
P R O T O K Ó Ł  NR  XII/2019 
z  sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu  

10 września 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Rawie Mazowieckiej 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego Pan Ryszard Imioła  

o godz. 1500 otworzył sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości 
oświadczył, 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 XII 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. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady. 
5. Wnioski i oświadczenia Radnych. 
6. Zamknięcie obrad. 
                                                                                                                         
Ad.2 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2019.  
Nagranie z sesji  od 1 min.  5 sek.  do 16 min. 55 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=d5LKmewUtIc . 

Omówienia projektu  uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 
W dziale 600 – transport i łączność w związku z przyznanym 
dofinansowywaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych z Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 
dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków majątkowych  
w kwocie 3 018 456 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. 
Jednocześnie środki na kwotę wkładu własnego w realizację zadania 
zabezpiecza się ze zwiększonych dochodów majątkowych (zwiększenie wynika 
z ponadplanowej realizacji dochodów) – 652 847 zł oraz zwiększonych 
przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych – 161 346 zł. 

https://www.youtube.com/watch?v=d5LKmewUtIc
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Przychody, Rozchody 2019 roku - dokonuje się zwiększenia przychodów  
o kwotę 161 346 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem 
na sfinansowanie wydatków majątkowych, tj. na pokrycie planowanego deficytu 
budżetowego. 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku  
- zwiększenie: 
3 832 649 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska – gr. woj. 
(Rosocha) na odcinkach: od km 8+158 do km 9+343 i od km 11+880 do km 
12+270 i od km 12+570 do km. 

Opinię połączonych komisji (Komisji Komunikacji Transportu  
i Bezpieczeństwa oraz Komisji Budżetu i Finansów) przedstawił Pan Radny 
Jarosław Kobierski (który przewodniczył połączonemu posiedzeniu). 

Rada Powiatu Rawskiego przy 15 głosach za jednogłośnie przyjęła 
uchwałę nr XI/77/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019. 
 Uchwała nr XI/77/2019 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 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 
-2039.  
  Nagranie z sesji  od 17 min.  00 sek.  do 22 min. 20 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=d5LKmewUtIc . 
Zgodnie z 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. Opinię połączonych komisji (Komisji Komunikacji 
Transportu i Bezpieczeństwa oraz Komisji Budżetu i Finansów) przedstawił Pan 
Radny Jarosław Kobierski (przewodniczący połączonego posiedzenia). 

Rada Powiatu Rawskiego przy 15 głosach za jednogłośnie przyjęła 
uchwałę nr XI/78/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039. 
 Uchwała nr XI/78/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039 oraz protokół  głosowania  
za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad.4 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady: 

 Rada Powiatu Rawskiego szóstej kadencji na swojej XI sesji w dniu 22 sierpnia 
2019 roku podjęła 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 

https://www.youtube.com/watch?v=d5LKmewUtIc
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autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Niniejsza uchwała 
przedłożona zostały w trybie art. 78  ustawy o samorządzie powiatowym  (tekst 
jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Wojewodzie Łódzkiemu celem stwierdzenia jej 
zgodności z obowiązującym prawem. 
 
Ad.5 Wnioski i oświadczenia Radnych:  
Nagranie z sesji  od 22 min.  35 sek.  do 29 min. 55 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=d5LKmewUtIc .  
 
Ad.6 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pan Ryszard Imioła  
- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 15:35 dokonał 
zamknięcia obrad XII sesji (nadzwyczajnej) 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=d5LKmewUtIc . 
Sporządził: Tomasz Góraj  
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