
P R O T O K Ó Ł  NR  XXXVII/2010 
z sesji Rady Powiatu Rawskiego 

odbytej w dniu 08 stycznia 2010 roku w sali konferencyjnej 
 Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 
Przewodnicząca Rady Teresa Pietrzak o godz. 1000 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 16 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady 
wynoszącego 17 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiąŜących 
decyzji.  
 
Ad. 2 Do przedstawionego porządku obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Rawskiego, 
Starosta Rawski – Józef Matysiak zaproponowała wprowadzenie dodatkowego  
projektu uchwały sprawie przyjęcia od Wojewody Łódzkiego zadań publicznych 
z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową. 
Mówca zaproponował aby powyŜszy projekt uchwały wprowadzić po punkcie 
obejmującym podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na rok 2010.  
Numeracja kolejnych punktów ulega przesunięciu odpowiednio o jeden. 

Innych propozycji zmian dzisiejszego porządku obrad nie zgłoszono. Porządek 
ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. 

Rada Powiatu Rawskiego przystąpiła do realizacji następującego porządku 
obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu na rok 2010. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Łódzkiego zadań 

publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją 
wojskową. 

6. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu Rawskiego 
na rok 2010. 

7. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2010. 
8. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Rawskiego na rok 2010.  
9. Informacja Starosty o wykonaniu uchwał Rady oraz o pracy Zarządu 

w okresie międzysesyjnym. 
10. Interpelacje Radnych. 
11. Zapytania i wolne wnioski. 
12. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z XXXVI sesji 
Rady Powiatu Rawskiego. 
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty 16 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się.  
Przed przystąpieniem do realizacji przyjętego porządku obrad, Starosta Rawski – 
Józef Matysiak w imieniu Wojewody Łódzkiego wręczył Panu Henrykowi 
Leśniewskiemu – byłemu Dyrektorowi Wydziału spraw Obywatelskich  odznaczenie 
„Za zasługi dla obronności kraju”. Jest to srebrny medal przyznany przez Ministra 
Obrony Narodowej. 
 
Ad. 4 Następny  punkt porządku obrad obejmował podjęcie uchwały w sprawie 
uchwalenia budŜetu na rok 2010 . 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła Starostę Rawskiego – Józefa 
Matysiaka.  
 
Dochody powiatu na rok 2010 zaplanowano w wysokości 48 984 855 zł. 
Kwotę dochodów stanowią: 
Dochody bieŜące w wysokości 43 243 580 zł, w tym: 
a) dotacje celowe z budŜetu państwa na zadnia bieŜące z zakresu administracji 
rządowej, w wysokości 4 388 591 zł. 
Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działaniach: 
700 – Gospodarka mieszkaniowa        32 000 zł 
710 – Działalność usługowa                340 880 zł 
750 – Administracja publiczna                          120 311 zł 
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa        2 888 100 zł 
851 – Ochrona zdrowia                           952 400 zł 
853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej      54 900 zł 
 
b) dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez powiat na 
podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 10 000 zł. 
Dotacją tą finansuje się zadania związane z Komisją poborową.  
c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieŜące realizowane na 
podstawie porozumień, kwota dotacji to 1 164 886 zł. 
Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieŜące związane z utrzymaniem dzieci 
w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin 
i powiatów) oraz dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin 
i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim.  
d) środki na zadania bieŜące z udziałem środków unijnych 4 618 185 zł. 
e) dochody własne, w tym: 
Subwencje ogólne. 
Kwota subwencji ogólnej na 2010 rok to 25 337 093 zł, w tym: 
Część oświatowa             21 186 729 zł 
Część wyrównawcza     2 691 655 zł 
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Część równowaŜąca    1 458 709 zł 
Ogółem                 25 337 093 zł  
 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. 
Dochody wynoszą 5 310 847 zł, w tym: osoby fizyczne 5 220 847 zł, osoby prawne 
oszacowano w wysokości 80 000 zł. Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano  
w wysokości 2 413 978 zł. 
Dochody majątkowe w wysokości 5 741 275 zł, w tym: dochody ze sprzedaŜy 
majątku 3 000 000 zł., dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 145 000 zł., 
środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 2 596 275 zł. 
 
 Wydatki Powiatu kwota 53 944 323 zł: 
1. Wydatki bieŜące w wysokości 46 003 723 zł, w tym: 
a) jednostki budŜetowe kwota 37 822 503 zł 
b) dotacje na zadania bieŜące 797 484 zł 
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 248 884 zł 
d) wydatki z udziałem środków UE 4 618 185 zł 
e) poręczenia i gwarancje 766 667 zł 
f) obsługa długu 750 000 zł 
 
Wydatki majątkowe oszacowano na poziomie  7 940 600 zł, w tym: 
Rozchody roku 2010 to kwota 3 540 532 zł. Spłaty kredytów i poŜyczek następują 
zgodnie z harmonogramem spłat i umowami z bankami. 
Przychody roku 2010 to kwota: 8 500 000 zł, z tytułu zaplanowanych kredytów. 
 Dług powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił będzie 23 778 868 zł., 
co stanowić będzie 48,55 % dochodów zaplanowanych na 2010 r.  
Kwota długu obejmuje zaciągnięte kredyty bankowe i poŜyczki w kwocie 
8 967 758 zł, poręczenie udzielone SPZOZ w Rawie Mazowieckiej  kwota 
6 311 110 zł i kredyty zaplanowane do zaciągnięcia na  2010 rok kwota 8 500 000 zł. 
Kwota przypadających do spłaty rat kredytów i poŜyczek, wraz z obsługą długu 
publicznego wyniesie 5 057 199 zł, stanowi to 10,33% dochodów zaplanowanych na 
2010 rok, w tym: 
- spłata kredytów i poŜyczek    3 540 532 zł 
- odsetki od kredytów i poŜyczek      750 000 zł  
- poręczenie         766 667 zł 
 Dotacje zaplanowane na 2010 rok to kwota 842 484 zł, w tym: 
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 784 944 zł 
a) dotacje podmiotowe  311 985 zł 
b) dotacje celowe  472 959 zł 
-dotacje dla jednostek nie naleŜących do sektora finansów publicznych kwota 
57 540 zł. -  dotacje celowe  57 540 zł.  
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Wieloletnie programy inwestycyjne  
1. Nazwa programu: „ Poprawa bezpieczeństwa drogowego centrum sadowniczego 
województwa łódzkiego – przebudowa drogi powiatowej Zawady – Biała Rawska” 
2. Nazwa programu: „ Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej 
Województwa Łódzkiego” 
3. Nazwa programu: „ Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w 
Rawie Mazowieckiej: 
 
 Inwestycje roku 2010 to kwota 7 940 600 zł. 
1. Inwestycje działu 600 – drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe 
zaplanowano w wysokości 5 178 600 zł, w tym: 
Wydatki inwestycyjne to kwota 5 121 600 zł, na realizację inwestycji: 
„ Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum sadowniczego i konferencyjnego 
województwa łódzkiego – przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska – Babsk” 
kwota 3 201 700 zł 
„ Poprawa bezpieczeństwa drogowego centrum sadowniczego województwa 
łódzkiego – przebudowa drogi powiatowej Zawady – Biała Rawska” kwota 
1 919 900 zł 
Zakupy inwestycyjne 12 000 zł, zakup kserokopiarki 
Dotacje na inwestycyjne 45 00 zł, dla: 
 Dług powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił będzie 23 778 868 zł., 
co stanowić będzie 48,55 % dochodów zaplanowanych na 2010 rok, zgodnie z art. 
169 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o Finansach publicznych.  
Kwota długu obejmuje zaciągnięte kredyty bankowe i poŜyczki w kwocie 
8 968 758 zł., poręczenie udzielone SPZOZ w Rawie Mazowieckiej kwota 
6 311 110 zł. i kredyty zaplanowane do zaciągnięcia na 2010 rok kwota 8 500 000 zł. 
Kwota przypadających do spłaty rat kredytów i poŜyczek, wraz z obsługą długu 
publicznego wyniesie 5 057 199 zł, stanowi to 10,33 % dochodów zaplanowanych na 
2010 rok, zgodnie z art. 170 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o Finansach 
publicznych. 
Kwota rezerwy ogólnej wynosi 150 000 zł, co stanowi 0,28 % wydatków. Art. 222  
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 1 % 
wydatków.  
Kwota rezerw celowych wynosi 779 819 zł, co stanowi 1,45 % wydatków. Art. 222 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 
5 % wydatków.  
Rezerwa oświatowa to kwota 739 819 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie 
zarządzania kryzysowego 40 000 zł. 
Wydatki na inwestycje na rok 2010 zaplanowano w wysokości 7 940 600 zł., 
co stanowi  14,72 % wydatków ogółem. 
Kończąc Starosta Rawski, w imieniu Zarządu Powiatu Rawskiego, poprosił Radę 
Powiatu o przyjęcie uchwały budŜetowej w zaproponowanym kształcie. Tym 
bardziej,  Ŝe   zarówno   Komisje   stałe   Rady   Powiatu,  jak i  Regionalna  Izba 
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Obrachunkowa wyraziły pozytywne opinie w zakresie przedłoŜonego projektu 
budŜetu. 

Odnosząc się przedstawionego przez Starostę Rawskiego uzasadnienia, Radny 
Ireneusz Staworzyński zwrócił uwagę na element braku w planowanych na rok 2010 
wydatkach, wydatków związanych z działaniami związanymi z przekształceniem 
organizacyjno-prawnym rawskiego szpitala. Te działania skutkować będą 
koniecznością wyasygnowania dodatkowych środków budŜetu powiatu, nawet 
kosztem zwiększenia deficytu budŜetowego. 
Następnie mówca poprosił o wyjaśnienie podstaw wskazania dochodów na rok 2010. 
Odpowiadając Starosta Rawski wyjaśnił, iŜ projektowane dochody oparto 
na wskaźnikach przekazanych rzez Ministerstwo Finansów pismem z dnia 
13 października 2009 roku. 
JeŜeli chodzi o zabezpieczenie środków na przeprowadzenia zmian organizacyjno-
prawnych w rawskim szpitalu, to zdaniem Starosty Rawskiego, szukanie stosownych 
środków na przeprowadzenie procedury przekształcającej  winno nastąpić z chwilą 
podjęcia przez Radę Powiatu decyzji co do ostatecznego kierunku przekształcenia 
szpitala. Na chwile obecną zabezpieczenie w budŜecie na ten cel środków jest 
przedwczesne. Brak zapisania w przedłoŜonym budŜecie kwota na ten cel nie 
przesądza w Ŝadnej mierze o wyborze sposobu przekształcenia rawskiego szpitala. 
Tytułem uzupełnienia Wicestarosta Marian Krzyczkowski przypomniał, 
iŜ w procedowanym projekcie budŜetu zostały zabezpieczone środki na realizację 
czynności przygotowujących rawski szpital do skorzystania z planu „B” np. 
na badanie bilansu szpitala za okres 3 lat i wykonanie dokumentacji niezbędnej 
do złoŜenia wniosku o umorzenie zaległości publiczno-prawnych. 
Innych wystąpień nie było. 
 Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały, o czym poinformował jej Przewodniczący Krzysztof 
Kopka. Mówca oświadczył, iŜ zdaniem Komisji przedstawiony projekt  budŜetu 
stanowi logiczną całość i daje moŜliwość realizacji uwzględnionych w nim zadań, 
dlatego teŜ zasługuje na przyjęcie w dniu dzisiejszym. 
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwał Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi: nr III/290/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. 
w sprawie opinii dotyczącej projektu budŜetu Powiatu Rawskiego na rok 2010 
oraz nr III/291/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej 
moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetowego planowanego na 2010 rok oraz 
prognozy kształtowania się długu publicznego Powiatu Rawskiego. 
Zaprezentowane uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowią załącznik nr 2 
do niniejszego protokołu. 
 Do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały uwag 
nie było.  
Rada Powiatu Rawskiego głosami 17 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła 16 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się uchwałę 
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nr XXXVII/202/2010 w sprawie uchwalenia budŜetu na rok 2010, która stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
W imieniu Zarządu Powiatu za przyjęcie uchwały budŜetowej podziękował Starosta 
Józef Matysiak. 
 
Ad. 5 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Łódzkiego zadań 
publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową. 
O omówienie treści projektu uchwały Przewodnicząca Rady poprosiła Pana Jana 
Idzikowskiego – Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego. 
Wojewoda Łódzki zwraca się do Zarządu Powiatu o zrealizowanie zadań 
publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową. 
Na realizacje powyŜszego zadania Wojewoda Łódzki przeznacza dotację 
w wysokości 10.000 zł. Kwota ta obejmuje koszty wynagrodzeń osób wchodzących 
w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz koszty badań specjalistycznych. 
Do przedstawionej przez Dyrektora Jana Idzikowskiego informacji uwag nie było. 
RównieŜ do przedstawionej przez Przewodniczącą Rady treści projektu uchwały 
uwag nie było.  
 Rada Powiatu Rawskiego głosami 17 Radnych obecnych w chwili głosowania 
na sali podjęła jednogłośnie uchwałę nr XXXVII/203/2010 w  sprawie przyjęcia 
od Wojewody Łódzkiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 
związanych z kwalifikacją wojskową, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 6 Kolejny punkt porządku obrad obejmował Przyjęcie planów pracy Komisji 
stałych Rady Powiatu Rawskiego na rok 2010. 
Rada Powiatu przyjęła plany pracy w następującym kształcie: 
 

Plan pracy Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 
Publicznego na rok 2010 

 
Lp. Wyszczególnienie Termin 

1. Wypracowanie sposobu rozdysponowania środków przeznaczonych 
na remonty i modernizację dróg powiatowych. 
 

Luty  

2. Dokonanie przeglądu dróg powiatowych .Wypracowanie planu 
remontu na drogach powiatowych na rok 2010. 
 

Marzec 

3. Ocena prowadzonej akcji zimowej w sezonie 2009/2010. 
 

Kwiecień 

4. Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych. 
 

Maj 

5. Ocena wykonania budŜetu za I półrocze 2010 roku. Sierpień 
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6. Zapoznanie się z przebiegiem prac modernizacyjnych i 

remontowych dróg powiatowych. 
 

Wrzesień 

7. 1.Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego za terenie powiatu. 
2.Analiza zagroŜeń związanych z dystrybucją  narkotyków na terenie 
Powiatu Rawskiego. 
 

Październik  

8. Ocena wykonania modernizacji i remontów dróg powiatowych, 
ocena stanu gotowości do okresu zimowego. 
 

Listopad 

9. Wstępne przyjęcie planu modernizacji i remontów dróg 
powiatowych na rok 2011. 
Opracowanie planu pracy Komisji na 2011 rok. 
 

Grudzień 

 
 
 

Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa 
 i Gospodarki Terenami na rok 2010. 

 
 

Lp. Zadania Termin 

1. 
Analiza bieŜącej sytuacji ekonomicznej w rolnictwie oraz ocena 

zagroŜeń i kierunków rozwoju. 
Styczeń - Luty 

2. 
Ocena dostępności i wykorzystania środków krajowych i 

unijnych przez samorządy lokalne oraz gospodarstwa rolne – 
współpraca z pokrewnymi komisjami na szczeblu gminnym  

Marzec - 
Kwiecień 

3. 

Ocena stanu środowiska w Powiecie Rawskim. Ocena stanu 
bezpieczeństwa sanitarnego, fitosanitarnego i 

epidemiologicznego. 
Spotkanie z organizacjami ekologicznymi 

Maj 

4. 
Ocena stanu zagospodarowania mienia naleŜącego do Powiatu 

Rawskiego. 
Czerwiec - Lipiec 

5. 
Ocena realizacji planów  
- Ochrony Środowiska  

- Gospodarki Odpadami 

Sierpień - 
Wrzesień 

6. 
Ocena realizacji zadań i celów ujętych w Strategii Rozwoju 

Powiatu Rawskiego w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i 
leśnictwa 

Październik - 
Listopad 

7. Przygotowanie planu pracy komisji na następny rok Grudzień 

8. 
Przyjęcie informacji o gospodarowaniu mieniem Powiatu 

Rawskiego 
Co kwartał 
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Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na rok 2010 
 
Lp. Tematyka 

 
Termin realizacji 

1. Zaopiniowanie sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej o 
średnich wynagrodzeniach nauczycieli za rok 2009.   
 

Luty 

2. Analiza potrzeb inwestycyjnych w szkołach i placówkach 
oświatowych. 
 

Marzec 

3. Funkcjonowanie internatów przy placówkach prowadzonych przez 
Powiat Rawski.  
 

Marzec 

4. Uczestniczenie w zorganizowaniu konferencji dotyczącej jakości 
pracy szkół. 
 

Kwiecień 

5. Funkcjonowanie placówek kultury na terenie Powiatu Rawskiego – 
prezentowanie dorobku. 
 

Maj 

6. Inicjowanie działań w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego w 
placówkach prowadzonych przez Powiat Rawski. 
 

Cały rok  

7. Ocena  aktywności placówek w zakresie pozyskiwania środków 
zewnętrznych. 
 

Wrzesień 

8. Inicjowanie spotkań z ciekawymi ludźmi pochodzącymi z terenu 
Powiatu Rawskiego – realizacja kalendarza imprez kulturalnych. 
 

Cały rok 

9. Wykorzystanie bazy sportowej – promowanie masowej kultury 
fizycznej. 
 

Październik 

10. Biblioteka powiatowa  
- rozwój czytelnictwa, organizowanie wieczornic, konkursów 
literackich. 

Wrzesień 
Październik 
Listopad 
Grudzień 

11. Przyjęcie informacji o wynikach pracy szkół prowadzonych przez 
Powiat Rawski. 
 

Październik 

12. Wypracowanie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 
2011 rok. 
 

Listopad 
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Plan pracy Komisji Promocji i Integracji Europejski ej  

na rok 2010 
 

Lp.    Nazwa działania 
 

Termin realizacji 

1. Analiza budŜetu na 2010 ze szczegółowym zwróceniem uwagi 
przeznaczenia środków na promocję. Przyjęcie planu pracy 
komisji na rok 2010. 
 

Styczeń 

2. Informacja na temat projektu „ Cztery strony Rawy” – muzyka 
odnaleziona. 
 

Luty 

3. Poprawa warunków rozwoju młodzieŜy poprzez rozbudowę i 
modernizację infrastruktury sportowej. 
 

Marzec 

4. Analiza aktualności zapisów strategii Rozwoju Powiatu 
Rawskiego w latach 2007-2013. 
 

Kwiecień 

5. MoŜliwość podejmowanych działań w zakresie pozyskiwania 
dodatkowych środków na zadania  inwestycyjne. 
 

Maj 

6. Zapoznanie z informacją wykorzystania terenów inwestycyjnych 
w ŁSSE i RSP. 
 

Czerwiec 

7. Współudział w organizacji doŜynek powiatowych. 
 

Sierpień  

8. Analizowanie i opiniowanie wniosków przekazanych przez Radę 
, Zarząd i inne komisje Rady Powiatu. 
Podsumowanie pracy komisji za okres III kadencji (2006-2010) 
 

Wrzesień 

9. Analiza realizacji celów ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego 
Powiatu Rawskiego za rok 2009. 
 

Listopad 

10. Zapoznanie z projektem budŜetu na rok 2011. Opracowanie 
planu pracy komisji na rok 2011. 
 

Grudzień 

 
 

Plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej na rok 2010. 
 

Lp. Wyszczególnienie Termin 

1. Przyjęcie informacji o aktualnej sytuacji w SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej i zapoznanie z planem zamierzeń 
przekształceniowych. 

Styczeń 

2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego 

Luty 
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przez Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej. 
 

3. Przyjęcie informacji z rocznej działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie. 
Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 
 

Marzec 

4. 1. Ocena poziomu zabezpieczeń świadczeń zdrowotnych z 
zakresu opieki zdrowotnej dla Powiatu Rawskiego. 
2. Pomoc rodzinom zastępczym (formy i zasady). 
WyraŜenie opinii w zakresie planu zabezpieczenia ambulatoryjnej 
opieki medycznej na rok 2010. 
 

Czerwiec 

5. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ za I półrocze 2010. 
Informacja o realizacji działań przekształceniowych. 
 

Lipiec 

6. Przedstawienie aktualnej diagnozy problemów społecznych 
Powiatu Rawskiego. 

Wrzesień 

7. Informacja z realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych. 
 

Listopad 

8. Ocena realizacji „Programu profilaktyki dla mieszkańców 
Powiatu Rawskiego”. 
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2011. 

Grudzień 

 
 

Plan pracy Komisji BudŜetu i Finansów na rok 2010 
 

Lp. Wyszczególnienie Termin realizacji 

1. Opiniowanie bieŜących zmian w budŜecie na rok 2010. 
 

(Styczeń – 
grudzień) 

praca ciągła 
2. 1. Ocena wykonania budŜetu za rok 2009. 

 
Luty 

3. 1. Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji 
inwestycji w roku 2010. 
2. Zapoznanie się z wynikiem finansowym SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej za 2009 rok. 
 

Kwiecień 

4. 1. Przyjęcie informacji z wykonania budŜetu Powiatu za I kwartał 
2010 r. 
 2. Przyjęcie informacji na temat warunków i zasad 
funkcjonowania internatów przy szkołach ponadgimnazjalnych. 
3. Informacja na temat wykorzystania środków finansowych na 
dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. 
 

Maj 

5. WyraŜenie opinii w sprawie wykonania budŜetu za    I półrocze 
roku 2010. 
 

Sierpień 
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6. Analiza moŜliwości realizacji inwestycji i ich źródeł finansowania 
w latach 2010 – 2013. 
 

Październik 

7. Praca nad projektem budŜetu na rok 2011 
 

Listopad 

8. 1. Dyskusja i wyraŜenie opinii w sprawie projektu budŜetu na rok 
2011. 
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2011. 

Grudzień 

 
 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010 
 
 

 
Ad. 7  Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej na rok 2010. 
Propozycję planu pracy przedstawiła Przewodnicząca Komisji Maria CharąŜka. 

 
Lp.  Wyszczególnienie 

 
Termin 

1. Kontrola wydatkowania środków na rehabilitację zawodową i 
społeczną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  za rok 
2009. 

 
Kwiecień 

 
2. Kontrola procedury uchwalania planu finansowego w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej na rok 2010 
 

Czerwiec 

3. Kontrola przyjętych zasad i kryteriów wspierania klubów 
sportowych za rok 2009 

 
Październik 

 

Lp. Tematyka Miesiąc 
 

2. 
 

1. Analiza sprawozdania z wykonania budŜetu za 2009 rok. 
2. WyraŜenie opinii. 
3. Wypracowanie wniosku absolutoryjnego.  

 

 
Marzec 

2. 
 

  Analiza stanu majątku Powiatu Rawskiego 
  

Maj 
 

3.   Analiza wykonania budŜetu za I półrocze 2010 roku 
 

Sierpień 

 
4. 

 
Zapoznanie się z realizacją przez Zarząd Powiatu  
   uchwał Rady Powiatu podjętych w roku bieŜącym. 
 

 
Wrzesień 

5. Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2011 
 

Listopad 

6. Realizacja zadań doraźnych zlecanych przez Radę Powiatu 
 

Cały rok 
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Radny Marian Krzyczkowski zwrócił uwagę na konsekwencję proponowanego 
w punkcie 3 planu kontroli zapisu. Zaproponował aby dokonać jego zmiany na: 
„Kontrola przepływu wydatkowanych środków finansowych na wspieranie kultury 
fizycznej na terenie Powiatu Rawskiego” 
Propozycja ta została przyjęta. 
Plan kontroli  został przyjęty 14 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się. 
 
Ad. 8 Ten punkt porządku obrad obejmował  przyjęcie planu pracy Rady Powiatu 
Rawskiego na rok 2010. 
Propozycje do planu pracy Rady Powiatu Rawskiego na rok 2010 przedstawiła 
Przewodnicząca Rady – Teresa Pietrzak. Przedstawia się on następująco: 
  

1. Realizacja zadań w placówkach oświatowych i oświatowo-
wychowawczych  –  ocena oferty oświatowej i poziomu kształcenia. 

2. Analiza stanu dróg powiatowych, mostów i wiaduktów 
oraz dotychczasowych działań prowadzonych w tym zakresie.  

Realizacja I kwartał 2010 r. 
 

3. Informacja o wykorzystaniu środków unijnych w Powiecie Rawskim. 
4. Ocena prowadzonych działań w zakresie rozwoju kulturowego 

i sportowego mieszkańców powiatu oraz podejmowanych działań 
wspierających działalność instytucji realizujących zadania z tego zakresu.   

5. Informacja o działaniach prowadzonych przez powiat zmierzających do 
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Powiecie Rawski. Ocena 
zagroŜeń wynikających z prognozowanych przez Rząd rozwiązań 
systemowych w słuŜbie zdrowia 

Realizacja II kwartał 2010 r. 
 

6. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego oraz analiza sytuacji finansowej 
jednostek realizujących zadania z tego zakresu. 

7. Informacja o realizacji celów i zadań ujętych w Planie Rozwoju 
Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata  2007-2013. 

Realizacja III kwartał 2010 r. 
 

Do przedstawionej propozycji planu pracy Rady, Radny Ireneusz Staworzyński wniósł 
dodatkowy punkt o brzmieniu: „Informacja o stanie ochrony środowiska naturalnego 
w Powiecie Rawskim ze szczególnym uwzględnieniem stanu lasów i wód”. Punkt ten 
zrealizowany zostanie w III kwartale 2010 r. 
Radny Przemysław Szewczyk zaproponował zmodyfikowanie punktu 5 planu pracy 
nadając mu następującą treść: „Informacja o działaniach prowadzonych przez powiat 
zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w Powiecie Rawskim. 
Ocena szans i zagroŜeń wynikających z prognozowanych przez Rząd rozwiązań 
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systemowych w słuŜbie zdrowia”. Uzgodniono, iŜ ten punkt zrealizowany zostanie 
w miesiącu kwietniu  2010 roku. 
Innych propozycji nie zgłoszono. 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła swój plan pracy na rok 2010 
uwzględniając poprawki zgłoszone przez Radnych: Ireneusza Staworzyńskiego 
i Przemysława Szewczyka. 
 
Ad. 9 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 XXXVI  sesji w dniu 
30 grudnia 2009  roku  podjęła  następujące  uchwały: 

 

1. nr XXXVI/197/2009 w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego,  
2. nr XXXVI/198/2009 w sprawie ustalenia wydatków budŜetu Powiatu, które w 

roku 2009 nie wygasają z upływem roku budŜetowego,  
3. nr XXXVI/199/2009 w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXX/160/2009 Rady 

Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 kwietnia 2009 r. 
w sprawie kierunków zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, 

4. nr XXXVI/200/2009 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na rok 2010 
Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, 
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
poŜytku publicznego i o wolontariacie, 

5. nr XXXVI/201/2009 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla  
Powiatu  Rawskiego na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy lat 
2013-2016” oraz „Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Rawskiego lata 
2009-2012 z perspektywą lat 2013-2016”. 

Wszystkie uchwały zostały wykonane przez przekazanie do Wojewody 
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 w okresie od 30.12.2009 r. do 08.01.2010 r. odbył dwa posiedzenia  
omawiając następujące sprawy:  
 
W dniu 30.12.2009 r. 
- podjął uchwałę w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
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W dniu 6.01.2010 r. 
- zatwierdził Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej, 
- rozwaŜał wybór firmy na opracowanie Programu reorganizacji w systemie ochrony 
zdrowia na terenie powiatu rawskiego i projektu  umowy, 
- rozpatrzył wniosek o zabezpieczenie środków na dokonanie analizy finansowej 
SP ZOZ za lata 2007-2009 przez biegłego rewidenta, 
-  omawiał projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie 
SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, 
- zatwierdził zmiany do harmonogramu pracy aptek w miesiącu styczniu, 
- omawiał wniosek na zakup sprzętu medycznego przez SP ZOZ. 

Do tak przedstawionej informacji o wykonaniu uchwał Rady Powiatu 
Rawskiego oraz o pracy Zarządu Powiatu uwag nie było. 
 
Ad. 10 W punkcie interpelacje i wolne wnioski głos zabrał Radny Ireneusz 
Staworzynski. W swoim wystąpieniu powrócił do tematu swojej poprzedniej 
interpelacji dotyczącej aktualnej sytuacji prawnej obejmującej postępowanie Pana 
Kazimierza Michalika.  
W odpowiedzi Starosta Rawski poprosił wnioskodawcę o doprecyzowanie treści 
swojej interpelacji w formie pisemnej. 
Zwrócił uwagę, iŜ sesje Rady Powiatu nie są forum na rozpatrywanie 
indywidualnych postępowań administracyjnych. 
Radny Ireneusz Staworzyński oświadczył, iŜ taką interpelację złoŜy w formie 
pisemnej.    
 
Ad. 12 W sprawach róŜnych Przewodnicząca Rady poprosiła Radnego Ireneusza 
Staworzyńskiego – wnioskodawcę o decyzję w zakresie omawiania w dniu 
dzisiejszym informacji dotyczącej aktualnej sytuacji finansowej SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. 
Wnioskodawca poprosił o przeniesienie powyŜszej dyskusji na forum Komisji 
Zdrowia i Polityki społecznej. 
 Innych głosów w tym punkcie porządku obrad nie było. 
 
Ad. 13 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Teresa Pietrzak - 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego po złoŜeniu uczestnikom sesji Ŝyczeń 
noworocznych o godzinie 13 30 dokonała zamknięcia obrad XXXVII  sesji Rady 
Powiatu Rawskiego. 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
  Sporządził; Sylwester Krawczyk.  

      Przewodnicząca Rady Powiatu  

       (-) Teresa Pietrzak 
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