treścią Uchwały Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi nr III/421/2011 z dnia 19 
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października 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu 
wykonania budŜetu powiatu rawskiego za I półrocze 2011 roku. PowyŜsza uchwala 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 Z kolei Radny Bogdan Batorek poprosił o umieszczenie w porządku kolejnej 
sesji wniosków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 
z wyjazdowych posiedzeń Komisji, których przedmiotem było zapoznanie się ze 
stanem infrastruktury poszczególnych placówek prowadzonych przez powiat rawski. 
 Radna Katarzyna Urbańska zwróciła się z pytaniem do Starosty Rawskiego, 
czy istnieje moŜliwość wykorzystania środków pozyskiwanych przez poszczególne 
placówki na inne cele niŜ pokrycie wydatków płacowych.  
 Odpowiadając Starosta Józef Matysiak poinformował, iŜ w związku 
ze zmniejszającą się wysokością subwencji oświatowej będzie zachodziła 
uzasadniona konieczność realizowania z dodatkowych dochodów osiąganych przez 
placówkę kosztów płacowych obsługi tych dodatkowych  dochodów. Zazwyczaj 
dodatkowe dochody mają związek z dodatkowymi kosztami płacowymi 
wynikającymi z koniecznością realizacji dodatkowych zadań. Mamy do czynienia 
z sytuacją, Ŝe zaczyna brakować środków na realizację nakładanych na powiaty 
zadań oświatowych. Z taką sytuacją mamy juŜ od pewnego czasu do czynienia 
w gminach, szczególnie jest to widoczne w gminach wiejskich.  
 
Ad. 15 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Maria CharąŜka - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 1400 dokonała zamknięcia 
obrad  X  sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk.  

 


