
P R O T O K Ó Ł  NR  IX/2019 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 18 czerwca 2019 roku  
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 1300 otworzyła sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości 
oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik  
do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji.  

Do porządku obrad IX sesji Rady Powiatu Rawskiego, jaki Radni otrzymali 
w ustawowym terminie, uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym 
przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad: 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2019; 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2019-2039; 
4. Debata nad raportem o stanie powiatu za 2018 rok; 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu 
Rawskiego; 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018; 
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 
Rawskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok; 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 2019; 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Rawski Samorządowej Karty 
Praw Rodzin; 
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Powiatu 
Rawskiego Powiatowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny; 
14. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 
15. Wnioski i oświadczenia Radnych; 
16. Sprawy różne; 
17. Zamknięcie obrad. 
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Ad.2 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku 
bieżącego. Omówienia dokonał Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu 
Rawskiego: 
Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 
W dziale 758 – różne rozliczenia w związku z założeniem spółdzielni socjalnej 
„Pracuj z Nami” ze środków rezerwy ogólnej zabezpiecza się środki na wkład 
do spółdzielni w kwocie 3 000 zł. Zwiększeniu o kwotę 6 617 zł ulegają również 
wydatki w dziale 801 – oświata i wychowanie związane z projektem 
„Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu 
dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych  
do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej” realizowanym przez Starostwo. 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku  
- zwiększenie: 
3 000 zł Wkład do spółdzielni socjalnej „Pracuj z Nami”, 
6 617 zł Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury 
w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków 
zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół  
– Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika  
w Rawie Mazowieckiej. Wydatki na programy i projekty realizowane  
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
- zwiększenie: 
6 617 zł „Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej 
infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego  
do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej  
w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej” – wydatki majątkowe. 

Opinię pozytywną połączonych 4 komisji Rady Powiatu Rawskiego  
do projektu uchwały przedstawił Radny Jarosław Kobierski. 

Rada Powiatu Rawskiego przy 11 głosach za i 4 głosach wstrzymujących 
się przyjęła uchwałę nr IX/58/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019. 
 Uchwała nr IX/58/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019 oraz protokół  
głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki  
do niniejszego protokołu.  
 
Ad.3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata  
2019-39. 

Zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą Rady Powiatu Rawskiego  
w sprawie zmian budżetu roku 2019 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 
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2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę 
Finansową, w zakresie 2019 roku do Budżetu Powiatu. Ponadto wprowadza się 
zmiany w wykazie przedsięwzięć. 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi  
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - zwiększenia: 
1. „Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury  
w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków 
zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół  
– Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika  
w Rawie Mazowieckiej” UDA-RPLD.07.04.01-10-0006/16-00, Program jest 
realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. Całkowita 
wartość projektu 1 235 000 zł. Rok 2019 – 9 175 zł – wydatki majątkowe. 
          Pozytywną opinię połączonych 4 komisji Rady Powiatu Rawskiego do 
projektu uchwały przedstawił Pan Radny Jarosław Kobierski. 

Rada Powiatu Rawskiego przy 10 głosach za i 5 głosach wstrzymujących 
się przyjęła uchwałę nr IX/59/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-39. 
 Uchwała nr IX/59/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-39 oraz protokół  głosowania  
za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad.4 Debata nad raportem o stanie powiatu za 2018 rok.            

Wprowadzenia w tematykę raportu o stanie powiatu dokonał Starosta Rawski 
Józef Matysiak. Przewodnicząca rady Powiatu poinformowała, że nie wpłynęły 
zgłoszenia do debaty od mieszkańców. Następnie odbyła się debata - nagranie  
z sesji  od 14 min. 40 sek.  do 2 godz. 5 min. 00 sek.  
https://www.youtube.com/watch?v=BThREAzYLsE .           
 
Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu 
Rawskiego      

Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 
rawskiego w tej sprawie. Do treści projektu uchwały uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego przy 10 głosach za i 5 głosach przeciw przyjęła 
uchwałę nr IX/60/2019 udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Rawskiego. 
 Uchwała nr IX/60/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018 oraz protokół  
głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego 
protokołu.  

https://www.youtube.com/watch?v=BThREAzYLsE
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Ad. 6 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018. 

Nagranie z sesji  od 2 godz. 6 min. 50 sek.  do 2 godz. 33 min. 30 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=BThREAzYLsE . 

Omówienia wykonania budżetu i podstawowych wskaźników dokonał Pan 
Józef Matysiak – Starosta Rawski:  

Budżet powiatu na 2018 rok uchwalony został w dniu 29 grudnia 2017 r. 
Uchwałą Nr XXXIII/183/2017 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała 
dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki na zadania rządowe 
i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa  
do uzyskania przez powiat w 2018 r., zestawienie zadań inwestycyjnych na 
2018 r. oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 

 
Zaplanowano dochody na kwotę 54 499 397,00 zł. Wykonanie w 2018 roku 
wyniosło 54 372 893,72 zł. tj. 99,77 % 
Na dochody składały się: 
 
1. Subwencje ogólne 
Planowana kwota subwencji to 25 487 099,00 zł. Wykonanie w 2018 roku 
wyniosło 25 487 099,00 zł, tj. 100,0 % planu, z tego: 
 
 Plan Wykonanie % 
- subwencja oświatowa 21 704 411,00 21 704 411,00 100,0 
- subwencja 
równoważąca 

1 574 043,00 1 574 043,00 100,0 

- subwencja 
wyrównawcza 

2 208 645,00 2 208 645,00 100,0 

 
Subwencje stanowiły 46,9 % wykonanych dochodów ogółem. 
 
2. Dotacje 
Kwota zaplanowanych dotacji to 14 354 171,00 zł. Wykonanie do 31 grudnia 
2018 roku wyniosło  12 952 097,90 zł  tj. 90,2 %.  
W kwotach dotacji zawarte są dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje z funduszy europejskich. 
Dotacje stanowiły 23,8 % zrealizowanych dochodów ogółem. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BThREAzYLsE
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3. Dochody własne 
Na 2018 rok plan dochodów własnych powiatu oszacowano w wysokości 
14 658 127,00 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło 15 933 696,82 zł, tj. 
108,7 %. 
Na dochody własne składają się: 
- wpływy za druki komunikacyjne. 
- wpływy ze sprzedaży majątku. 
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. 
- wpływy z najmu i dzierżawy. 
- wpływy z usług. 
- wpływy z opłat, koncesji i licencji, w tym także wpływy z opłat za trwały 
zarząd, użytkowanie i służebności, a także z opłat za wydanie prawa jazdy 
- darowizny 
- środki z Funduszu Pracy.   
Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 29,3 % dochodów 
ogółem.  
 
W planie ujęto przychody w wysokości: 3 429 678,00 zł, wykonanie w 2018 
roku wyniosło 3 835 264,25 zł tj. 111,8 %, (przychody z tytułu wolnych 
środków).    
DOCHODY SKARBU PAŃSTWA UZYSKANE PRZEZ POWIAT W 2018 
ROKU 
Na rok 2018 Wojewoda Łódzki określił plan dochodów Skarbu Państwa  
do uzyskania przez powiat w wysokości 281 300,00 zł, wykonanie wyniosło 
397 738,58 zł ogółem. tj. 141,39%  
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dochody zaplanowano w wysokości 
280 000,00 zł, wykonano 396 484,58 zł. 
W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody 
zaplanowano w wysokości 1 300,00 zł, do 31 grudnia 2018 roku dochody 
zrealizowano w kwocie 1 254,00 zł. 
WYDATKI I ROZCHODY 
Plan wydatków określony został na poziomie 56 357 578,00 zł. Wykonanie 
wyniosło 52 242 700,83 zł tj. 92,7 %. 
Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje:  
1.Wydatki bieżące plan w wysokości 52 957 379,00 zł, zostały zrealizowane 
w kwocie  49 861 450,28 zł tj. 94,2 % planu, w tym: 
a) jednostki budżetowe plan – 42 443 848,00 zł, wykonanie – 40 595 519,60 zł 
tj. 95,6 % planu 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 656 112,00 zł, wykonanie 
31 479 328,50 zł tj. 99,4 % planu, 
- zadania statutowe 10 787 736,00 zł, wykonanie 9 116 191,10 zł tj. 84,5 % 
planu. 
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b) dotacje na zadania bieżące 1 319 137,00 zł, wykonanie 1 313 138,17 zł tj. 
99,5 % planu 
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 882 348,00 zł, wykonanie 
1 822 118,83 zł tj. 96,8 % planu 
d) obsługa długu 666 000,00 zł, wykonanie 655 474,88 zł tj. 98,4 % planu 
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: plan 533 333,00 zł; wykonanie 
533 333,00 zł, tj. 100,0 % planu. 
f) wydatki z udziałem środków UE 6 112 713,00 zł, wykonanie 4 941 865,80 zł 
tj.: 80,8 % planu. 
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 400 199,00 zł, 
wykonanie wyniosło 2 381 250,55 zł tj. 70,0 % planu w tym: 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 400 199,00, wykonanie 2 381 250,55 zł tj. 

70,0 % planu, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z 
Unii Europejskiej plan: 1 624 502,00 zł, wykonanie 1 478 494,46 zł tj. 91,0 % 
planu. 

W planie ujęto kwotę rozchodów wyniosła ona 1 568 194,51 zł, były to spłaty 
kredytów i pożyczek w wysokości 771 496,08 zł oraz udzielone dla SP ZOZ w 
Rawie Mazowieckiej pożyczki w kwocie 796 698,43 zł.  
INWESTYCJE 
Nakłady inwestycyjne na 2018 rok zostały zaplanowane i wykonane 
następująco: 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
- 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 
„Scalanie gruntów obiektu Ścieki”. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok  
to kwota 288 991,00 zł, do 31 grudnia 2018 roku wydatki zostały poniesione w 
wysokości 288 989,99 zł. 
Dział 600 – Transport i łączność 
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe 
Plan wydatków majątkowych na 2018 rok wynosi 801 281,00 zł, wydatki 
wykonano w wysokości 753 984,73 zł. tj. 94,10 % 
„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod  poszerzenie dróg powiatowych 
(art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)” plan na zadanie wynosi 
40 000,00 zł wydatkowano 9 505,00 zł.  
„Utwardzenie placu przy OSP w Wilkowicach wzdłuż drogi powiatowej  
nr 1316E (Pod Borem)-(Raducz)” plan na zadanie wynosił 40 500,00 zł 
wydatkowano 40 487,91 zł. Wydatek był współfinansowany dotacją celową  
w wysokości 20 250,00 zł z Gminy Rawa Mazowiecka. 
„Remont istniejącego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 4116E w m. 
Matyldów” plan na zadanie wynosił 40 000,00 zł wydatkowano 39 729,00 zł. 
Wydatek był współfinansowany dotacją celową w wysokości 20 000,00 zł z 
Gminy Rawa Mazowiecka. 
„Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice-Wilkowice wraz z remontem 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem) - (Raducz)  
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w miejscowości Wilkowice”. Zaplanowano na to zadanie kwotę 420 500,00 zł, 
wydatek został poniesiony w kwocie 407 267,22 zł. Na realizację powyższego 
zadania, w ramach środków na modernizację drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych, powiat rawski otrzymał dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego w wysokości 137 860,04 zł. 
„Roboty ziemne na drodze nr 4306E na odcinku Lesiew – do dr. woj. nr 725”. 
Zaplanowano wydatek na 50 000,00 zł do końca 2018 roku wydatkowano  
na powyższe zadanie 48 339,00 zł.  
„Budowa chodnika w m. Zakrzew wzdłuż drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) 
– Biała Rawska – kontynuacja” plan – 30 000,00 zł, wykonanie 28 376,10 zł. 
„Remont drogi powiatowej nr 4123E na odcinku Przyłuski-Lutobory” plan – 69 
600,00 zł, wykonanie 69 600,00 zł. 
„Wyrównanie podbudowy drogi powiatowej nr 1321E na odc. Narty-Zakrzew” 
plan – 17 909,00 zł, wykonanie 17 908,80 zł. 
„Wyrównanie istniejącej podbudowy drogi powiatowej nr 4306E na odcinku 
Lesiew – do drogi woj. nr 725” plan – 28 912,00 zł, wykonanie 28 912,00 zł. 
„Wyrównanie nawierzchni drogi powiatowej nr 4306E na odcinku Kazimierzów 
– Lesiew” plan – 16 640,00 zł, wykonanie 16 640,00 zł. 
„Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową CMK w m. Rylsk Duży w 
ciągu drogi powiatowej nr 4118E w zakresie: uszynienia obiektu, remont barier 
(osłon) przeciwporażeniowych oraz remontu chodników i nawierzchni” plan – 
47 220,00 zł, wykonanie 47 219,70 zł. 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
-75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 
„Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym 
oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki 
specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, 
medycznego oraz pozostałego ”. Zaplanowane w wysokości 12 000,00 zł 
wydatki zostały zrealizowane w pełnej wysokości. 
„Zakup sprzętu techniki specjalnej” plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 
100 000,00 zł. 
- 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
„Zakup sprzętu wykorzystywanego do działań ratowniczych” Wydatkowano 
100,0 % planu tj. 12 000,00 zł wydatki zostały zrealizowane w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej zakupiono 
doposażenie techniczne zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu m.in. latarki 
oraz ładowarki, węże W-52 i pilarki łańcuchowe z osprzętem.  
- 75495 – Pozostała działalność  
„Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji. Środki na dofinansowanie zakupu 
radiowozu do pełnienia służby patrolowej na terenie powiatu”. Plan - 15 000,00 
zł, wydatki poniesiono w kwocie 13 086,36 zł. 
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Dział 801 – Oświata i wychowanie 
- 80120 - Licea ogólnokształcące 
„Remont i doposażenie Sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej” zaplanowana na kwotę 
50 000,00 zł inwestycja wykonana została w wysokości 11 685,00 zł. 
- 80195 – pozostała działalność 
„Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu 
dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do 
rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej”  
UDA-RPLD.07.04.01-10-0006/16-00 Zaplanowane w wysokości 985 000,00 zł 
wydatki w ciągu IV kwartałów zrealizowano w kwocie 959 820,97 zł. 
Finansowanie powyższego zadania zaplanowano również w rozdziale 90095 – 
pozostała działalność. 
„Staże zawodowe oknem na rynek pracy” RPLD.11.03.01-10-0019/17-00 
Zaplanowane w wysokości 13 121,00 zł wydatki nie zostały zrealizowane. 
„Zawodowe drogowskazy” RPLD.11.03.01-10-0015/17-00 Zaplanowanych  
w wysokości 87 390,00 zł wydatków w ciągu IV kwartałów nie zrealizowano. 
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 
- 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 
„Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Placówek Specjalnych” 
zaplanowane nakłady w wysokości 785 416,00 zł nie zostały poniesione. 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
- 90095 Pozostała działalność 
„Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu 
dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do 
rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej” UDA-RPLD.07.04.01-10-0006/16-00, plan na zadanie to 250 
000,00 zł do końca grudnia 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 229 683,50 
zł.  
WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM 
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ORAZ PROGRAMÓW 
WIELOLETNICH 
Plan 6.897.204,00 zł wykonanie: 5.580.349,26 zł, tj. 80,91% 

1. „Scalanie gruntów obiektu Ścieki” 00002-6502-UM0500002/16 
Program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. 
Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 481 542,00 zł, wydatki poniesione  
w 2018 roku 481 539,67 zł tj. 100,0 % planu. 
W 2018 roku przekazano także do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 
kwotę 840 011,00 zł otrzymaną z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w ramach środków EFRROW będącą refundacją części kosztów 
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dotyczącą umowy 00002-6502-UM0500002/16 „Scalanie gruntów obiektu 
Ścieki”.  

2. „Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury 
w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków 
zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej”  
UDA-RPLD.07.04.01-10-0006/16-00 Program jest realizowany przez Starostwo 
Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. 
Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 1 235 000,00 zł, wydatki poniesione  
do dnia 31 grudnia 1 189 504,47 zł tj. 96,3 % planu.  

3. „Poznaj zawód podczas stażu lub praktyk” RPLD.11.03.01-10-0033/16-
00 

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. 
Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 434 906,00 zł, wydatki poniesione  
w 2018 roku 434 904,75  zł tj. 100,0 % planu. 

4. „Staże i praktyki w zawodach przyszłości” RPLD.11.03.01-10-0026/16-
00 

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka 
Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 465 551,00 zł, wydatki poniesione  
w 2018 roku 465 550,54 zł tj. 100,0 % planu. 

5. „Buduj karierę podczas stażu” RPLD.11.03.01-10-0050/16-00 
Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka 
Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 288 816,00 zł, wydatki poniesione w IV 
kwartałach 2018 roku 288 815,79 zł tj. 100,0 % planu. 

6. „Krok do kariery w branży samochodowej” RPLD.11.03.01-10-0036/16-
00 

Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka 
Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 440 704,00 zł, wydatki poniesione  
to kwota 435 497,73 zł tj. 98,8 % planu. 

7. "Praktyka zagraniczna szansą na zatrudnienie w zawodzie" 
POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036759,   
Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie 
Mazowieckiej. 
Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 316 408,00 zł, poniesiono wydatki  
w kwocie 311 446,08 zł tj. 98,4 % planu. 

8. „Getting ready for the European Job Market (Szykując się  
do europejskiego rynku pracy)” 2016-1-DE03-KA219-022848_3  
Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka 
Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 32 796,00 zł, wydatki poniesione   
do 31.12.2018 roku 32 796,00 zł tj. 100,0 % planu. 

9. „Zintegrowany program poprawy jakości edukacji w LO w Białej 
Rawskiej” RPLD.11.01.02-10-B021/16 
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Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała 
Rawska. 
Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 46 207,00 zł, wydatki poniesione  
w 2018 roku 46 205,90 zł tj. 100,0 % planu. 

10.  „Europejskie szkolenia kadry kluczem do sukcesu uczniów 
ZSCEZiU” 2016-1-PL01-KA101-024511  
Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka 
Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 27 625,00 zł, wydatki poniesione  
do 31.12.2018 roku 22 000,00 zł tj. 79,6 % planu 

11. „Zawodowe drogowskazy” Nr RPLD.11.03.01-10-0015/17-00,  
Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie 
Mazowieckiej.  
Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 747 161,00 zł, poniesiono wydatki  
w kwocie 273 219,88 zł. 

12. „Mobilny Reymont” Umowa nr 2018-1-PL01-KA102-047966 Program 
jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie 
Mazowieckiej.  
Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 40 000,00 zł, wydatków nie poniesiono. 

13. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” RPLD.11.03.01-10-0019/17-
00, Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała 
Rawska. 
Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 861 029,00 zł, w 2018 roku 
wydatkowano 677 687,90 zł. 

14. „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” umowa  
Nr RPLD.09.02.01-10-A007/17-00  
Program jest realizowany przez Powiat Rawski /Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie Mazowieckiej jako lidera projektu oraz partnerów projektu tj. 
gminy: Rawa Mazowiecka, Cielądz i gminę miejską Białą Rawska oraz 
Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Fundację "Obudźmy 
nadzieję". 
Plan na zadanie w 2018 roku to kwota 1 479 459,00 zł, wydatki w 2018 roku 
zostały poniesione w wysokości 921 180,55 zł tj w 62,3 % planu. 
Programy wieloletnie: 
- Wydatki bieżące: 

1. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie 
e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego"- plan na 2018 rok to 
kwota 750 000,00 zł, środki wydatkowano w kwocie 6 418,12 zł. 

2. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem",  
Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1661. W części programu realizowanej 
przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej zaplanowane wydatki w kwocie 300,00 zł w 2018 roku 
poniesiono w pełnej wysokości. 

3. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem",  
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Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1661. W części programu realizowanej przez 
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej wydatki wyniosły 
107 695,86 zł na zaplanowana kwotę 109 200,00 zł co stanowiło  
98,6 % planu. 
DŁUG POWIATU NA 31 GRUDNIA 2018 ROKU -dług powiatu na 31 grudnia 
2018 r. wyniósł 17 965 915,24 zł i stanowi  33,0 % uzyskanych w 2018 roku 
dochodów. Dług powiatu na 31 grudnia 2018 r. wraz  
z udzielonym poręczeniem wyniósł 20 632 583,56 zł  i stanowi 38,0 % 
wykonanych w 2018 roku dochodów. 
PODSUMOWANIE: 
Sytuacja finansowa Powiatu pozwoliła na bezpieczne i terminowe regulowanie 
zobowiązań. Powiat nie korzystał z kredytu krótkoterminowego. 
 

Radny Jarosław Uchman zapytał jaka była przyczyna niewykonania wydatków 
za rok 2018 (wykonanie na poziomie 92,7 %). 

Skarbnik Łukasz Sawicki wyjaśnił, że wynika to z oszczędności – tzn. 
rozstrzygnięcia przetargów na kwoty niższe niż zaplanowane w budżecie. Starosta 
dodał, że większość niewykonania dotyczy Zespołu Placówek Specjalnych  
w Rawie Mazowieckiej. 
 

Wobec zakończenia dyskusji, Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego 
poprosiła o przedstawienie opinii wszystkich przewodniczących komisji Rady  
w sprawie wykonania budżetu. Opinie wszystkich komisji były pozytywne.  
Na końcu Pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej – Pana Marka Szcześniaka, który przedstawił stanowisko 
Komisji Rewizyjnej (z dnia 24 maja 2019 r.) w sprawie wykonania budżetu 
Powiatu za rok 2018 i pozytywną opinię tejże komisji. 

 Następnie Pani Przewodnicząca Rady Maria Charążka odczytała uchwałę 
nr III/101/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  
z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu 
Powiatu Rawskiego z wykonania budżetu za 2018 rok – załącznik   
do niniejszego protokołu. 

Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały Rady 
Powiatu. Do treści projektu uchwały uwag nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego przy 10 głosach za i 5 głosach przeciw przyjęła 
uchwałę nr IX/61/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018. 
 Uchwała nr IX/61/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018 oraz protokół  
głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego 
protokołu.  
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Ad. 7 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji 
punktu obejmującego podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok. 

Nagranie z sesji  od 2 godz. 33 min. 40 sek.  do 2 godz. 51 min. 00 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=BThREAzYLsE . 

O przedstawienie wyników kontroli i wniosku Komisji Rewizyjnej, 
Przewodnicząca Rady poprosiła przedstawiciela Komisji Rewizyjnej. Wniosek 
absolutoryjny odczytała Pani Radna Zofia Winiarska – członek Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Rawskiego. 

Komisja Rewizyjna wnioskując o udzielenie absolutorium wyraziła pozytywne 
stanowisko w zakresie przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok 
przedstawionego przez Zarząd Powiatu. Stanowisko powyższe jest odzwierciedleniem 
przeprowadzonej uprzednio kontroli: 

„Zespół kontrolny swoje czynności rozpoczął w dniu 17.05.2019 r.  
od zapoznania się z treścią  Uchwały Nr III/101/2019 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie opinii 
dotyczącej  sprawozdania Zarządu Powiatu Rawskiego z wykonania budżetu za 
2018 rok. 

Komisja opierała się na następujących dokumentach przedstawionych przez 
Zarząd Powiatu: 
- informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok; 
- informacji o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2018 -2039 za rok 2018 rok; 
- informacji o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych 
Powiatu Rawskiego z tytułu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 
i publicznoprawnym, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa  
i informacji o udzieleniu innych ulg w spłacaniu tych należności w okresie  
od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku; 
- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2018 rok; 
- informacji o stanie mienia powiatu rawskiego za 2018 rok; 
- bilansie budżetu;                                                                                                       - 
- bilansie jednostki budżetowej; 
- rachunku zysków i strat, 
- zestawieniu zmian w funduszu jednostki; 
- bilansie skonsolidowanym Powiatu Rawskiego; 
- informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. 

Następnie przystąpiono do czynności kontrolnych polegających na kontroli 
zgodności danych zawartych w treści sprawozdania z wykonania budżetu przez 
Zarząd Powiatu z dokumentacją źródłową - członkowie komisji na posiedzeniu  
w dniu 17.05.2019 r. wskazali obszary realizacji budżetu, o których by chcieli 
uzyskać dokładniejszą informację. 

https://www.youtube.com/watch?v=BThREAzYLsE
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Komisja na posiedzeniu w dniu 21.05.2019 r. zapoznała się z następującymi 
informacjami : 

1. Informacją o programie wieloletnim „Budowa Systemu Informacji 
Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług poprzez powiaty z terenu 
Województwa Łódzkiego” realizowanego w ramach Związku Powiatów 
Województwa Łódzkiego; plan na 2018 rok to kwota 750 000,00 zł  
a wydatkowano środki w wysokości 6 418,12 zł. Informacje przedstawił pan 
Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 

2.  Informacją dotyczącą przetargu na remont drogi powiatowej nr 4108E 
Wałowice - Wilkowice wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową  
nr 1316E (Pod Borem) - (Raducz) w miejscowości Wilkowice.  Zaplanowano 
na to zadanie kwotę 420 500,00 zł, wydatek został poniesiony w kwocie 
407 267,22 zł. Na realizację powyższego zadania, w ramach środków  
na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, powiat rawski 
otrzymał dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego  
w wysokości 137 860,04 zł. – informację przedstawiła pani Małgorzata 
Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej. 

3. Informacją dotyczącą przetargów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych  
w 2018 roku (w tym o zawieranych umowach na dostarczanie soli i piasku,   
a także umowach na usługi zimowego utrzymania dróg pozamiejskich jak  
i dróg powiatowych i chodników w mieście Rawa Mazowiecka); zakupiono 
308 ton soli i 1240 ton piasku, z roku poprzedniego pozostało ok 700 ton 
zapasu mieszanki piasku z solą. Łącznie (zima 2018/19): zużyto 2260 ton 
mieszanki, koszt piasku – 29 747,00 zł, koszt soli 90 099,00 zł, utrzymanie 
zimowe dróg w mieście Rawa Mazowiecka (9,1 km) - 18 436,99 zł, chodniki 
w mieście Rawa Mazowiecka – 9 846,36 zł, utrzymanie dróg powiatowych 
pozamiejskich (ponad 300 km) – 176 607,38 zł, łącznie 25 wyjazdów 
pługopiaskarek od 2 grudnia 2018 r. do 13 lutego 2019 r.  Informację 
przedstawił Pan Ryszard Studziński – kierownik w Wydziale Infrastruktury. 

4. Informacją o zakupie sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych dla 
Komendy Powiatowej PSP zakupionego w ramach dotacji Wojewody 
Łódzkiego (100 tys. zł) – zakupiono: działko wodno – pianowe, rozpieracz 
ramieniowy z osprzętem i wentylator oddymiający. Informacja przygotowana 
została przez Wydział Finansów i Budżetu Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej. 

5. Informacją o sytuacji finansowej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
Dyrektor SPZOZ Pani Małgorzata Leszczyńska na wstępie poinformowała  
o sytuacji która wystąpiła w roku bieżącym (tj. w kwietniu br. ) – zajęcie kont 
szpitala przez komornika sądowego w związku z niespłacaniem rat za zakup 
lampy do tomografu od firmy Philips (zakupionej w sierpniu 2018 r.)  
i o konsekwencjach jakie wywołało to dla funkcjonowania szpitala; jak 
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wyjaśniła Pani Dyrektor zajęciu podlega 1/4 wpływów z NFZ aż  
do zaspokojenia wszystkich kosztów (łącznie będzie to ponad 550 tys. zł),  
w miesiącu czerwcu bieżącego roku wszystkie należności z tego tytułu 
powinny być zaspokojone. Co do sytuacji bieżącej finansowej Szpitala, jak 
poinformował pani Dyrektor Leszczyńska, szpital miesięcznie generuje  
ok. 500 tys. zł straty, przychody z NFZ wystarczają jedynie na wypłatę 
wynagrodzeń brutto a nie wystarczają już na składki ZUS; szpital 
wypracowuje nadwykonania na wszystkich oddziałach (na poziomie 130 %)  
– ale zwrot tych nadwykonań od NFZ może nastąpić dopiero w przyszłym 
roku. Jak dodała Pani Dyrektor podejmowane są na bieżąco starania  
w kierunku zwiększenia ryczałtu od NFZ. 

 
Pan Radny Paweł Jakubowski zwrócił uwagę na to, że w załączniku  

do sprawozdania Zarządu Powiatu Rawskiego z wykonania budżetu za 2018 rok  
tj. informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nie ma wykazanych żadnych 
zobowiązań wymagalnych na koniec roku 2018 i mimo że raty dla firmy Philips  
z tytułu zapłaty za lampę do tomografu były już wymagalne w roku 2018, nie 
zostały wykazane w powołanym powyżej załączniku. Jak dodał w tej sprawie 
skierował tez w dniu 6 maja 2019 r interpelacje. 

Dyrektor Małgorzata Leszczyńska stwierdziła, że nie potrafi powiedzieć 
dlaczego te zobowiązania nie zostały wykazane jako wymagalne i czy już były 
wymagalne na koniec roku 2018.  

Radny Paweł Jakubowski zapytał też o zobowiązania SPZOZ wobec ZUS, 
które na koniec roku 2018 wynosiły 673 418,00 zł – czy są one wymagalne. 

Pani dyrektor Małgorzata Leszczyńska odpowiedziała, że zobowiązania  
te objęte są postepowaniami ugodowymi (bez odsetek, naliczana jest tylko opłata 
prolongacyjna).  

Radny Marek Szcześniak zapytał jak będzie wyglądać sytuacja w szkołach  
w związku z koniecznością utworzenia podwójnych klas pierwszych (dla 
ósmoklasistów i absolwentów gimnazjów). 

Dyrektor Latek wyjaśnił, że wstępna analiza wskazuje na to, że szkoły będą  
w stanie przyjąć wszystkich uczniów, może zaistnieć konieczność wprowadzenia 
zmianowości, istotne będzie które szkoły zostaną wybrane przez uczniów; na 
chwilę obecna trwa elektroniczny proces rekrutacji i dopiero po jej zakończeniu 
będą znane wszystkie dane. 
Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, że w informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2018 nie 
zostały uwidocznione zobowiązania, które według Komisji były wymagalne już w 2018 
roku np. raty na zakup lampy do tomografu firmy Philips. 
Ponadto w kontrolowanej dokumentacji nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Podsumowując wyniki dokonanych czynności kontrolnych, Komisja Rewizyjna 
stwierdza, iż wyrywkowa kontrola materiałów źródłowych nie ujawniła 
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nieprawidłowości w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej, co  pozwala  
na rekomendowanie Radzie Powiatu Rawskiego - udzielenia absolutorium Zarządowi 
Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.  

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje jak w sentencji 
powyższego wniosku.”. 

  
Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła treść Uchwały nr III/137/2019 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia  
4 czerwca 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Rawskiego w sprawie absolutorium za 2018 r. Powyższa uchwała stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. Do treści opinii pytań nie było. 

W tej sytuacji Przewodnicząca Rady przystąpiła do prezentacji treści projektu 
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Rawskiego.  

Rada Powiatu Rawskiego przy 10 głosach za i 5 głosach przeciw przyjęła 
uchwałę nr IX/62/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 
Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok. 
 Uchwała nr IX/62/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 
Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok oraz protokół  
głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego 
protokołu.  

Za udzielone absolutorium podziękował Przewodniczący Zarządu Powiatu 
Rawskiego - Starosta Józef Matysiak.  
 
Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

Nagranie z sesji  od 3 godz. 14 min. 50 sek.  do 3 godz. 33 min. 10 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=BThREAzYLsE . 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega 
zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej jest Rada Powiatu Rawskiego. 
Tak więc podjęcie niniejszej uchwały jest spełnieniem ustawowego obowiązku. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
zakończył rok obrotowy 2018 ze stratą netto w kwocie 116.489,78 zł. Zgodnie  
z art. 59 ust. 1-2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  
( Dz.U. z 2018 roku poz.2190 z późn. zm.) SPZOZ pokrywa we własnym zakresie 
stratę netto pomniejszając kapitał zakładowy o kwotę straty. Jeżeli strata nie może 
być pokryta w sposób powyżej określony oraz po dodaniu kosztów amortyzacji ma 
wartość ujemną podmiot tworzący obowiązany jest w terminie 9 miesięcy  
od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego pokryć stratę 
netto, w wysokości nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji lub  
w terminie 12 miesięcy od terminu, 

https://www.youtube.com/watch?v=BThREAzYLsE
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który upłynął do pokrycia straty przez podmiot tworzący podjąć uchwałę  
o likwidacji podmiotu. Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2018 rok zostało 
pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w dniu 21.05.2019 roku 
Uchwała Nr 2/2019 z dnia 21.05.2019 rok). Sprawozdanie finansowe  przedstawiła 
Księgowa SPZOZ. 

 Rada Powiatu Rawskiego przy 10 głosach za i 5 głosach przeciw przyjęła 
uchwałę nr IX/63/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
 Uchwała nr IX/63/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki 
do niniejszego protokołu.  
 
Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-
finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  

Nagranie z sesji  od 3 godz. 33 min. 20 sek.  do 4 godz. 00 min. 20 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=BThREAzYLsE . 

W terminie do dnia 31 maja każdego roku kierownik samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządza i przekazuje podmiotowi 
tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej. Przedłożony „Raport o sytuacji ekonomiczno-
finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej”, zgodnie z art. 53 a ust. 2 powyższej ustawy przygotowywany jest 
na podstawie sprawozdania finansowego SPZOZ za rok 2018 i zawiera  
w szczególności: 
1) analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2018; 
2) prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2019-2021 wraz z opisem 
przyjętych założeń; 
3) oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację 
ekonomiczno-finansową SPZOZ w 
Rawie Mazowieckiej. 
Analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej, o których mowa wyżej, 
dokonano na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie 
wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz 
prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej ( Dz. U z 2017 roku poz. 832). W związku z powyższym 
zgodnie art. 53 a ust.4 podmiot tworzący, którym dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej jest Powiat Rawski, dokonuje 
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej na podstawie Raportu, o którym mowa wyżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=BThREAzYLsE
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Projekt Uchwały omówiła pani Anna Solecka. 
Rada Powiatu Rawskiego przy 9 głosach za i 5 głosach przeciw przyjęła 

uchwałę nr IX/64/2019 w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno 
-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 
 Uchwała nr IX/64/2019 w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-
finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania 
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  

 
Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
Nagranie z sesji  od 4 godz. 00 min. 30 sek.  do 4 godz. 9 min. 50 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=BThREAzYLsE . 
 Omówienie projektu uchwały dokonał pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym: Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy  
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 2190  
z późniejszymi zmianami) statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą 
nadaje podmiot tworzący. Podmiot tworzący wprowadza również zmiany  
do statutu. Tak więc podjęcie niniejszej uchwały jest spełnieniem ustawowego 
obowiązku. Wprowadzona zmiana związana jest planowanym rozszerzeniem 
działalności medycznej w zakresie świadczeń alergologicznych  
i co się z tym wiąże koniecznością utworzenia poradni alergologicznych dla dzieci  
i dla dorosłych oraz gabinetu diagnostyczno-zabiegowego na potrzeby tych 
poradni. 

Pozytywną opinię 4 połączonych komisji Rady Powiatu Rawskiego przedstawił 
pan Radny Jarosław Kobierski. 

Rada Powiatu Rawskiego przy 14 głosach za (jednogłośnie) przyjęła uchwałę 
nr IX/65/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
 Uchwała nr IX/65/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki 
do niniejszego protokołu.  
 
Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 2019. 
Nagranie z sesji  od 4 godz. 9 min.  50 sek.  do 4 godz. 19 min. 15 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=BThREAzYLsE . 

Omówienia projektu uchwały omówił Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu: 
W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla 
powiatu mogą być 

https://www.youtube.com/watch?v=BThREAzYLsE
https://www.youtube.com/watch?v=BThREAzYLsE
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przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami powiatu. 
Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski. Zasady  
i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady 
powiatu. Rada powiatu określa wymagania, jakie powinien spełniać projekt 
budżetu obywatelskiego, w szczególności: 
1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty; 
2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym 
nie może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu 
obywatelskiego, w której zgłaszany jest projekt; 
3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do zgodności z prawem, 
wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb 
odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania; 
4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich  
do publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzenia 
głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania. 

Pozytywną opinię 4 połączonych komisji Rady Powiatu Rawskiego przedstawił 
pan Radny Jarosław Kobierski. 

Rada Powiatu Rawskiego przy 14 głosach za (jednogłośnie) przyjęła uchwałę 
nr IX/66/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w 
zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 2019. 
 Uchwała nr IX/66/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 2019 
oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki 
do niniejszego protokołu.  
 
Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Rawski Samorządowej 
Karty Praw Rodzin. 

Nagranie z sesji  od 4 godz. 19 min.  20 sek.  do 4 godz. 57 min. 30 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=BThREAzYLsE . 

Na wstępie Starosta Rawski wyjaśnił jakie wartości są podstawą tej propozycji  
i czym kierował się Zarząd Powiatu Rawskiego – przede wszystkim wartości 
poświadczone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: tożsamość małżeństwa 
jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, rodzicielstwa i macierzyństwa, prawa 
do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie  
z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją. 
Instrumenty polityki społecznej prowadzonej przez powiat powinny być tworzone 
z uwzględnieniem kontekstu praw rodziny, jej autonomii i tożsamości, w związku 
z czym przyjmuje się Samorządową Kartę Praw Rodzin, której celem jest 
urzeczywistnienie potwierdzonej w preambule Konstytucji „zasady pomocniczości 
umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot". Jest ona wyrazem ochrony 
wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, ochrony rodziny  
i rodzicielstwa, prawa do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców  

https://www.youtube.com/watch?v=BThREAzYLsE
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do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka do 
ochrony przed demoralizacją. 

Następnie głos zabrał Pan Paweł Kwaśniak – reprezentujący organizacje 
prorodzinne (Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Centrum Życia  
i Rodziny, Fundacja Mamy i Taty, Fundacja CitizenGo Polska i in.) […] 

Rada Powiatu Rawskiego przy 14 głosach za (jednogłośnie) przyjęła uchwałę 
nr IX/67/2019 w sprawie przyjęcia przez Powiat Rawski Samorządowej Karty Praw 
Rodzin. 
 Uchwała nr IX/67/2019 w sprawie przyjęcia przez Powiat Rawski 
Samorządowej Karty Praw Rodzin oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń 
do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Powiatu 
Rawskiego Powiatowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny. 

Nagranie z sesji  od 4 godz. 59 min.  25 sek.  do 5 godz. 8 min. 25 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=BThREAzYLsE . 

W imieniu wnioskodawców głos zabrał Radny Paweł Jakubowski, który 
przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały: 
Potrzeba podjęcia uchwały wynika z roli rodziny, w tym rodziny wielodzietnej,  
w naszym społeczeństwie. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych  
z terenu Powiatu Rawskiego, którym przysługuje prawo do posiadania 
ogólnopolskiej KARTY DUŻEJ RODZINY przyznawanej na podstawie ustawy  
o KARCIE DUŻEJ RODZINY. Program służy promocji firm/instytucji , którzy 
staną się lokalnymi partnerami w jego realizacji. Oczekiwanym skutkiem 
społecznym wprowadzenia uchwały będzie lepsza współpraca z firmami  
i instytucjami w celu promowania rodzin wielodzietnych i zapewnienia im ulg, 
rabatów i upustów. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli zmniejszyć koszty dostępu 
dla rodzin wielodzietnych do produktów i usług, a jednocześnie pokaże 
mieszkańcom rolę Powiatu w tym zakresie i przyczyni się do promocji Powiatu 
poprzez posługiwanie się znakiem graficznym Powiatowego Programu dla rodzin 
wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. Uchwała nie spowoduje skutków 
finansowych dla Powiatu. […] 

Rada Powiatu Rawskiego przy 14 głosach za (jednogłośnie) przyjęła uchwałę 
nr IX/68/2019 w sprawie wprowadzenia na terenie Powiatu Rawskiego 
Powiatowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny. 
 Uchwała nr IX/68/2019 w sprawie wprowadzenia na terenie Powiatu Rawskiego 
Powiatowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny oraz 
protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki  
do niniejszego protokołu.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BThREAzYLsE
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Ad.14 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady. Wykonanie 
uchwał podjętych na VIII sesji Rady Powiatu Rawskiego przedstawił Wicestarosta 
Jacek Otulak. 
 Rada Powiatu Rawskiego na sesji w dniu 31 maja 2019 r. podjęła następujące 
uchwały: 

1. Uchwała nr VIII/51/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019; 

2. Uchwała nr VIII/52/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039; 

3. Uchwała nr VIII/53/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia 
Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawskim na lata 2018-
2022 

4. Uchwała nr VIII/54/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na 
lata 2018-2023; 

5. Uchwała nr VIII/55/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii 
zajęciowej  
lub jego dodatkowe wyposażenie; 

6. Uchwała nr VIII/56/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady 
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Rawie Mazowieckiej; 

7. Uchwała nr VIII/57/2019 w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej 
„Pracuj z Nami”. 

Niniejsze uchwały przedłożone zostały w trybie art. 78 ust. 1 i ust 2 ustawy  
o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Wojewodzie Łódzkiemu 
lub Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem stwierdzenia ich zgodności  
z obowiązującym prawem, a uchwały wymagające publikacji przekazano  
do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
     
Ad. 15 Wnioski i oświadczenia Radnych - nie zgłoszono. 
 
Ad. 16 Sprawy różne: 
- nagranie sesji od 5 godz. 13 min. 00 sek. do 5 godz. 42 min. 10 sek.   
https://www.youtube.com/watch?v=BThREAzYLsE . 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BThREAzYLsE
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Ad.17 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 17:45 dokonała 
zamknięcia obrad IX sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

Przewodnicząca 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=BThREAzYLsE   
Sporządził: Tomasz Góraj  
 

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