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

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

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego Pan Ryszard Imioła  

o godz. 1300 otworzył sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości 
oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik  
do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji.  

Do porządku obrad XIII sesji Rady Powiatu Rawskiego uwagę zgłosili 
Radny Paweł Jakubowski i Radny Adrian Galach - czy kolejność porządku nie 
powinna być zmieniona w ten sposób, żeby najpierw procedowane były 
uchwały o obligacjach a następnie zmiany w budżecie, gdyż w przypadku ich 
nie podjęcia nie możliwe będzie zrealizowanie przez Zarząd Powiatu uchwał  
o zmianie w budżecie. 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 emisji obligacji serii A19, B19, C19 oraz zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D19 oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu. 
6. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady. 
7. Wnioski i oświadczenia Radnych. 
8. Sprawy różne. 
9. Zamknięcie obrad. 
 
Na wstępie głos zabrał na Grzegorz Józefów Dyrektor Regionalny w firmie 
Aesco Group,  który przedstawił zagadnienie emisji obligacji przez Powiat 
Rawski.  
Przedstawienie zasad emisji obligacji  oraz dyskusja w tym zakresie - nagranie  
z sesji  od 4 min.  30 sek.  do 54 min. 55 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=ymmxkLTZ2CE  . 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ymmxkLTZ2CE
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Ad.2 Następnie przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia 
uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2019.  
Nagranie z sesji  od 55 min. 10 sek. do 1 godz. 8 min. 00 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=ymmxkLTZ2CE . 

Omówienia projektu  uchwały dokonał Pan Józef Matysiak – Starosta 
Rawski: 
Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 

Na podstawie umowy nr 12/FA/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 z Wojewodą 
Łódzkim w związku z przyznaniem dofinansowania realizacji zadań własnych  
w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 
dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 600 
– transport i łączność. 
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 – transport  
i łączność, 750 – administracja publiczna oraz w dziale 921 – kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego. 
W dziale 801 – oświata i wychowanie na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-
KA102-062349 w dotyczącej projektu „Czas na staż - 2019” w Zespole Szkół 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej dokonuje 
się zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wydatki 
bieżące związane z realizacją wyżej wymienionego projektu. 
Zwiększono plan dochodów i wydatków w Zespole Szkół – Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej o kwotę 3 000 zł, w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej o kwotę 2 000 zł  
w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej o kwotę 25 000 zł 
oraz w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej o kwotę 5 000 zł. 
Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w tych jednostkach. 
Dochodami pochodzącymi z uzyskanych dochodów z tytułu wpłat z oświadczeń 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę 
sezonową w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
w wysokości 21 045 zł pokryty zostaje zwiększony plan na wydatki bieżące  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej. 
W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza środki przeznaczone  
na wydatki bieżące przesunięte zostają na finansowanie wydatków 
majątkowych. Natomiast w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska zmianie ulega przeznaczenie dochodów bieżących, dotychczas 
zabezpieczona na wydatki majątkowe kwota 82 573 zł zostaje przeznaczona  
na wydatki bieżące. 
Przychody, Rozchody 2019 roku: 
Dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu papierów wartościowych 
(obligacje) o 10 935 000 zł. Pozyskane z tego źródła środki zostaną 
przeznaczone na spłatę kredytów 9 253 806 zł oraz finansowanie deficytu 1 681 
194 zł to jest wydatków majątkowych, co znajduje odzwierciedlenie w zmianie 

https://www.youtube.com/watch?v=ymmxkLTZ2CE
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źródeł finansowania inwestycji. Inne źródła (wolne środki) ulegają zmniejszeniu 
o kwotę 1 899 799 zł, po zmianach wyniosą 1 000 801 zł. Emisja obligacji  
w kwocie 2 500 000 zł pozwoli zabezpieczyć środki na spłatę zobowiązań oraz 
finansowanie deficytu. Natomiast emisja obligacji w kwocie 8 435 000 zł, 
spowoduje zmianę struktury zadłużenia, co z kolei zmniejszy koszty obsługi 
długu Powiatu Rawskiego. Pozwoli to bezpiecznie spełniać art. 243 ustawy  
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku i wymogi indywidualnego 
wskaźnika spłaty zobowiązań. 
Spłaty kredytów pierwotnie planowane w wysokości 802 257 zł zostają 
zwiększone o 8 452 350 zł, ogółem zostanie spłacone 9 254 607 zł. 
Dotacje udzielone w roku 2019 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 
do sektora finansów publicznych zwiększenia: 
10 000 zł dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku 
Zmniejszenie: 
82 573 zł „Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków 
Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej  
2 oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych- etap 2” 
Zwiększenie: 
89 373 zł „Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków 
Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 
oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych- etap 2” 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zwiększenie: 341 640 zł „Czas 
na staż - 2019” – wydatek bieżący.  

Opinię połączonych komisji przedstawił Pan Radny Jarosław Kobierski 
(który przewodniczył połączonemu posiedzeniu). 

Rada Powiatu Rawskiego przy 9 głosach za i 7 głosach przeciw przyjęła 
uchwałę nr XIII/79/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019. 
 Uchwała nr XIII/79/2019 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 1 godz. 8 min. 00 sek. do 1 godz. 13 min. 20 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=ymmxkLTZ2CE . 
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 przedstawił Pan Radny 
Jarosław Kobierski (przewodniczący połączonego posiedzenia). 

https://www.youtube.com/watch?v=ymmxkLTZ2CE
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Rada Powiatu Rawskiego przy 9 głosach za i 7 głosach przeciw przyjęła 
uchwałę nr XIII/80/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039. 
 Uchwała nr XIII/80/2019 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 Podjęcie w sprawie emisji obligacji serii A19, B19, C19 oraz zasad  
ich zbywania, nabywania i wykupu. 
Nagranie z sesji  od 1 godz. 13 min. 40 sek. do 1 godz. 31 min. 30 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=ymmxkLTZ2CE . 

Niniejsza uchwała Rady Powiatu stanowi formalny początek i podstawę 
prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych. Obligacje 
komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu 
terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji 
środki pieniężne, 
natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu 
obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji dla Powiatu Rawskiego ma na 
celu: 
1. Pozyskanie środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu 
z kredytów wobec 
banków: 
· PKO BP, 
· Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej, 
· Banku Spółdzielczego w Skierniewicach 
na łączną kwotę 8.435.000 zł. 
2. Obniżenie kosztów odsetkowych od posiadanego zadłużenia dzięki niższej 
marży na obligacjach. 
3. Poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach 
publicznych. 
W latach 2009-2012 Powiat rozstrzygnął postępowania na zaciągnięcie 
kredytów długoterminowych ze średnioważoną marżą 2,78 punktu 
procentowego których udzieliły banki: PKO BP, Bank Spółdzielczy w Białej 
Rawskiej oraz Bank Spółdzielczy w Skierniewicach. Marże obecnie 
obserwowane na rynku przy podobnych transakcjach są niższe niż te, które 
Powiat uzyskał w wyniku postępowań z lat 2009-2012. W związku z tym, 
działając w interesie Powiatu zasadne jest przeprowadzić działania w celu 
możliwości obniżenia kosztów odsetkowych. 
Art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych umożliwia dokonanie 
refinansowania istniejącego zadłużenia Powiatu Rawskiego poprzez 
wcześniejszą spłatę posiadanego zadłużenia w banku PKO BP, Banku 
Spółdzielczym w Białej Rawskiej oraz Banku Spółdzielczym w Skierniewicach 

https://www.youtube.com/watch?v=ymmxkLTZ2CE
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i zastąpienia go nowym długiem o zbliżonym harmonogramie spłaty, lecz  
o niższych kosztach obsługi (niższej marży). 
Dzięki niniejszej uchwale Powiat będzie mógł zamienić zadłużenie na tańsze,  
co jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. 

Radny Paweł Jakubowski zgłosił poprawkę do treści uchwały – w par. 5 ust. 
2 dodanie zapisu o marży nie przekraczającej 1,5 procenta; Rada Powiatu nie 
przyjęła proponowanej poprawki.  

Opinię połączonych komisji przedstawił Pan Radny Jarosław Kobierski 
(który przewodniczył połączonemu posiedzeniu). 

Rada Powiatu Rawskiego przy 9 głosach za i 7 głosach przeciw przyjęła 
uchwałę nr XIII/81/2019 w sprawie emisji obligacji serii A19, B19, C19 oraz 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
 Uchwała nr XIII/81/2019 w sprawie emisji obligacji serii A19, B19, C19 
oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz protokół  głosowania za 
pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 
 
Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D19 oraz zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu. 

Niniejsza uchwała Rady Powiatu Rawskiego stanowi formalny początek  
i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych. 
Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę 
samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców 
obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty 
obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja 
obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rat kapitałowych 
kredytów, pożyczki oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego  
z realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 r. 
Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla 
Powiatu bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. 
Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje 
możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które 
zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. 
Niniejsza uchwała Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji określa ogólne 
warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, 
długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Emisja obligacji 
komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania  
i rozwoju Powiatu. 

Opinię połączonych komisji przedstawił Pan Radny Jarosław Kobierski 
(który przewodniczył połączonemu posiedzeniu). 

Rada Powiatu Rawskiego przy 9 głosach za i 7 głosach przeciw przyjęła 
uchwałę nr XIII/81/2019 w sprawie emisji obligacji serii A19, B19, C19 oraz 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
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 Uchwała nr XIII/81/2019 w sprawie emisji obligacji serii A19, B19, C19 oraz 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz protokół  głosowania za pomocą 
urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.6 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady: 

 Rada Powiatu Rawskiego szóstej kadencji na swojej XII sesji w dniu 10 września 
2019 roku podjęła uchwałę  
 

1. Uchwała nr XII/77/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019. 
2. Uchwała nr XII/78/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039. 
 

Niniejsze uchwały przedłożone zostały w trybie art. 78  ustawy o samorządzie 
powiatowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej celem stwierdzenia jej zgodności z obowiązującym prawem. 
 
 
Ad.7 Wnioski i oświadczenia Radnych:  
Radny Paweł Jakubowski przedstawił stanowisko Klubu Radnych Prawa  
i Sprawiedliwości Rady Powiatu Rawskiego w sprawie budżetu obywatelskiego 
Powiatu Rawskiego - nagranie z sesji  od 1 godz. 53 min.  10 sek.  do 1 godz. 55 
min. 35 sek. https://www.youtube.com/watch?v=ymmxkLTZ2CE .  
 
 
Ad.8 Sprawy różne: 
Na wniosek Radnej Agnieszki Sielskiej, Przewodniczący Rady udzielił głosu 
przedstawicielom Koła Łowieckiego „Rogacz” w sprawie wydzierżawienia 
obwodu łowieckiego nr 173; odbyła się dyskusja w tej sprawie - nagranie z sesji  
od 1 godz. 56 min.  00 sek.  do 2 godz. 20 min. 50 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=ymmxkLTZ2CE . .  
Pozostałe sprawy różne - nagranie z sesji  od 2 godz. 20 min.  55 sek.  do 3 godz. 
7 min. 10 sek. https://www.youtube.com/watch?v=ymmxkLTZ2CE . 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ymmxkLTZ2CE
https://www.youtube.com/watch?v=ymmxkLTZ2CE
https://www.youtube.com/watch?v=ymmxkLTZ2CE
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Ad.9 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pan Ryszard Imioła  
- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 16:15 dokonał 
zamknięcia obrad XIII 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=ymmxkLTZ2CE . 
Sporządził: Tomasz Góraj  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ymmxkLTZ2CE

