
P R O T O K Ó Ł  NR  X/2019 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 30 lipca 2019 roku  

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 
 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego Pan Ryszard Imioła  
o godz. 1200 otworzył sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości 
oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik  
do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 Radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji.  

Przed procedowaniem porządku obrad, Starosta Rawski przekazał 
podziękowania od Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury dla 
Pana Mariana Krzyczkowskiego, byłego Wicestarosty Powiatu i delegata do 
Stowarzyszenia. 

Rada Powiatu, na wniosek Radnego Adriana Galacha, uczciła też minutą 
ciszy ofiary Ludobójstwa na Wołyniu i Powstania Warszawskiego w związku  
z kolejnymi rocznicami tych wydarzeń 

Do porządku obrad X 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. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki 
Fundusz Wsparcia Policji; 
5. Obwieszczenie Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych  
i szkół specjalnych od dnia 1 września 2019 roku; 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego finansowania zadań 
oświatowych; 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/195/2018 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego; 
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Rawskiego; 
 10. Przyjęcie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Rawskiego za lata 2017-2018; 
11. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 
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12. Wnioski i oświadczenia Radnych; 
13. Sprawy różne; 
14. Zamknięcie obrad. 
                                                                                   
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 010 - Rolnictwo i łowiectwo w związku ze zwiększonymi 
potrzebami związanymi z realizacją projektu „Scalanie gruntów obiektu Ścieki” 
dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł. 
Na podstawie umowy nr 563/RŚ/2019 z dnia 27 czerwca 2019  
z Województwem Łódzkim w związku z przyznaniem środków budżetu 
województwa w kwocie 127 402 zł na Modernizację drogi dojazdowej  
do gruntów rolnych dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków 
majątkowych w dziale 600 – transport i łączność. Zwiększonymi przychodami  
z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych finansowana będzie pozostała 
niezbędna do realizacji zadania kwota 227 800 zł jak również trzy nowe zadania 
inwestycyjne w powyższym dziale. 
W dziale 750 – administracja publiczna zabezpiecza się kwotę 200 000 zł na 
wydatki majątkowe związane z wdrożeniem elektronicznego obiegu 
dokumentów. 
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
zwiększonymi przychodami zabezpiecza się środki na dofinansowanie  
do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie 
Mazowieckiej w wysokości 5 000 zł. 
W dziale 801 – oświata i wychowanie w związku z realizacją projektu 
„Akademia umiejętności” w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej  
i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zmiany klasyfikacji 
dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej oraz jednocześnie kwota 51 981 
zł ulega przesunięciu z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. 
Dodatkowo w powyższym dziale w Zespole Szkół Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej ze środków z rezerwy 
celowej oświatowej o 16 000 zł zwiększa się wydatki bieżące, natomiast 
zwiększonymi przychodami zabezpiecza się środki na zwiększone potrzeby 
wynikające z realizacji projektu „Motoryzacja moja pasja”. 
Również w dziale 801 dokonuje się przeniesienia środków miedzy zadaniami 
inwestycyjnymi i zwiększenia wydatków majątkowych związanych  
z konserwacją (remontem) pokrycia dachowego w Liceum Ogólnokształcącym 
w Rawie Mazowieckiej. 
W dziale 851- Ochrona zdrowia zabezpiecza się 20 000 zł na wydatki 
majątkowe. 
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W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększeniu ulega plan 
dochodów własnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej  
o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 
Przychody, Rozchody 2019 roku - dokonuje się zwiększenia przychodów  
o kwotę 1 158 300 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych z 
przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych, z czego kwota 936 
997 zł przeznaczona będzie na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. 
Dotacje udzielone w roku 2019 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 
do sektora finansów publicznych - zwiększenia: 
5 000 zł Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu 
radiowozu, 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku  
- zmniejszenie: 
50 000 zł Remont i doposażenie Sali gimnastycznej w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej. 
Zwiększenie: 
200 000 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki” 
355 202 zł „Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha-Przewodowice-Rylsk 
Duży-Zuski – dr. Woj. nr 707 na odcinku Sławków-Rylsk Duży”, 
158 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 4129E Kaleń – Lubania – 0,6 km”, 
77 500 zł „Remont drogi powiatowej nr 4126E odc. przez wieś Konstantynów  
– 0,3 km” 
145 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 4306E na odc. Kazimierzów–Lesiew 
 – podbudowa -1,0 km 
200 000 zł „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW etap I”, 
5 000 zł „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu 
radiowozu”, 
120 000 zł „Konserwacja (remont) pokrycia dachowego na budynkach LO w 
Rawie Mazowieckiej”, 
51 981 zł „Akademia umiejętności” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0041/17-00 
telewizor i system do odsłuchu nagrań, wyposażenie pracowni techniki 
mechatroniki – roboty, zestawy pneumatyki, wyposażenie pracowni programów 
urządzeń i systemu, frezarki CNC 
55 000 zł „Motoryzacja moja pasja” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00 
wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej, pojazd 
samochód i elektromechanik pojazdów, wyposażenia pracowni: symulator  
do nauki jazdy, wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej metalu, 
budowa placu manewrowego 
20 000 zł „Budowa łącznika wraz z remontem chodnika pomiędzy budynkami 
na terenie Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zmniejszenie: 
51 981 zł „Akademia umiejętności” – wydatek bieżący 
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Zwiększenie: 
200 000 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki” – wydatek majątkowy, 
51 981 zł „Akademia umiejętności” – wydatek majątkowy, 
55 000 zł „Motoryzacja moja pasja” – wydatek majątkowy. 

Radny Paweł Jakubowski zapytał jaka kwota z zaplanowanego 1 mln zł na 
pożyczki dla SPZOZ została już udzielona. 

Skarbnik Łukasz Sawicki odpowiedział, że na chwilę obecną udzielono 
pożyczki na kwotę 500 tys. zł. 

Opinię pozytywną połączonych 5 komisji Rady Powiatu Rawskiego  
do projektu uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan 
Ryszard Imioła (który przewodniczył połączonemu posiedzeniu komisji). 

Rada Powiatu Rawskiego przy 12 głosach za jednogłośnie przyjęła 
uchwałę nr X/69/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019. 
 Uchwała nr X/69/2019 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 
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. 
Zmiany: 
1."Scalanie gruntów obiektu Ścieki", umowa nr 00002-6502-UM500002/2016, 
Starostwo, okres realizacji 2016 r. – 2019 r. 
Wydatki w okresie realizacji Projektu 5 309 006 zł, w tym: 
Wydatki bieżące 1 320 153 zł 
Wydatki majątkowe 3 988 853 zł 
Źródła finansowania - środki z budżetu krajowego 2 058 146 zł, środki  
z budżetu UE 3 250 858 zł 
2. "Akademia umiejętności" RPLD.11.03.01-10-0041/17-00 realizowany przez 
Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej 
Całkowita wartość projektu 1 864 320 zł. 
Rok 2019 – 1 010 610 zł - wydatki bieżące, w tym 35 000 zł wkład własny, 
229 981 zł - wydatki majątkowe. 
Źródła finansowania - środki z budżetu krajowego 169 685 zł (w tym wkład 
własny powiatu 70 000 zł), środki z budżetu UE 1 694 635 zł 
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3."Motoryzacja moja pasja" RPLD.11.03.01-10-0038/17-00 realizowany przez 
Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej 
Całkowita wartość projektu 1 533 181 zł. 
Rok 2019 – 769 218 zł - wydatki bieżące, w tym 25 000 zł wkład własny, 
241 510 zł - wydatki majątkowe, w tym wkład własny 55 000 zł. 
Źródła finansowania środki z budżetu krajowego 184 344 zł (w tym wkład 
własny powiatu 105 000 zł), środki z budżetu UE 1 348 837 zł. 

 Opinię pozytywną połączonych 5 komisji Rady Powiatu Rawskiego  
do projektu uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan 
Ryszard Imioła (który przewodniczył połączonemu posiedzeniu komisji). 

Rada Powiatu Rawskiego przy 12 głosach za jednogłośnie przyjęła 
uchwałę nr X/70/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2019-39. 
 Uchwała nr X/70/2019 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 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na 
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Powiatu Łukasz Sawicki: 
Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o Policji, jednostki samorządu terytorialnego, 
państwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje 
ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, 
modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania 
jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb 
towarów i usług. Na mocy ustawy o Policji utworzony został Fundusz Wsparcia 
Policji. Środki finansowe uzyskane przez Policję są przychodami funduszy 
odpowiednio: centralnego, wojewódzkiego oraz Szkół Policji. Komendant 
Powiatowy Policji w Rawie Mazowieckiej  zwrócił się z prośbą do Starosty 
Rawskiego o dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji 
w Rawie Mazowieckiej. Współfinansowanie przez Powiat Rawski zakupu 
samochodu na potrzeby tut. Komendy poprawi skuteczność działania Policji, a tym 
samym wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Wobec 
powyższego podjęcie uchwały jest w tym stanie prawnym i faktycznym 
uzasadnione i celowe. Niniejsza uchwała będzie podstawą do podpisania 
porozumienia i przekazania środków finansowych na rachunek Wojewódzkiego 
Funduszu Wsparcia Policji.  

 Opinię pozytywną połączonych 5 komisji Rady Powiatu Rawskiego  
do projektu uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan 
Ryszard Imioła. 
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Rada Powiatu Rawskiego przy 12 głosach za jednogłośnie przyjęła 
uchwałę nr XI/71/2019 w sprawie przekazania środków finansowych  
na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji. 
 Uchwała nr XI/71/2019 w sprawie przekazania środków finansowych na 
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji oraz protokół  głosowania za pomocą 
urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.5 Obwieszczenie Rady Powiatu Rawskiego w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

Projekt przedstawiła pani Urszula Przerwa kierownik z Wydziału Polityki 
Społecznej:  
       Z uwagi na znaczną ilość wprowadzonych zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, które 
spowodowały utrudnienie w posługiwaniu się tekstem dokumentu, zachodzi 
konieczność ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu. Zgodnie z art. 16 ust 3 i 4 
Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (T. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523; zm.: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2243) tekst jednolity aktu normatywnego ogłaszania się w formie 
obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym ten akt ogłoszono tj.  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Tekst jednolity aktów 
normatywnych ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego, a więc 
w przypadku Statutu SPZOZ jest to Rada Powiatu Rawskiego, dlatego też 
konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 Opinię pozytywną połączonych 5 komisji Rady Powiatu Rawskiego  
do projektu uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan 
Ryszard Imioła (który przewodniczył połączonemu posiedzeniu komisji). 

Rada Powiatu Rawskiego przy 12 głosach za jednogłośnie przyjęła 
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 
nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej  
w Rawie Mazowieckiej. 
 Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 
nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej  
w Rawie Mazowieckiej oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń  
do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych  
i szkół specjalnych od dnia 1 września 2019 roku. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Grażyna Walewska – inspektor w Wydziale 
Polityki Społecznej: 

Zgodnie z art. 39 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 
– rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz 
szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych 
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mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy 
prowadzące od 1 września 2019 r., tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży 
zamieszkującym na obszarze powiatu realizację odpowiednio obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki. Zgodnie z art. 217 ust. 6 ustawy z dnia  
14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - prawo oświatowe  
w planie sieci publicznych szkół uwzględnia się klasy dotychczasowych 
publicznych zasadniczych szkół zawodowych, dotychczasowych publicznych 
trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz dotychczasowych publicznych 
czteroletnich techników prowadzonych przez powiat i inne organy. W dniu  
29 maja 2019 r. Łódzki Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował projekt 
niniejszej uchwały. Związki zawodowe zrzeszające nauczycieli również 
wyraziły pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie. Sieć szkół prowadzonych 
przez Powiat Rawski zapewnia realizację obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki dzieciom i młodzieży zamieszkałym na terenie powiatu. 

Opinię pozytywną połączonych 5 komisji Rady Powiatu Rawskiego  
do projektu uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan 
Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego przy 12 głosach za jednogłośnie przyjęła 
uchwałę nr X/72/2019 w sprawie ustalenia planu sieci szkół 
ponadpodstawowych i szkół specjalnych od dnia 1 września 2019 roku. 
 Uchwała nr X/72/2019 w sprawie ustalenia planu sieci szkół 
ponadpodstawowych i szkół specjalnych od dnia 1 września 2019 roku oraz 
protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego finansowania 
zadań oświatowych. 

Nagranie z sesji  od 30 min.  10 sek.  do 1 godz. 1 min. 15 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=x1S3zwBBl4w  . 

W stanowisku Rada Powiatu zwróciła uwagę m.in. na to że dalsze 
finansowanie oświaty na dzisiejszym poziomie, wobec dramatycznego 
niedoszacowania wysokości przekazywanej samorządom subwencji oświatowej, 
prowadzi je do coraz szybszego zadłużania. 

Opinię pozytywną połączonych 5 komisji Rady Powiatu Rawskiego  
do projektu uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan 
Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego przy 12 głosach za jednogłośnie przyjęła 
uchwałę nr X/73/2019 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego finansowania 
zadań oświatowych. 
 Uchwała nr X/73/2019 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego 
finansowania zadań oświatowych oraz protokół  głosowania za pomocą 
urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=x1S3zwBBl4w
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Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/195/2018 Rady 
Powiatu Rawskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wysokości opłat  
za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego:                   
       Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach 
publicznych    (Dz.U. z 2018r., poz. 2068 z późn. zm.) organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego,   w drodze uchwały, ustala dla dróg, których 
zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za 
zajęcie 1m² pasa drogowego, z tym że stawki opłaty, o której mowa w ust. 5,  
nie może przekroczyć 200 zł. 
            Przedmiotem przedłożonego projektu uchwały jest zróżnicowanie 
stawek wysokości opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie 
związanych z potrzebami zarzadzania drogami oraz potrzebami ruchu 
drogowego w pasach dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego. 
Dotychczas obowiązującym aktem, regulującym tę kwestię jest Uchwała 
Nr XXXV/195/2018  uchwalona przez Radę Powiatu Rawskiego w dniu  
27 lutego 2018r.. W przedłożonym projekcie uchwały zróżnicowano stawki za 
zajęcie pasa drogowego dzieląc je na te pobierane z tytułu umieszczenia 
urządzeń elektroenergetycznych oraz umieszczenia pozostałych urządzeń.  
To właśnie infrastruktura elektroenergetyczna stanowi zdecydowanie 
największy odsetek wszystkich urządzeń lokalizowanych w pasach drogowych 
dróg powiatowych. Zmiana powyższa służyć będzie lepszej ochronie pasa 
drogowego i pozwoli na lokalizowanie urządzeń w naprawdę szczególnie 
uzasadnionych wypadkach.  
            W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę 
Powiatu Rawskiego, zmiany uchwały w tej sprawie. 

Opinię pozytywną połączonych 5 komisji Rady Powiatu Rawskiego  
do projektu uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan 
Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego przy 12 głosach za jednogłośnie przyjęła 
uchwałę nr X/74/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/195/2018 Rady 
Powiatu Rawskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wysokości opłat  
za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego. 
 Uchwała nr X/74/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/195/2018 
Rady Powiatu Rawskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wysokości opłat  
za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego 
oraz protokół głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią 
załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu 
Rawskiego. 
Treść skargi dotyczyła niepublikowania przez Zarząd Powiatu Rawskiego ogłoszeń 
na stronach BIP o postepowaniach przetargowych o wartości poniżej 30 tys. Euro 
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Nagranie z sesji  od 1 godz. 8 min.  5 sek.  do 1 godz. 19 min. 40 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=x1S3zwBBl4w . 

Treść skargi dotyczyła niepublikowania przez Zarząd Powiatu Rawskiego 
ogłoszeń na stronach BIP o postepowaniach przetargowych o wartości poniżej  
30 tys. Euro. 

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odnośnie skargi przedstawiła 
Pani Zofia Winiarska – przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 
komisja uznała skargę za niezasadną. 

Rada Powiatu Rawskiego przy 12 głosach za jednogłośnie przyjęła uchwałę 
nr X/75/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Rawskiego, uznając 
skargę za bezzasadną.  
 Uchwała nr X/75/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu 
Rawskiego oraz protokół głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią 
załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.10 Przyjęcie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Rawskiego za lata 2017-2018. 

Nagranie z sesji  od 1 godz. 33 min. 45 sek.  do 2 godz. 11 min. 45 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=x1S3zwBBl4w . 

Rada Powiatu Rawskiego przy 12 głosach za jednogłośnie przyjęła raport  
z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego za lata 2017-
2018. 

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego za 
lata 2017-2018 oraz protokół głosowania za pomocą urządzeń do głosowania 
stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
Ad.11 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady. Wykonanie 
uchwał podjętych na IX sesji Rady Powiatu Rawskiego przedstawił Wicestarosta 
Jacek Otulak. 
 Rada Powiatu Rawskiego na sesji w dniu 18 czerwca 2019 r. podjęła 
następujące uchwały: 
 

1. Uchwała nr IX/58/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019 (ogłoszona 
poz. 3888, 9 lipca br.); 

2. Uchwała nr IX/59/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039; 

3. Uchwała nr IX/60/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi 
Powiatu Rawskiego; 

4. Uchwała nr IX/61/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
rok 2018;  

https://www.youtube.com/watch?v=x1S3zwBBl4w
https://www.youtube.com/watch?v=x1S3zwBBl4w
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5. Uchwała nr IX/62/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 
Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok;  

6. Uchwała nr IX/63/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej; 

7. Uchwała nr IX/64/2019 w sprawie dokonania oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 

8. Uchwała nr IX/65/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej (ogłoszona poz. 3885, 9 lipca br.); 

9. Uchwała nr IX/66/2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu 
Rawskiego w roku 2019 (ogłoszona poz. 3886, 9 lipca br.); 

10. Uchwała nr IX/67/2019 w sprawie przyjęcia przez Powiat Rawski 
Samorządowej Karty Praw Rodzin; 

11. Uchwała nr IX/68/2019 w sprawie wprowadzenia na terenie Powiatu 
Rawskiego Powiatowego Programu dla rodzin wielodzietnych Karty 
Dużej Rodziny (ogłoszona poz. 4193, 23 lipca br.). 
 

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. 12 Wnioski i oświadczenia Radnych.  

Radny Adrian Galach, w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości  
w Radzie Powiatu, przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego  
w sprawie ustanowienia kierunku działania dla Zarządu Powiatu Rawskiego 
dotyczącego utworzenia Powiatowego Domu Spokojnej Starości. 
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Ad.13 Sprawy różne: 
- nagranie sesji od 2 godz. 19 min. 30 sek. do 3 godz. 14 min. 30 sek.   
https://www.youtube.com/watch?v=x1S3zwBBl4w . 
 
Ad.14 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pan Ryszard Imioła  
- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 15:30 dokonał 
zamknięcia obrad X sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

Wiceprzewodniczący  
Rady Powiatu Rawskiego 

Ryszard Imioła 
 
 
                  
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=x1S3zwBBl4w   
Sporządził: Tomasz Góraj  
 

https://www.youtube.com/watch?v=x1S3zwBBl4w
https://www.youtube.com/watch?v=x1S3zwBBl4w

