
P R O T O K Ó Ł  NR  V/2019 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 30 stycznia 2019 roku  
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 1400 otworzyła sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości 
oświadczyła, iż 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 wiążących decyzji. Następnie Przewodnicząca 
Rady zaproponowała wprowadzenie trzech dodatkowych punktów sesji (złożenie 
ślubowania przez radną, zmiany w statucie SPZOZ i zmiany w składach 
osobowych komisji stałych Rady Powiatu) – punkty te zostały przyjęte przez 
Radę jednogłośnie.  

W związku z powyższym przystąpiono do realizacji następującego porządku 
obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Złożenie ślubowania przez radną wstępującą w miejsce radnego, którego mandat 
uległ wygaśnięciu. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2019. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2019-2039. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty należności niepodatkowych 

stanowiących dochód budżetu Powiatu Rawskiego instrumentem płatniczym. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw 

likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych. 
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Rawski za 2018 rok. 

9. Przedstawienie sprawozdania Starosty Rawskiego z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok. 

10.  Przyjęcie planów pracy rady i komisji rady na rok 2019.  

11.  Zmiany w składzie komisji stałych Rady Powiatu. 

12.  Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady. 
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13.  Wnioski i oświadczenia Radnych. 
14.  Sprawy różne. 
15.  Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 2 W tym punkcie najpierw Przewodnicząca Rady odczytała stosowne 
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach, a następnie   
ślubowanie złożyła Pani Agnieszka Sielska, która objęła mandat Radnej  
po Radnym Tomaszu Sudakowskim, który złożył pisemną rezygnację z mandatu.      
Z chwilą złożenie ślubowanie przez Panią Agnieszkę Sielską w sesji Rady 
Powiatu bierze udział pełny skład rady tj. 17 radnych.            
 
Ad. 3 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku 
bieżącego. Omówienia dokonał Pan Józef Matysiak - Starosta Powiatu 
Rawskiego: 
Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 
W dziale 600 – transport i łączność dokonuje się przeniesienia środków między 
grupami wydatków. O kwotę 15 000 zł zmniejszeniu ulegają wydatki bieżące 
zwiększeniu natomiast wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wypłatę 
odszkodowań za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych,  
na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W dziale 801  
– Oświata i wychowanie, w związku ubieganiem się o przyznanie pomocy 
finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 
przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej, zabezpiecza się środki w wysokości 50 000 zł na 
wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego „Remont i doposażenie sali 
gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie  
w Rawie Mazowieckiej”. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 258 zł. 
Są to środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów 
obsługi, promocji i ewaluacji programu „Aktywny samorząd”. 
W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy na podstawie decyzji Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.4021.5.1.2019.MP z dnia  
8 stycznia 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę  
147 300 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat  
z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek  
na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej. Na podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-A007/17-00 z dnia 
24 listopada 2017 roku o dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych 
dla powiatu rawskiego” w dziale 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki 
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społecznej dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków przeznaczonych  
na realizację projektu. Wprowadzanie kwoty to środki niewydatkowane w 2018 
roku. Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku 
Zwiększenie: 
15 000 zł „Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg 
powiatowych” 
50 000 zł „Remont i doposażenie sali gimnastycznej w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej”. 
Dotacje udzielone w roku 2019 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 
do sektora finansów publicznych - zwiększenia: 
70 226 zł Gmina Miejska Biała Rawska – projekt „Centrum Usług Społecznych 
dla powiatu rawskiego”, 
97 967 zł Gmina Cielądz – projekt „Centrum Usług Społecznych dla powiatu 
rawskiego”, 
82 795 zł Gmina Rawa Mazowiecka – projekt „Centrum Usług Społecznych dla 
powiatu rawskiego”, 
35 245 zł Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku – projekt 
„Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”, 
222 873 zł Fundacja "Obudźmy nadzieję" – projekt „Centrum Usług 
Społecznych dla powiatu rawskiego”. 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
Zwiększenia: 

558 279 zł „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” – wydatki 
bieżące.  

Pan Radny Włodzimierz Michalak zapytał, czy remont dachu sali 
gimnastycznej przy LO w Rawie Mazowieckiej, nie spowoduje odstąpienia  
od zamiaru budowy nowej sali gimnastycznej; jak zaznaczył już w trzeciej 
kadencji była poruszana kwestia budowy nowej sali.  

Radny Grzegorz Stefaniak zwrócił uwagę na to, że temat szeroko był 
omawiany na komisjach Rady. 

Radny Jarosław Uchman stwierdził, że nie ma tematów tylko 
zarezerwowanych dla komisji, jeżeli są to poważne tematy to powinny być one 
tym bardziej omawiane na sesji Rady. 

Starosta Rawski odpowiedział, że nie jest to tylko kosmetyka sali 
gimnastycznej, a również poprawienie jej parametrów. 

Radny Paweł Jakubowski stwierdził, że nie neguje zasadności inwestycji, ale 
w związku z tym że całościowo budżet Powiatu nie znalazł jego aprobaty, to  
w związku z tym wstrzyma się od głosu. 
       Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawił 
jej przewodniczący – Radny Ryszard Imioła. 
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       Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił jej 
przewodniczący - Radny Jarosław Kobierski. 

Rada Powiatu Rawskiego, w głosowaniu imiennym przy 14 głosach za  
i 3 głosach wstrzymujących się, przyjęła uchwałę nr V/31/2019 w sprawie zmian 
budżetu roku 2019. 
 Uchwała nr V/31/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019 oraz imienny wykaz 
głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata  
2019-39. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku 
w sprawie zmian budżetu roku 2019 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę 
Finansową, w zakresie 2019 roku do Budżetu Powiatu. 
Ponadto wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć. Zmianie ulega 
również prognoza długu. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane  
z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2077). 
Zmiany: 
1. "Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego" umowa nr 
RPLD.09.02.01-10-A007/17- 
00, Powiat Rawski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej, okres realizacji 2017 - 2020 
Całość stanowią wydatki bieżące. 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu UE 3 489 699 zł. 
Dotacja celowa 102 918 
Nakłady planowane na 2019 rok 1 915 902 zł, 
Nakłady planowane na 2020 rok 200 000 zł. 
         Pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawił 
jej przewodniczący – Radny Ryszard Imioła. 
       Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił jej 
przewodniczący - Radny Jarosław Kobierski. 
      Rada Powiatu Rawskiego, w głosowaniu imiennym przy 14 głosach za  
i 3 głosach wstrzymujących się, przyjęła uchwałę nr V/32/2019 w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata  
2018-39. 
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 Uchwała nr V/32/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018-39 oraz imienny wykaz głosowania 
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty należności 
niepodatkowych stanowiących dochód budżetu Powiatu Rawskiego instrumentem 
płatniczym. 

Projekt uchwały omówił Starosta Rawski – Józef Matysiak: 
Zgodnie z art. 61a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, 
organ stanowiący może w drodze uchwały dopuścić zapłatę podatków, 
stanowiących dochody powiatu, instrumentem 
płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 
Zgodnie z art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
przez podatek rozumie się również opłaty i niepodatkowe należności budżetowe. 
System zapłaty należności kartą płatniczą lub płatnością mobilną przy użyciu 
telefonu, na których to instrumentach przechowywany jest pieniądz 
elektroniczny, uzupełnia katalog istniejących sposobów regulowania 
zobowiązań, takich jak zapłata gotówką w kasie urzędu oraz bezgotówkowo na 
podstawie polecenia przelewu. 
        Pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił jej 
przewodniczący - Radny Jarosław Kobierski. 
Rada Powiatu Rawskiego, w głosowaniu imiennym przy 17 głosach za przyjęła 
uchwałę nr V/33/2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty należności 
niepodatkowych stanowiących dochód budżetu Powiatu Rawskiego instrumentem 
płatniczym. 
 Uchwała nr V/33/2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty należności 
niepodatkowych stanowiących dochód budżetu Powiatu Rawskiego instrumentem 
płatniczym oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do niniejszego 
protokołu.  
 
 
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie SPZOZ. 

Zmiany w statucie SPZOZ omówiła Pani Urszula Przerwa – Kierownik 
Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich Wydziału Polityki Społecznej 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej: 

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2190) statut podmiotu 
leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący oraz 
wprowadza zmiany do statutu. W związku z powyższym Dyrektor SPZOZ  
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w Rawie Mazowieckiej złożyła wniosek o wprowadzenie zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej polegające wpisaniu do statutu nowych komórek organizacyjnych 
w związku z planowanym rozszerzeniem działalności leczniczej o usługi  
w zakresie ratownictwa medycznego i neurologii. Zmiany dotyczą również 
wydłużenia okresu trwania kadencji Rady Społecznej SPZOZ z 4 do 5 lat. Ma  
to związek z wydłużeniem kadencji rad gmin, miast i powiatu, które wybierają 
swoich przedstawicieli do Rady Społecznej. W związku z powyższym zachodzi 
konieczność wprowadzenia zmian w Statucie SPZOZ w przedmiotowym 
zakresie. 

Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił jej 
przewodniczący – radny Grzegorz Stefaniak. 

Rada Powiatu Rawskiego, w głosowaniu imiennym przy 17 głosach za 
przyjęła uchwałę nr V/34/2019 w sprawie zmian w statucie SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. 
 Uchwała nr V/34/2019 w sprawie zmian w statucie SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki  
do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej  
do spraw likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych. 

Jak poinformowała Przewodnicząca Rady, wpłynął projekt uchwały Klubu 
radnych PIS w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Powiatu do spraw 
likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych. Projekt rozpatrywany był przez 
Zarząd Powiatu i Komisję Zdrowia i Polityki Społecznej. 

Dyskusja w tym punkcie sesji (od 47 min. 15 sek. do 1godz. 9 min. 15 sek.:   
https://www.youtube.com/watch?v=bOKhwWV93KQ 0. 
Zarząd Powiatu oraz Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej wnioskowały  
o odrzucenie niniejszego projektu uchwały. 

Przewodnicząca Rady Powiatu poddała pod głosowanie wniosek najdalej 
idący, czyli o odrzucenie w całości zaproponowanego projektu uchwały. 

Rada Powiatu Rawskiego 10 głosami za odrzuceniem i 7 głosami przeciw 
odrzuciła niniejszy projekt uchwały. 
 
Ad. 8 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski za 2018 rok.  
      Sprawozdanie przedstawiła Pani Grażyna Walewska – inspektor w Oddziale 
Oświaty, Kultury i Sportu w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa 

https://www.youtube.com/watch?v=bOKhwWV93KQ
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Powiatowego ( https://www.youtube.com/watch?v=bOKhwWV93KQ  nagranie 
od 1 godz. 10 min 20 sek. do 1 godz. 16 min.). Rada Powiatu Rawskiego 
jednogłośnie przyjęła przedstawione sprawozdanie.  

 

Ad. 9 Przedstawienie sprawozdania Starosty Rawskiego z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok. Sprawozdanie przedstawił Pan 
Krzysztof Gawot – kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego w Wydziale 
Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego ( nagranie od 1 godz. 16 min 30 
sek. do 1 godz. 23 min. https://www.youtube.com/watch?v=bOKhwWV93KQ ). 

Ad. 10 Przyjęcie planów pracy rady i komisji rady na rok 2019. 

Rada Powiatu Rawskiego podjęła następujące plany pracy komisji: 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji: 

L.p. Tematyka Termin 
realizacji 

1. Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2019. 
Przyjęcie sprawozdania o średnich wynagrodzeniach 

nauczycieli za rok 2018. Struktura zatrudnienia w szkołach: 
nauczyciele dyplomowani, mianowani, kontraktowi, stażyści 

i pracownicy niepedagogiczni. 

styczeń 

2. Ocena oferty oświatowej szkół prowadzonych przez Powiat 
Rawski. 

luty 

3. Zaopiniowanie kalendarza oraz oferty imprez kulturalno – 
sportowych organizowanych przez Powiat Rawski. 
Omówienie przedsięwzięć promocyjnych Powiatu 

Rawskiego. 

marzec 

4. Wypracowanie stanowiska dotyczącego finansowania 
szkolnictwa w powiecie rawskim. 

marzec/czerwiec 

5. Posiedzenie wyjazdowe Komisji do powiatowych placówek 
oświatowych i innych jednostek organizacyjnych  

oraz do Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
 Omówienie spostrzeżeń, wniosków  
z wyjazdowych posiedzeń Komisji. 

Analiza i realizacja potrzeb inwestycyjnych w szkołach 
i placówkach oświatowych. 

Stan i baza obiektów kultury fizycznej. 

marzec/ 
październik 

6. Ocena poziomu kształcenia  oraz analiza realizacji zadań 
przez placówki oświatowe i oświatowo – wychowawcze  

w powiecie rawskim. 

kwiecień 

7. Analiza aktywności placówek w zakresie pozyskiwania maj 

https://www.youtube.com/watch?v=bOKhwWV93KQ
https://www.youtube.com/watch?v=bOKhwWV93KQ
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Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego: 
 

Lp. Wyszczególnienie Termin  

1. Przygotowanie i przedstawienie planu pracy Komisji 
Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego 
na rok 2019 
Informacja o planie usuwania drzew stwarzających 
niebezpieczeństwo przy drogach powiatowych 
Informacja o sprawozdaniu Starosty z działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku. 

Styczeń/Luty 
 

2. Dokonanie przeglądu dróg powiatowych, mostów 
i wiaduktów. Propozycje Komisji do planu remontów  
na drogach powiatowych w roku 2019. 

Marzec/Kwiecień 

środków zewnętrznych. Informacja na temat możliwości  
i sposobów pozyskiwania środków unijnych ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na działalność placówek oświatowych. 

8. Opinia do wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za rok 
2018. 

czerwiec 

9. Zapoznanie z projektami organizacyjnymi szkół na rok 
szkolny 2019/2020. Podsumowanie osiągnięć uczniów  

w minionym roku szkolnym. 
Sprawozdanie z wykonania budżetu placówek oświatowych 

za I półrocze 2019 r. 

wrzesień 

10. Realizacja kalendarza imprez sportowych i kulturalnych cały rok 
11. Posiedzenie wyjazdowe Komisji do powiatowych placówek 

oświatowych. Omówienie spostrzeżeń, wniosków  
z wyjazdowych posiedzeń Komisji. 

Analiza i realizacja potrzeb inwestycyjnych w szkołach 
i placówkach oświatowych. 

 
październik 

12. Analiza informacji o wynikach pracy szkół prowadzonych 
przez Powiat Rawski. 

Opinia do programu współpracy Powiatu Rawskiego  
z organizacjami pozarządowymi. 

Opinia do projektu budżetu Powiatu na rok 2020. 
Podsumowanie pracy Komisji w roku 2019. 

Omówienie planów finansowych placówek oświatowych 
 na 2020 rok. 

listopad 

13. Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2020. grudzień 
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3. Ocena prowadzonej akcji zimowej w sezonie 2018/2019. 
Informacja o zmniejszeniu funduszy na drogi lokalne.  Kwiecień 

4. Spotkania z przedstawicielami innych samorządów  
w sprawie współpracy w zakresie komunikacji  
i bezpieczeństwa. 

Luty - Grudzień 

5. Ocena wykonania remontów cząstkowych (objazd). 
Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 
Rawskiego za 2018 rok 

Czerwiec  

6. Wstępne przyjęcie planu modernizacji i remontów dróg 
na drogach powiatowych na rok 2020. 

Sierpień/wrzesień 

7. Ocena wykonania inwestycji i remontów dróg 
powiatowych w 2019 roku, ocena stanu gotowości do 
okresu zimowego 2019/2020. 

Październik 

8. Spotkanie z przedstawicielami Fundacji Polskich Kolei 
Wąskotorowych.  
Opinia do projektu budżetu na rok 2020. 
Podsumowanie pracy komisji w 2019 roku. 

Listopad 

 

Komisja Budżetu i Finansów: 
 

 
Lp. 

Wyszczególnienie Termin realizacji 

 
1. Wypracowanie planu pracy Komisji  

na rok 2019 
styczeń 

 
2. 

 
 Opiniowanie bieżących zmian 
w budżecie na rok 2019 oraz  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
 

 
 

praca ciągła 
(cały rok) 

 
3. 

Zapoznanie się ze stanem mienia Powiatu 
Rawskiego, w tym mienia pod inwestycje. 

 

 
kwiecień 

 
4. Informacja o realizacji inwestycji z 

wykorzystaniem środków zewnętrznych 
dotycząca roku 2018 i 2019  

maj 
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5. 

 
Ocena wykonania budżetu za rok 2018 

(do absolutorium) 
 

 
czerwiec 

 
6. 

Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za  
I półrocze roku 2019 

 

 
sierpień/wrzesień 

 
7. 

Praca nad projektem budżetu na rok 2020. 
(wyrażenie opinii) 

Podsumowanie pracy Komisji w 2019 r. 
Wypracowanie planu pracy Komisji 

na rok 2020 

 
listopad/grudzień 

 
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej: 

 
 

Lp. Zadania Termin 

1. 

Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2019. 
Komisja wyjazdowa - wizyta w rawskim 

szpitalu, przychodni (POZ), sprawy bieżące 
funkcjonowania szpitala 

Styczeń 
 

2. 

Planowane inwestycje i sytuacja finansowa 
rawskiego szpitala z podziałem na wszystkie 

oddziały oraz jednostki.  
Propozycja wypracowania stanowiska 

dotyczącego nadwykonań w rawskim szpitalu. 

Luty 

3. 

Komisja wyjazdowa – weryfikacja budynków 
starostwa pod względem dostępności budynków 

dla osób niepełnosprawnych.  
Wyjazd do Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Weryfikacja możliwości rozwoju tej placówki. 
Sprawozdanie przedstawiciela starostwa jak 

realizowana są zadania dla osób 
niepełnosprawnych. 

Luty 

4. 

Planowane inwestycje, sytuacja finansowa 
rawskiego szpitala - wnioski oraz wypracowanie 

propozycji rozwoju. Funkcjonowanie 
ratownictwa medycznego na terenie powiatu 

rawskiego. 

Marzec 

5. 
Możliwości rozwoju szpitala. Spotkanie z Rada 
Społeczna SPZOZ oraz radnymi  pozostałych 

szczebli samorządu terytorialnego  
Kwiecień 
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z terenu powiatu rawskiego 

6. Możliwości rozwoju szpitala – spotkanie z 
przedstawicielami NFZ. Maj 

7. 

Spotkanie z osobami niepełnosprawnymi nt. 
realizowanej przez powiat rawski polityki 

społecznej oraz problemów osób 
niepełnosprawnych ze szczególnym zwróceniem 

uwagi dostępności obiektów publicznych dla 
osób niepełnosprawnych 

Maj 

8. 

Przedstawienie opracowanej propozycji rozwoju 
szpitala na najbliższe lata. Udział zaproszonych 
gości: parlamentarzyści, przedstawiciele Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi, burmistrzowie 
wójtowie oraz radni z terenu powiatu rawskiego 

Czerwiec 

9. 

Spotkanie z Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym oraz Powiatowym Lekarzem 

Weterynarii. 
Informacja przedstawiciela wydziału 

merytorycznego starostwa dotycząca kwalifikacji 
wojskowej oraz funkcjonowania koronera. 

Wrzesień 

10. 
 

Spotkanie z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych realizujących zadania dla osób 

niepełnosprawnych. 
Wrzesień 

11. 

Spotkanie z przedstawicielami: Powiatowego 
Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, 

Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

(funkcjonowanie pieczy zastępczej). 

 
Październik 

12. 

Spotkanie z przedstawicielem Powiatowej 
Komendy Policji w celu poznania problematyki 
narkomanii, patologii występujących na terenie 

powiatu rawskiego. 
Seniorzy i ich problemy – konsultacje z 

Powiatową Radą Seniora 

Listopad 

13. Podsumowanie pracy Komisji w roku 2019. 
Wypracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok. Grudzień 

 
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji 

i Gospodarki Terenami: 
 

Lp. Zadania Termin 
1. Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2019. Styczeń 



 12 

Usuwanie drzew przy drogach powiatowych.  
Funkcjonowanie kół łowieckich w powiecie 

rawskim 

 

2. 

Normy produkcyjne na artykuły żywnościowe   
– szansą na poprawę zdrowia społeczeństwa. 
Rola i funkcjonowanie samorządu rolniczego 
(izby rolnicze) na terenie powiatu rawskiego 

Luty 

3. 

Perspektywy polityki rolnej na lata 2020-2027  
– spotkanie z przedstawicielami ARiMR. 
Spotkanie z Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym. 

Marzec 

4. 
Zatrudnienie pracowników sezonowych do prac 

w rolnictwie. Ubezpieczenie rolników  
– spotkanie z przedstawicielem KRUS. 

Kwiecień 

5. 

Problemy rolników z terminową zapłatą za 
dostarczone produkty – spotkanie z 

przedstawicielem Urzędu Skarbowego. 
Zanieczyszczenie powietrza – problem smogu  

w powiecie rawskim. 

Maj 

6. 
Zapoznanie się ze stanem mienia Powiatu  

– wyjazd w teren. Opinia do wykonania budżetu 
Powiatu za rok 2018. 

Czerwiec 

7. 

Ubezpieczenie upraw polowych od 
niekorzystnych zjawisk pogodowych – spotkanie 

z przedstawicielem jednego z zakładów 
ubezpieczeniowych. 

Lipiec 

8. 
 

Pozostałości środków ochrony roślin  
w produktach roślinnych – spotkanie  

z przedstawicielem PIORiN. 
Wrzesień 

9. 
Problemy pszczelarzy w Powiecie. Zagrożenie 

ASF-em w powiecie – spotkanie z Powiatowym 
Lekarzem Weterynarii. 

 
Październik 

10. 
Spotkanie z przedstawicielem Lasów 

Państwowych. 
Opinia do projektu budżetu Powiatu na rok 2019. 

Listopad 

11. Podsumowanie pracy Komisji w roku 2019. 
Wypracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok. Grudzień 

 

Lp. Tematyka Miesiąc 
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Plan Pracy Komisji Rewizyjnej i plan kontroli: 

 
 

 
 

Plan pracy Rady Powiatu Rawskiego na rok 2019: 
 

1. Wypracowanie planu pracy i planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej. 

 

styczeń 

 
2. 

 
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok – 

wyrażenie opinii. 
Wypracowanie wniosku absolutoryjnego. 

 

 
maj/ czerwiec 

 
3. 

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku. 
 
 

sierpień/ 
wrzesień 

 
4. Zapoznanie się z realizacją przez Zarząd Powiatu 

uchwał Rady Powiatu podjętych w roku bieżącym. 
 

wrzesień 

5. Przygotowanie sprawozdania dla Rady Powiatu z pracy 
Komisji Rewizyjnej  

i przeprowadzonych kontroli. 
 

listopad 

6.  Przyjęcie planu pracy i kontroli na rok 2020. 
 

grudzień 

 
 

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej w 2019 roku 
1. Kontrola w Powiatowym Urzędzie Pracy- zatrudnianie 

cudzoziemców i programy aktywizacji osób 
bezrobotnych. 

 

kwiecień 

2. Kontrola funkcjonowania SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
 

czerwiec 

3. Kontrola w Wydziale Infrastruktury Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej (zrealizowane 

przetargi). 
 

wrzesień/październik 

4.  Kontrola funkcjonowania Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej. 
 

październik  
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1. Rozpatrywanie bieżących spraw powiatu należących do kompetencji 
rady. 

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

3. Analiza zagospodarowania nieruchomości stanowiących mienie 
powiatowe. 

4. Informacja o działaniach prowadzonych przez powiat zmierzających 
do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu 
Rawskiego. 

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

6. Informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy. 
7. Informacja o sytuacji bieżącej w Szpitalu Św. Ducha  

(w miarę możliwości na każdej sesji Rady Powiatu). 
8. Informacja o zobowiązaniach finansowych Powiatu Rawskiego i jego 

jednostek organizacyjnych. 
9. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu. 

 
Ad. 11 Zmiany w składzie komisji stałych Rady Powiatu. 
 W związku z zaprzysiężeniem Radnej Agnieszki Sielskiej dokonano zmian  
w składach komisji stałych Rady Powiatu tj.  
- Komisji Skarg Wniosków i Petycji; - Komisji Budżetu i Finansów; - Komisji 
Oświaty Kultury, Sportu  i Promocji. Radna Agnieszka Sielska została wybrana 
w skład tych trzech komisji. 
a) Uchwała Rady Powiatu Rawskiego nr V/35/2019 zmieniająca uchwałę  
nr II/9/2018 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia  
28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu imiennym (17 głosów za). 
b) Uchwała Rady Powiatu Rawskiego nr V/36/2019 zmieniająca uchwałę  
nr II/11/2018 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia  
28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów została 
przyjęta jednogłośnie w głosowaniu imiennym (17 głosów za). 
c) Uchwała Rady Powiatu Rawskiego nr V/37/2019 zmieniająca uchwałę  
nr II/12/2018 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia  
28 listopada2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  
i Promocji została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu imiennym (17 głosów 
za). 
 Powyższe trzy uchwały i imienne wykazy głosowań stanowią załączniki  
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 12 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady. 
Wykonanie uchwał podjętych na III i IV sesji Rady Powiatu Rawskiego 
przedstawił Wicestarosta Jacek Otulak. 
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Rada Powiatu Rawskiego szóstej kadencji na swojej III sesji w dniu  

19 grudnia 2018 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała nr III/19/2018 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie w Powiecie Rawskim na lata 2018-2022; 

2. Uchwała nr III/20/2018 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu 
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2023; 

3. Uchwała nr III/21/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 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 2018 r.; 

4. Uchwała nr III/22/2018 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu 
Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019; 

5. Uchwała nr III/23/2018 w sprawie zasad reprezentacji Powiatu 
Rawskiego  
w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego; 

6. Uchwała nr III/24/2018 w sprawie ustanowienia przedstawicieli Powiatu 
Rawskiego w Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej; 

7. Uchwała nr III/25/2018 w sprawie delegowania przedstawicieli Rady 
Powiatu Rawskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku; 

8. Uchwała nr III/26/2018 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Rawskiego na lata 2018 
-2022. 

Na swojej IV sesji w dniu 29 grudnia 2018 roku podjęła następujące uchwały 
1. Uchwała nr IV/27/2018 w sprawie zmian budżetu roku 2018; 
2. Uchwała nr IV/28/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2018-2039; 
3. Uchwała nr IV/29/2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok; 
4. Uchwała nr IV/30/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039. 
Uchwały zostały przekazane Wojewodzie Łódzkiemu lub Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej jako organom nadzoru, a uchwały wymagające publikacji 
przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego 
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Ad. 13 Wnioski i oświadczenia Radnych: 
Pan radny Zbigniew Karpiński zgłosił interpelację o utworzenie na terenie 

gmin punktów Powiatowego Urzędu Pracy do obsługi interesantów (dyskusja  
– nagranie od 2 godz. 23 min. do 2 godz. 34 min.  
https://www.youtube.com/watch?v=bOKhwWV93KQ ). 
 
 
 
Ad. 14 Sprawy różne: 

(nagranie od 2 godz. 34 min. 30 sek. do 4 godz. 9 min   
https://www.youtube.com/watch?v=bOKhwWV93KQ ). 
 
Ad. 15 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 18:30 dokonała 
zamknięcia obrad V sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
                 Maria Charążka 
 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu 
- integralną część protokołu stanowi nagranie z sesji zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej ( https://www.youtube.com/watch?v=bOKhwWV93KQ )  
Sporządził: Tomasz Góraj  
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=bOKhwWV93KQ
https://www.youtube.com/watch?v=bOKhwWV93KQ
https://www.youtube.com/watch?v=bOKhwWV93KQ

