
P R O T O K Ó Ł  NR  I/2018 
z I sesji Rady Powiatu Rawskiego VI kadencji 

odbytej w dniu 20 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej. 

 
 Otwarcia sesji o godzinie 15:00 dokonała Pani Zofia Winiarska – najstarsza 
wiekiem wybrana radna Rady Powiatu Rawskiego uczestnicząca w posiedzeniu. Po 
powitaniu radnych oraz zaproszonych gości stwierdziła, iż aktualnie w posiedzeniu 
uczestniczy 17 Radnych, co stanowi pełen ustawowy skład Rady wynoszący 17 
osób.  
 Pierwszej sesji w nowej kadencji nadano podniosły charakter gdyż 
poprzedzona ona została uroczystym wprowadzeniem sztandaru Powiatu Rawskiego  
i odśpiewaniem hymnu państwowego. 
 
Ad. 2 W ramach tego punktu porządku obrad radni piątej kadencji otrzymali z rąk 
Pana Marka Dobka – Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej  
w Rawie Mazowieckiej  zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Powiatu 
Rawskiego. Następnie odbył się akt ślubowania. Wszyscy obecni na sesji Radni 
złożyli ślubowanie (odczytując rotę ślubowania), obejmując tym samym mandat 
Radnego Powiatu Rawskiego. 
 
Ad. 3 Ten punkt porządku obrad obejmował wybór Przewodniczącego Rady 
Powiatu Rawskiego. 
 Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących Radnych: 
1) Łukasza Sekutera; 
2) Marka Szcześniaka; 
3) Adama Lesiaka. 
Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę  na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 
W wyniku głosowania Rada Powiatu jednogłośnie powołała w w/w składzie 
Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 
Rawskiego.  
Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się następująco: 

1) Łukasza Sekuter - przewodniczący; 
2) Marka Szcześniaka - członek; 
3) Adama Lesiaka - członek. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił Radzie zasady wyboru 
Przewodniczącego Rady – Rada Powiatu Rawskiego przyjęła je jednogłośnie. 
Prowadząca obrady poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego 
Rady. 

Starosta Rawski Józef Matysiak zgłosił  na funkcję Przewodnicząceej Rady 
Powiatu Rawskiego kandydaturę Radnej Marii Charążka. Uzasadniając swoją 
propozycję stwierdził, iż kandydatka posiada stosowne wykształcenie wyższe 
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i doświadczenie w pracy samorządowej; pełniła już tę zaszczytną funkcję 
Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego w trakcie czwartej i piątej  
kadencji Rady Powiatu Rawskiego. Posiadane umiejętności dają podstawę 
do twierdzenia, iż będzie właściwie wywiązywała się z  obowiązków jakie ciążą 
na Przewodniczącym Rady.  

Radny Jarosław Uchman zaproponował na funkcję Przewodniczącego Rady 
Powiatu Rawskiego kandydaturę Radnego Adriana Galacha. Uzasadniając swoją 
propozycje stwierdził, iż Radny w poprzedniej kadencji dał się poznać jako  
aktywny sumienny i pracowity Radny poprzedniej kadencji; dodatkowym atutem 
kandydata jest posiadanie stosowne wyższego wykształcenia prawniczego.  
         Innych kandydatur nie zgłoszono. Oboje kandydaci wyrazili zgodę na 
kandydowanie. 
 Po krótkiej  przerwie powołana Komisja Skrutacyjna rozdała karty  
do głosowania. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Komisji 
Skrutacyjnej Łukasz Sekuter przedstawił zasady głosowania, zwracając szczególną 
uwagę na sposób wypełniania kart do głosowania. Następnie przystąpiono do 
głosowania tajnego. 

Po policzeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Łukasz Sekuter 
odczytał protokół z głosowania tajnego nad wyborem Przewodniczącego Rady 
Powiatu Rawskiego - w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych: Radna Maria 
Charążka uzyskała 10 głosów ważnych, Radny Adrian Galach uzyskał 7 głosów 
ważnych, wobec czego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że kandydatka Maria 
Charążka uzyskała wymaganą większość głosów i została wybrana  
na Przewodniczącą Rady Powiatu Rawskiego. Protokół Komisji Skrutacyjnej 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Do prawidłowości przeprowadzonych 
wyborów zastrzeżeń nie wniesiono. 
W tej sytuacji przewodnicząca obradom Pani Zofia Winiarska przedstawiła treść 
projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Rawskiego.  
Do treści uwag nie było. Rada Powiatu Rawskiego, w głosowaniu imiennym, 
jednogłośnie przyjęła uchwałę nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Rady Powiatu Rawskiego. 
 Uchwała nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 
Rawskiego, protokół z głosowania, koperta zawierająca wypełnione karty oraz 
imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.    
 
Ad. 4 W tym miejscu Przewodnicząca Senior pogratulowała nowo wybranej 
Przewodniczącej  i przekazał dalsze prowadzenie obrad Pani Marii Charążka. 

Dziękując za obdarzenie zaufaniem Przewodnicząca Maria Charążka  
oświadczyła, iż dołoży wszelkich starań aby przekonać cały skład Rady 
do merytorycznej współpracy  i do słuszności dokonanego w dniu dzisiejszym 
wyboru.  
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Ad. 5 Nowo wybrana Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria 
Charążka zaproponowała  rozszerzenie porządku o następujące punkty:  
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady 
Powiatu Rawskiego. 
7.Przeprowadzenie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. 
8.Przeprowadzenie wyboru Starosty Rawskiego.  
9.Przeprowadzenie wyboru Wicestarosty. 
10.Przeprowadzenie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu 
Rawskiego. 
11.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
12.Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. 
13.Zamknięcie obrad. 

Radny Adrian Galach zwrócił uwagę, na to że uchwały w sprawie zmian 
w budżecie i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej nie zostały dostarczone 
w odpowiednim czasie radnym oraz nie zostały zaopiniowane przez właściwe 
komisje, dlatego też procedowanie ich może skutkować naruszeniem Statutu 
Powiatu Rawskiego. 

Starosta Rawski wyjaśnił, że zmiany dotyczą porządkowych kwestii  
i przesunięć w budżecie (m.in. scalanie obszaru wsi Ścieki oraz wnioski 
dyrektorów szkół o zamianę wydatków na wydatki rzeczowe w celu dokonania 
zakupów do szkół).  

Mecenas Jolanta Miśkiewicz wyjaśniła, ze będzie to naruszenie Statutu  
i od decyzji Rady zależy czy uchwały te będą procedowane. 

Radny Jarosław Uchman stwierdził, ze należy uszanować tą wątpliwość 
prawną i przełożyć procedowanie zmian w budżecie i w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na następną sesję. 

Przy siedmiu głosach wstrzymujących się i 10 głosach za przyjęto zmiany 
do porządku obrad. 
 
Ad.6 W tym punkcie Rada Powiatu Rawskiego uchwała ustaliła liczbę 
wiceprzewodniczących Rady Powiatu w liczbie 1. Uchwała nr I/2/2018  
w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Powiatu Rawskiego 
oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.    

Ad.7 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do wyboru  
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rawskiego. 

Przewodnicząca Rady zaproponowała, żeby Komisja Skrutacyjna pracowała 
w dotychczasowym składzie – na co Rada Powiatu jednogłośnie wyraziła zgodę. 
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił Radzie zasady wyboru 
Przewodniczącego Rady – Rada Powiatu Rawskiego przyjęła je przy jednym głosie 
wstrzymującym się. 

  
Przewodnicząca Rady Powiatu zgłosiła kandydaturę radnego Ryszarda 

Macieja Imioły, natomiast Radny Jarosław Uchman zgłosił kandydaturę Radnego 
Adriana Galacha. 
 Po 10 minutowej  przerwie powołana Komisja Skrutacyjna rozdała karty 
do głosowania z naniesionymi nazwiskami kandydatów. 
 Po policzeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  odczytał 
protokół z tajnego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Rawskiego. 
Oświadczył, iż w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych. Kandydaci otrzymali 
głosów: Pan Ryszard Imioła - 10 ważnych głosów, natomiast Adrian Galach  
- 7 ważnych głosów.  
 Uwzględniając wynik głosowania Komisja Skrutacyjna stwierdza, 
że kandydat Ryszard Imioła uzyskał wymaganą ilość głosów i został wybrany 
Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Rawskiego. 
 Do prawidłowości przeprowadzonych wyborów zastrzeżeń nie wniesiono. 

W tej sytuacji Przewodnicząca Rady Maria Charążka przedstawiła treść 
projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. Do treści uwag 
nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego, w głosowaniu imiennym, jednogłośnie przyjęła 
uchwałę nr I/3/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Rawskiego. 
 Uchwała nr I/3/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Rawskiego, protokół z głosowania, koperta zawierająca wypełnione karty 
oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.    
 Zabierając głos nowo wybrany Wiceprzewodniczący Ryszard Imioła 
podziękował za wybór. Zadeklarował, że będzie się starał jak najlepiej wykonywać 
powierzoną mu funkcję. 
 
Ad.8 Przeprowadzenie wyboru Starosty Rawskiego. 

Przewodnicząca Rady zaproponowała, żeby Komisja Skrutacyjna pracowała 
w dotychczasowym składzie – na co Rada Powiatu jednogłośnie wyraziła zgodę; 
wcześniej zgodę wyrazili też członkowie Komisji. 

Przewodnicząca Rady Maria Charążka otwierając listę zgłoszeń 
zaproponowała na funkcję Starosty Rawskiego kandydaturę obecnego Starosty  
- Radnego Józefa Matysiaka. Uzasadniając swoją propozycję stwierdziła,  
iż kandydat posiada stosowne przygotowanie zawodowe i doświadczenie  
w działalności samorządowej. 

Radny Adrian Galach wygłosił oświadczenie, w którym zwrócił uwagę  
na co Klub Radnych PIS, jako opozycja, będzie głównie zwracał uwagę w pracy 
Rady Powiatu nowej kadencji – będzie to przede wszystkim sytuacja rawskiego 
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szpitala i sytuacja oświaty. Klub Radnych PIS nie zgłosił kandydatury na Starostę 
Rawskiego. 

Radny Józef Matysiak wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Starosty 
Rawskiego; przedstawił też główne założenia pracy Zarządu Powiatu, w sytuacji 
gdy zostanie wybranym starostą. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Łukasz Sekuter przedstawił zasady 
głosowania. 
Po krótkiej przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania  
z naniesionym nazwiskiem kandydata. 
 Po policzeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał 
protokół z głosowania tajnego w sprawie wyboru Starosty Rawskiego. Oświadczył, 
iż w głosowaniu wzięło udział 17 Radnych; oddano 17 ważnych głosów. Kandydat 
na funkcję Starosty Rawskiego Józef Adam Matysiak otrzymał 10 głosów ważnych 
za wyborem i 7 głosów ważnych przeciw wyborowi, wobec czego został wybrany 
Starostą Rawskim.  

Rada Powiatu Rawskiego, w głosowaniu imiennym przy siedmiu głosach 
wstrzymujących się i 10 głosach za, przyjęła uchwałę nr I/4/2018 w sprawie wyboru 
Starosty Rawskiego. 
 Uchwała nr I/4/2018 w sprawie wyboru Starosty Rawskiego, protokół  
z głosowania, koperta zawierająca wypełnione karty oraz imienny wykaz 
głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.    
Zabierając głos Starosta Józef Matysiak  podziękował za wybór na stanowisko 
Starosty Rawskiego; zaapelował też o wspólną pracę na rzecz dobra Powiatu 
Rawskiego. 
 
Ad.9 W kolejnym punkcie dokonano wyboru Wicestarosty.  

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu 
wybiera Wicestarostę na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy ustawowego składu Rady.  
 Korzystając ze swoich uprawnień Starosta  Józef Matysiak zaproponował 
na funkcję Wicestarosty kandydaturę Radnego Jacka Otulaka dotychczasowego 
Wicestarostę Rawskiego. Oświadczył, iż kandydat spełnia wszystkie wymogi 
zarówno w zakresie kwalifikacji jak i doświadczenia w pracy samorządowej. 
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie.   
Przewodnicząca Rady zaproponowała, żeby Komisja Skrutacyjna pracowała  
w dotychczasowym składzie – na co Rada Powiatu jednogłośnie wyraziła zgodę; 
wcześniej zgodę wyrazili też członkowie Komisji 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Łukasz Sekuter przedstawił zasady 
głosowania.  
Po krótkiej przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania  
z naniesionym nazwiskiem kandydata. 
Po policzeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół 

z głosowania tajnego nad wyborem Wicestarosty Rawskiego. Oświadczył, iż Pan 
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Jacek Otulak kandydat na funkcję Wicestarosty Rawskiego otrzymał 10 głosów 
ważnych za wyborem kandydata i 7 głosów ważnych przeciw wyborowi, wobec 
czego został wybrany Wicestarostą.  

Rada Powiatu Rawskiego, w głosowaniu imiennym przy siedmiu głosach 
wstrzymujących się i 10 głosach za, przyjęła uchwałę nr I/5/2018 w sprawie wyboru 
Wicestarosty. 
 Uchwała nr I/5/2018 w sprawie wyboru Wicestarosty, protokół  
z głosowania, koperta zawierająca wypełnione karty oraz imienny wykaz 
głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.10  Następny punkt porządku obrad obejmował przeprowadzenie wyboru 
pozostałych członków Zarządu Powiatu.   

Korzystając z uprawnień Starosty wynikających z przepisu art. 27 ust. 3  
ustawy o samorządzie powiatowym mówiącego, iż Rada Powiatu wybiera członków 
zarządu na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności  
co najmniej połowy ustawowego składu Rady, Starosta  Józef Matysiak 
zaproponował do składu Zarządu Powiatu Rawskiego następujące kandydatury 
Radnych: 
- Jarosława Kobierskiego 
- Henryka Majewskiego 
- Grzegorza Stefaniaka 
Następnie mówca scharakteryzował sylwetki zgłoszonych kandydatów.   
Wszyscy trzej zgłoszeni  kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 Po krótkiej przerwie powołana Komisja Skrutacyjna rozdała karty 
do głosowania z naniesionymi nazwiskami kandydatów do składu Zarządu 
Powiatu.  
Po policzeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokoły 
z głosowania tajnego nad wyborem: Jarosława Kobierskiego, Henryka 
Majewskiego  
i Grzegorza Stefaniaka na członków Zarządu Powiatu. Kandydaci na funkcję 
członków Zarządu Powiatu Rawskiego otrzymali następującą liczbę głosów: 
- Jarosław Kobierski – 10 głosów ważnych za wyborem i 7 przeciw wyborowi, 
- Henryk Majewski – 10 głosów ważnych za wyborem i 7 przeciw wyborowi, 
- Grzegorz Stefaniak– 10 głosów ważnych za wyborem i 7 przeciw wyborowi,  
przez co uzyskali wymaganą zwykłą większość głosów i zostali wybrani  
do składu Zarządu Powiatu Rawskiego. 
 Do prawidłowości przeprowadzonych wyborów zastrzeżeń nie wniesiono. 
W tej sytuacji Przewodnicząca Rady Maria Charążka przedstawiła treść projektu 
uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Rawskiego.  
Do treści uwag nie było. 

 Rada Powiatu Rawskiego, w głosowaniu imiennym przy siedmiu głosach 
wstrzymujących się 10 głosach za, przyjęła uchwałę nr I/6/2018 w sprawie wyboru 
członków Zarządu Powiatu Rawskiego. 
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 Uchwała nr I/6/2018 w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu 
Rawskiego, protokoły z głosowania nad poszczególnymi kandydatami, koperty 
zawierające wypełnione karty oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki 
do niniejszego protokołu. 

W imieniu wybranych członków zarządu, podziękowania złożył Pan Jarosław 
Kobierski. 
  W tym miejscu Starosta Rawski podziękował tez dotychczasowym dwóm 
członkom zarządu – Panu Markowi Sekuterowi i  Panu Tadeuszowi Damazowi. 
 
Ad. 11  Ten punkt porządku obrad zawierał podjęcie uchwały w sprawie zmiany  
w budżecie powiatu roku bieżącego. 

Omówienia proponowanych zmian dokonał Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik 
Powiatu: 
Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo ze środków własnych uzupełnia się braki na 
wydatki majątkowe w kwocie 15 360 zł związane z realizacja projektu „Scalanie 
gruntów obiektu Ścieki”. W dziale 801 – oświata i wychowanie dokonuje się zmiany 
klasyfikacji dochodów i wydatków (z bieżących na majątkowe) związanych  
z realizacją projektów: „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” umowa  
Nr RPLD.11.03.01-10-0019/17-00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej oraz „Zawodowe drogowskazy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0015/17-
00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. W rozdziale 
85395 w związku z koniecznością dokonania zaokrągleń w planie projektu Centrum 
Usług Społecznych dla powiatu rawskiego (umowa  
Nr RPLD.09.02.01-10-A007/17-00) dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach. 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku 
Zwiększenia: 
- 15 360 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki” 
- 87 390 zł „Zawodowe drogowskazy” 
- 339 742 zł „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zmniejszenia: 
- 87 390 zł „Zawodowe drogowskazy” – wydatki bieżące, 
- 339 742 zł „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” – wydatki bieżące, 
Zwiększenia: 
- 87 390 zł „Zawodowe drogowskazy” – wydatki majątkowe, 
- 339 742 zł „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” – wydatki majątkowe, 
- 15 360 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki” – wydatki majątkowe. 
     
      Pan radny Adrian Galach powtórzył swoje wątpliwości co do procedowania tej 
uchwały, ponadto poprosił, żeby bliżej przedstawić, szczególnie nowym radnym,  
o co chodzi w projektowanych zmianach budżetu, a także poprosił żeby pani 
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mecenas przygotowała opinię prawną na piśmie dotyczącą procedowania w takim 
trybie. 

Rada Powiatu Rawskiego, w głosowaniu imiennym przy siedmiu głosach 
wstrzymujących się i 10 głosach za przyjęła uchwałę nr I/7/2018 w sprawie zmian 
budżetu roku 2018. 
 Uchwała nr I/7/2018 w sprawie zmian budżetu roku 2018 oraz imienny wykaz 
głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Omówienia proponowanych zmian dokonał Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik 
Powiatu: Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 20 listopada 2018 
roku w sprawie zmian budżetu roku 2018 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową,  
w zakresie 2018 roku do Budżetu Powiatu. Ponadto wprowadza się zmiany  
w wykazie przedsięwzięć. 

Rada Powiatu Rawskiego, w głosowaniu imiennym przy siedmiu głosach 
wstrzymujących się i 10 głosach za przyjęła uchwałę nr I/8/2018 w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2018-39. 
 Uchwała nr I/8/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu na lata 2018-39 oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu. 

 
Ad.13  Po wyczerpaniu  przyjętego  porządku obrad, Pani Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 19:00  dokonała zamknięcia 
obrad I sesji Rady Powiatu Rawskiego VI kadencji. 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu 
 
Sporządził: Tomasz Góraj 
         Maria Charążka 


