
P R O T O K Ó Ł  NR  XI/2019 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 22 sierpnia 2019 roku  
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego Pan Ryszard Imioła  

o godz. 1000 otworzył sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości 
oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik  
do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 Radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji.  

Do porządku obrad XI 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 wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Rawski 
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego celem 
uzyskania dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej. 
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia kierunku działania dla 
Zarządu Powiatu Rawskiego dotyczącego utworzenia Powiatowego Domu Spokojnej 
Starości. 
4. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady. 
5. Wnioski i oświadczenia Radnych. 
6. Sprawy różne. 
7. Zamknięcie obrad. 
                                                                                   
Ad.2 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Powiat Rawski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego celem uzyskania dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.  
Nagranie z sesji  od 1 min.  30 sek.  do 13 min. 55 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=w5mS9nGiHSs . 
 Omówienia projektu  uchwały dokonali Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski  
i Pani Małgorzata Killman – dyrektor Wydziału Infrastruktury w Starostwie 
Powiatowym w Rawie Mazowieckiej. 

Powiat Rawski ubiega się o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań 
własnych organizatora dot. zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu 
zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej. Warunkiem uzyskania dofinansowania (dopłaty) ze środków 
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Funduszu jest wyrażenie zgody przez Radę Powiatu na zawarcie umowy  
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz 
zapewnienie wkładu własnego na powyższy cel tj. sfinansowanie ze środków 
własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10%. 
Z chwilą uzyskania środków finansowych mogą być one przeznaczone 
wyłącznie na cel określony w umowie pod rygorem ich zwrotu w przypadku 
wykorzystania ich na inne cele. Wniosek do Wojewody został złożony na 7 linii 
autobusowych. 

Opinię pozytywną Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 
przedstawił jej przewodniczący Pan Radny Łukasz Sekuter. 

Rada Powiatu Rawskiego przy 11 głosach za jednogłośnie przyjęła 
uchwałę nr XI/76/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat 
Rawski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego celem uzyskania dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 
 Uchwała nr XI/76/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Powiat Rawski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego celem uzyskania dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz protokół  głosowania 
za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad.3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył rozpatrzenia projektu uchwały w 
sprawie ustanowienia kierunku działania dla Zarządu Powiatu Rawskiego 
dotyczącego utworzenia Powiatowego Domu Spokojnej Starości. Projekt 
uchwały został złożony przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie 
Powiatu. 
  Nagranie z sesji  od 14 min.  00 sek.  do 13 min. 55 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=w5mS9nGiHSs . 

Starosta Rawski zabierając głos poinformował, ze Starostwo czyni wstępne 
rozeznanie możliwości pozyskania dofinansowania z zewnątrz na zadanie, które 
proponowane jest w projekcie uchwały. Zarząd Powiatu, ze względu na wagę 
zagadnienia uważa, że potrzebna jest dogłębna analiza. Jak dodał Pan Starosta, 
kwestia jest bardzo istotna społecznie, dlatego też  uważa, że należy dalej 
procedować projekt uchwały na komisjach, żeby mieć wiedzę jakie są koszty 
wybudowania takiej placówki opiekuńczej. W związku z czym Starosta wniósł 
wniosek formalny o skierowanie projektu uchwały do prac w  Komisji Zdrowia  
i Komisji Budżetu. 

Radny Paweł Jakubowski zwrócił uwagę, że uchwała zobowiązuje Zarząd 
Powiatu do podjęcia działań i starań w kierunku utworzenia Domu Spokojnej 
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Starości; uchwała nie zobowiązuje Zarządu Powiatu do wybudowania takiej 
placówki, dlatego zasadne jest jej podjęcie.  
Wiceprzewodniczący Rady poddał wniosek o skierowanie projektu uchwały do 
dalszych prac w komisjach pod głosowanie. Rada Powiatu Rawskiego przy  
6 głosach za i 5 głosach przeciw postanowiła skierować projekt uchwały  
do dalszych prac w komisjach Rady Powiatu; protokół  głosowania za pomocą 
urządzeń do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Ad.4 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady. Wykonanie 
uchwał podjętych na X sesji Rady Powiatu Rawskiego przedstawił Wicestarosta 
Jacek Otulak. 

 Rada Powiatu Rawskiego szóstej kadencji na swojej X sesji w dniu 30 lipca 2019 
roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała nr X/69/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019; 

2. Uchwała nr X/70/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039; 

3. Uchwała nr X/71/2019 w sprawie przekazania środków finansowych na 
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji; 

4. Uchwała nr X/72/2019 w sprawie ustalenia planu sieci szkół 
ponadpodstawowych i szkół specjalnych od dnia 1 września 2019 roku 
(ogłoszona 20 sierpnia - poz. 4576); 

5. Uchwała nr X/73/2019 zajęcia stanowiska dotyczącego finansowania 
zadań oświatowych; 

6. 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 (ogłoszona 20 sierpnia – poz. 4577); 

7. Uchwała nr X/75/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu 
Rawskiego. 

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.5 Wnioski i oświadczenia Radnych – nie zgłoszono.  
 
Ad.6 Sprawy różne – nie zgłoszono.  
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Ad.7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pan Ryszard Imioła  
- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 10:40 dokonał 
zamknięcia obrad XI 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=w5mS9nGiHSs . 
Sporządził: Tomasz Góraj  
 

https://www.youtube.com/watch?v=w5mS9nGiHSs

