
P R O T O K O Ł  NR  XXXII/2009 
z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawskiego 

odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku w sali konferencyjnej 
 Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 
Przewodnicząca Rady Teresa Pietrzak o godz. 900 otworzyła sesję 

i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości  oświadczyła,  iŜ zgodnie z listą 
obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, aktualnie 
w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiąŜących 
decyzji.  

Rada Powiatu Rawskiego przystąpiła do realizacji następujący porządek 
obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
5. Przyjęcie stanowiska w sprawie zamiaru likwidacji Zamiejscowych 

Wydziałów Sądu Okręgowego w Łodzi oraz reaktywowania Sądu 
Okręgowego w Skierniewicach. 

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

7. Interpelacje Radnych. 
8. Zapytania i wolne wnioski. 
9. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 2 Do przedstawionego porządku obrad XXXII sesji Rady Powiatu 

Rawskiego propozycji zmian nie zgłoszono. 
 

 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z XXXI sesji 
Rady Powiatu Rawskiego. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się.  
 
Ad. 4 Następny  punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Skarbnik Powiatu – Marzenę 
Pakułę. 
Mówczyni oświadczyła, iŜ w projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany  
w planie dochodów i wydatków budŜetowych: 
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Zwiększa się dochody i wydatki budŜetowe o kwotę 190 945 zł. w następujących 
działach: 
- dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze. 
7 156 zł, zwiększenie dochodów w Domu Dziecka  w Rawie Mazowieckiej 
(86 zł dochody z najmu, 7 070 zł otrzymane darowizny), środki zostaną 
przeznaczone na zakup materiałów  i wyposaŜenia placówki, 
- dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 
powiatowe urzędy pracy, 
57 339 zł, zwiększenie dochodów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki                  
Nr UDA-PKOL.06.01.02-10-002/09-00, projekt „Urząd bliŜszy społeczeństwu II”, 
projekt będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej. 
2 010 zł, zwiększenie dochodów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki                  
Nr UDA-PKOL.06.01.02-10019/08-00, projekt „Urząd bliŜszy społeczeństwu I”, 
projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej 
(dokończenie projektu z 2008 roku), 
- dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 
pozostała działalność. 
121 040 zł, zwiększenie dochodów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Nr UDA-POKL.07.01.02-10-018/09-00, projekt „Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji w Powiecie Rawskim”, projekt będzie realizowany przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 
- dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 internaty i bursy 
szkole. 
3 400 zł, zwiększenie dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej (wpływ odszkodowania), środki zostaną przeznaczone na pozostałe 
wydatki bieŜące placówki. 
 
Zadania inwestycyjne 
Poz. 17 – 3 500 zł, zakup komputera w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Nr UDA-POKL.07.01.02-10-018/09-00, projekt „Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji w Powiecie Rawskim”. 
 

Uzasadnienie przedstawione przez panią Skarbnik  przyjęto bez uwag. 
 

Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie omawianego 
projektu uchwały, o czym poinformował jej Przewodniczący Krzysztof Kopka. 
RównieŜ do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały 
uwag nie było.  
Rada Powiatu Rawskiego głosami 14 radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę XXXII/172/2009 w  sprawie zmian w budŜecie 
roku bieŜącego, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 5 zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego przyjęcie stanowiska w sprawie zamiaru likwidacji Zamiejscowych 
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Wydziałów Sądu Okręgowego w Łodzi oraz reaktywowania Sądu Okręgowego 
w Skierniewicach. 
Propozycję treści stanowiska przedstawiła Przewodnicząca Rady – Teresa Pietrzak.  
Do samej treści projektu stanowiska uwag nie było. 
Rada Powiatu Rawskiego przyjęła jednogłośnie stanowisko w następującej treści:  
 

STANOWISKO  
Rady Powiatu Rawskiego przyjęte na XXXII sesji w dniu 29 czerwca 2009 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji  
Zamiejscowych Wydziałów Sądu Okr ęgowego w Łodzi 

oraz reaktywowania Sądu Okr ęgowego w Skierniewicach 

W imieniu Powiatu Rawskiego wyraŜamy głębokie zaniepokojenie planowaną 
reformą struktury systemu sądowniczego, a zwłaszcza zamiarem likwidacji 
mających siedzibę w Skierniewicach Zamiejscowych Wydziałów Sądu Okręgowego 
w Łódź; tj. XIII Wydziału Cywilnego i XVII Wydziału Karnego. Jednocześnie 
jednogłośnie opowiadamy się za reaktywowaniem Sądu Okręgowego 
w Skierniewicach i popieramy wszelkie działania podejmowane w tej sprawie. 

Likwidacja powyŜszych Wydziałów Zamiejscowych byłaby kolejną decyzją 
- po zniesieniu z dniem 1 marca 2001 roku Sądu Okręgowego w Skierniewicach, 
która w sposób wysoce niekorzystny wpłynęłaby na sprawność organów wymiaru 
sprawiedliwości w naszym powiecie, utrudniając zdecydowanie naszym 
mieszkańcom załatwienie wszelkich spraw leŜących  w kompetencji sądów 
okręgowych. W efekcie znacznie wydłuŜyłby się okres oczekiwania na rozpoznanie 
spraw, a nasi mieszkańcy zmuszeni byliby do uciąŜliwych i kosztownych dojazdów 
do Sądu Okręgowego w Łodzi. WyraŜamy przekonanie, Ŝe administracja 
sądownicza powinna być jak najbliŜej ludzi, gwarantując szybkość postępowań 
w sądach powszechnych i szybkie karanie sprawców przestępstw. Niestety, 
ani planowany zamiar likwidacji Oddziałów Zamiejscowych Sądu Okręgowego, ani 
wcześniejsze rozstrzygnięcie o zniesieniu Sądu Okręgowego, tej szybkości 
i skuteczności nie gwarantują. 

UwaŜamy, Ŝe względy finansowe, które były główną przesłanką zniesienia 
Sądu Okręgowego w Skierniewicach, a teraz są powoływane jako argument 
w sprawie zniesienia Wydziałów Zamiejscowych, nie mogą decydować o likwidacji 
bądź utrzymaniu danej placówki sądowniczej. Naszym zdaniem decyzja o likwidacji 
Sądu Okręgowego nie dała oczekiwanych wyników ekonomicznych w finansach 
budŜetu Państwa, a oszczędności powstałe z likwidacji etatów administracyjnych 
i funkcyjnych nie przewyŜszyłyby kosztów poniesionych równieŜ przez budŜet 
Państwa na budowę, rozbudowę i wyposaŜenie istniejących sądów okręgowych. 

Mając na uwadze powyŜsze przesłanki oraz oczekiwania na naszej 
społeczności od kilku lat podejmujemy starania o reaktywowanie Sądu Okręgowego 
w Skierniewicach. Niestety, dotychczas nie przyniosły one oczekiwanego rezultatu. 
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Do chwili obecnej nie pojawiły się Ŝadne konkretne działania w tej sprawie ze strony 
władz sądowych czy teŜ Ministerstwa Sprawiedliwości, a przedstawiane przez nas 
argumenty, dotyczące zwłaszcza wysokich społecznych kosztów likwidacji Sadu nie 
są uznawane. Co więcej, pojawiły się informacje o planowanych kolejnych 
ograniczeniach na drodze sąd - obywatel. Trudno jest zrozumieć taki rozwój 
zdarzeń, zwłaszcza, Ŝe ilość spraw rozpatrywanych przez sądy oraz toczących się 
postępowań z roku na rok wzrasta. 

Wobec powyŜszego apelujemy o odstąpienie od zamiaru likwidacji 
znajdujących się w Skierniewicach Zamiejscowych Wydziałów Sądu Okręgowego 
w Łodzi. Jednocześnie ponawiamy naszą prośbę o reaktywowanie Sądu 
Okręgowego w Skierniewicach, mając nadzieję na to, Ŝe przyszedł właściwy czas, 
by tę tak waŜną dla naszej społeczności sprawę pozytywnie załatwić. Apelujemy 
o ponowne wnikliwe rozwaŜenie przedstawianej sprawy. Wskazując argumenty 
i przedstawiając racje, które z naszego punktu widzenia są bezdyskusyjne 
i uzasadnione, mamy głęboką nadzieję na właściwe zrozumienie i wyjście naprzeciw 
oczekiwaniom naszej lokalnej społeczności. 

Treść powyŜszego stanowiska zostanie przesłana Ministrowi Sprawiedliwości 
oraz Prezesowi Sądu Okręgowego w Łodzi. 
 
 
Ad. 6 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 trzeciej kadencji na swojej XXXI  sesji w dniu 
9 czerwca 2009  roku  podjęła  następujące  uchwały: 

1. nr XXXI/166/2009 w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego,  
2. nr XXXI/167/2009 w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla  in 

blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej 
realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego 
boiska sportowego przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej” 
realizowanego w ramach Programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk 
sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieŜy”, 

3. nr XXXI/168/2009  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, 

4. nr XXXI/169/2009 w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
rok 2008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej, 

5. nr XXXI/170/2009  w sprawie zmiany uchwały nr XXX/161/2009  Rady 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 kwietnia 2009 r. 
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie  Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej,  
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6. nr XXXI/171/2009  w sprawie wprowadzenia zmian w „Planie Rozwoju 
Lokalnego – Strategia Rozwoju na lata 2007-2013”. 

 
Wszystkie uchwały zostały wykonane przez przekazanie do organu nadzoru lub 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Do dnia dzisiejszego organa nadzoru 
nie stwierdziły ich niewaŜności.  
Zarząd Powiatu wykonał, bądź wykonuje na bieŜąco treść uchwał,  zgodnie 
z przyjętymi w nich zapisami.  
Zarząd Powiatu Rawskiego w okresie od 10.06.2009 r. do 29.06.2009 r. odbył  dwa 
posiedzenia omawiając następujące sprawy:  
 
W dniu 17.06.2009 r. 
- podjął uchwałę w sprawie układu wykonawczego budŜetu powiatu do uchwały 
Nr XXXI/166/2009 Rady Powiatu, 
- podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
- wyraził zgodę na przystąpienie do programu „ Wyrównywanie róŜnic miedzy 
regionami II”, 
 
W dniu 22.06.2009 r.    
- wyraził zgodę na wycięcie drzew w związku z budową boiska w ZSCEZiU, 
- rozpatrzył wniosek w sprawie przebudowy instalacji sanitarnej i deszczowej 
w Domu Dziecka, 
- zatwierdził nową koncepcję elewacji budynku Starostwa Powiatowego przy 
pl. Wolności 1,  
- zapoznał się z wynikami kontroli w ZSCEZiU, 
- zatwierdził wyniki odbytych przetargów na remonty i budowę dróg powiatowych, 
- zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budŜecie powiatu, 
- rozpatrzył wniosek w sprawie usunięcie  suchego drzewa na działce nr 124 
obr. 6 w Rawie Mazowieckiej,  
- przyjął porządek XXXII  Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Rawskiego, 
- rozpatrzył wniosek RTBS w sprawie środków na wykonanie termomodernizacji 
budynku  przy ul. Południowej 27 w Rawie Mazowieckiej, 
- rozpatrzył wniosek w sprawie sfinansowania z PFOŚiGW nasadzeń drzew 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, 
- rozpatrzył wniosek PUP w sprawie środków finansowych na wykonanie przeglądu 
i pomiaru instalacji energetycznej, 

 
Do tak przedstawionej informacji o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 

Rawskiego oraz o pracy Zarządu Powiatu uwag nie było. 
 
Ad. 7 W punkcie interpelacje głosów nie było. 
 
Ad. 8 W punkcie zapytania i wolne wnioski równieŜ głosów nie było. 
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Ad. 9 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Teresa Pietrzak - Przewodnicząca 
Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 10 30 dokonała zamknięcia obrad XXXII  sesji 
Rady Powiatu Rawskiego. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
  Sporządził; Sylwester Krawczyk.  

 
                                                                   Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego  
          (-) Teresa Pietrzak  


