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

16 października 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 15 Radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji.  

Do porządku obrad XIV sesji Rady Powiatu Rawskiego uwag nie było. 
Przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad: 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 
2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia  

w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Polityki Zarządzania 
Konfliktem Interesów; 

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Dróg 
Powiatowych; 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2019; 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2019-2033; 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na 

Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań 

związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych 
zadań w 2019 r.; 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/228/2018 z dnia 12 
września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość  
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę 
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia; 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/229/2018 z dnia 12 
września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
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wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiar 
obniżek, o których mowa w art 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Rawski; 

10. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 
11. Wnioski i oświadczenia Radnych; 
12. Sprawy różne; 
13. Zamknięcie obrad. 
 
                                                                                 
Ad.2 Następnie przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia 
uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia  
w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Polityki Zarządzania 
Konfliktem Interesów. 
 
Nagranie z sesji  od 1:15 do 8:10 https://www.youtube.com/watch?v=-
aGZZj2xAMY  

Omówienia projektu  uchwały dokonał Pan Sławomir Stefaniak- Sekretarz 
Powiatu:  

Radca prawny Konrad Cezary Łakomy petycją z dnia 31 lipca 2019 roku 
złożoną w interesie publicznym wniósł o: 

1) wprowadzenie w życie w Starostwie Powiatowym w Rawie 
Mazowieckiej Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie  
z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie 
pt. „Korupcja Polityczna”, 

2) wyznaczenie w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej osoby 
odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, 

3 )wprowadzenie mechanizmu kontroli naruszeń wspomnianej polityki, 
4) ustanowienie konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania 

Konfliktem Interesów. 
 
Dokument opracowany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne pt: 

„Korupcja Polityczna” zawiera jedynie pewne wskazówki dotyczące 
zagadnienia jak uniknąć konfliktu interesów. Poradnik CBA nie jest aktem 
prawnym i zalecenia z tego poradnika nie są wiążące dla organów Powiatu.  
W Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej występuje niewielkie ryzyko 
konfliktu interesów. Dotychczasowa praktyka działalności Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej nie daje podstaw do stwierdzenia,  
aby w działalności tej występowały niekorzystne zjawiska przed którymi 
należałoby wprowadzać ponadprogramowe zabezpieczenia. Nie znajduje się 
uzasadnienia dla konieczności wprowadzenia w tym celu dodatkowych procedur 
i wyznaczaniu osób mających czuwać nad ich przestrzeganiem. 

https://www.youtube.com/watch?v=-aGZZj2xAMY
https://www.youtube.com/watch?v=-aGZZj2xAMY
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Mając na uwadze powyższe nie uwzględniono wniosków zawartych  
w petycji. 
 

Opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawiła Pani Radna Zofia 
Winiarska- Przewodnicząca komisji. 

Rada Powiatu Rawskiego przy 14 głosach za i 1 głosie przeciw przyjęła 
uchwałę nr XIV/83/2019 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE 
MAZOWIECKIEJ z dnia 16 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia 
petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Rawie 
Mazowieckiej Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.  
 Uchwała nr XIV/83/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 
wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Polityki 
Zarządzania Konfliktem Interesów oraz protokół  głosowania za pomocą 
urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Zarząd Dróg Powiatowych. 
 
  Nagranie z sesji  od 1:15 do 23:40 https://www.youtube.com/watch?v=-
aGZZj2xAMY. 
Skargą z dnia 23.09.2019 r. złożoną za pośrednictwem adresu e-mail 
starostwo@powiatrawski.pl Pani Bożena Owczarczyk zakwestionowała prace 
związanych z robotami utrzymaniowymi wykonywane przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w ciągu drogi powiatowej nr 4111 E Wałowice- Konopnica 
polegające na ścinaniu zawyżonych poboczy. Zdaniem Skarżącej wykonywane 
prace uniemożliwiały mieszkańcom wjazd i wyjazd z posesji oraz podczas nich 
uszkodzona została studzienka. Skarga ta nie spełniała wymogów art. 63 § 3a 
pkt 1 KPA w związku z czym pismem z 25.09.2019 r. znak sprawy 
Or.1511.3.2019 Skarżąca wezwana została do uzupełnienia skargi o podpis, 
który uzupełniła 06.10.2019 r. Odnosząc się do powyższych kwestii Zarząd 
Dróg Powiatowych poinformował, że w dniu 18.09.2019 r. ścięto równiarką 
zawyżone, po obu stronach drogi, pobocza, w wyniku czego powstał 
technologiczny odkład. Nadmienić należy, że odspojona ziemia przemieszczana 
była na poboczu, po tej samej stronie drogi a nie jak napisano w skardze, że 
hałdy ziemi i trawy przerzucane były na drugą stronę wzdłuż drogi. W wyniku 
tych prac powstał nadmiar ziemi na poboczach (po każdej stronie), który od 
następnego dnia miał być wywożony. Prace te rozpoczęto w dniu 19.09.2019 r. 
własnym sprzętem: ładowarką i 2 ciągnikami z przyczepami. 

https://www.youtube.com/watch?v=-aGZZj2xAMY
https://www.youtube.com/watch?v=-aGZZj2xAMY
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Jednakże prace te zostały przerwane, z uwagi na konieczność pilnego użyczenia 
ładowarki Komendzie Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej w związku z 
przeprowadzaną akcją. Wypożyczenie ładowarki miało pierwotnie dotyczyć 
jednego dnia, jednak cała akcja trwała do popołudniowych godzin 24.09.2019 r. 
Sprzęt pracował w dniach: 19.09- 24.09.2019 r. Od 20.09.2019 r. użyczono 
Policji również przyczepy ciągnikowe, wykorzystywane do odwozu nadmiaru 
ziemi. W związku z tym, że do Starostwa Powiatowego, drogą elektroniczną, 
wpłynęła w dniu 23.09.2019 r. skarga Pani Bożeny Owczarczyk, rano 
skierowano ładowarkę do usunięcia utrudnień na zjazdach do posesji. 
Kontynuacja robót możliwa była jednak dopiero od 25.09.2019 r., po 
zakończeniu akcji i zwolnieniu sprzętu przez Policję. Ponadto, odnosząc się do 
kwestii uszkodzenia zaworu wodociągowego zlokalizowanego w poboczu drogi 
a w piśmie określonego jako studzienka, nie można jednoznacznie stwierdzić, że 
uszkodzenie nastąpiło w wyniku prowadzonych robót. Zawór ten nie został 
uszkodzony, jedynie zniszczeniu uległ ochronny element betonowy, który mógł 
zostać, równie dobrze, zniszczony przez często parkujące na poboczu 
samochody ciężarowe. Naprawy tego elementu dokona właściciel sieci 
wodociągowej. Jednocześnie, należy dodać, że urządzenia niezwiązane z 
funkcjonowaniem drogi powinny być oznakowane i nie utrudniać prac 
związanych z bieżącym utrzymaniem drogi. W tym przypadku takiego 
oznakowania nie było.  

Opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawiła Pani Radna Zofia 
Winiarska- Przewodnicząca komisji. 
 

Rada Powiatu Rawskiego przy 10 głosach za, 1 głosie przeciw oraz 4 
wstrzymujących przyjęła uchwałę nr XIV/84/2019 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Zarząd Dróg Powiatowych. 

Uchwała nr XIVF/84/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Dróg 
Powiatowych oraz protokół głosowania za pomocą urządzeń do głosowania 
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.4 Podjęcie w sprawie w sprawie zmian budżetu roku 2019. 
Nagranie z sesji  od 23:41 do 33:20 https://www.youtube.com/watch?v=-
aGZZj2xAMY . 

Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 
Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.p z dnia 13 

września 2019 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 540 808 zł części 
oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok z przeznaczeniem na wypłaty 
wynagrodzeń nauczycieli ze szkół i placówek oświatowo-wychowawczych 
powiatu rawskiego. 

https://www.youtube.com/watch?v=-aGZZj2xAMY
https://www.youtube.com/watch?v=-aGZZj2xAMY
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W dziale 750 – administracja publiczna dokonuje się przesunięcia środków 
w kwocie 3 000 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. 

W dziale 754 – zabezpiecza się środki w wysokości 30 000 zł jako wpłatę na 
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na 
dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. 

W dziale 801 – oświata i wychowanie na podstawie umowy nr 2019-1-
PMU-1010 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych 
z realizacją projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów – Viva Italia" w 
kwocie 164 425 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie 
Mazowieckiej oraz na podstawie umowy nr 2019-1-DE03-KA229-059610_3 
dotyczącej projektu "Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen 
Bergwanderweg der Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczanie 
Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni w kwocie 90 040 zł w 
Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej 

Również w dziale 801 – oświata i wychowanie dokonuje się zmiany 
klasyfikacji dochodów i wydatków (z bieżących na majątkowe) związanych z 
realizacją projektu „Motoryzacja moja pasja” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-
0038/17-00 w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej. Ponadto ze 
środków przeznaczonych na podstawową działalność szkoły dokonuje się 
zwiększenia wkładu własnego w realizację powyższego projektu. 

Ponadto zwiększono plan dochodów i wydatków w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej o kwotę 50 000 zł oraz w Liceum 
Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej o kwotę 7 000 zł. Środki zostaną 
przeznaczone na wydatki bieżące w tych jednostkach. 

Na podstawie umów z gminami powiatu rawskiego w dziale 851 - Ochrona 
zdrowia zabezpiecza się środki na zakup autoklawu dla SPZOZ-u w Rawie 
Mazowieckiej w łącznej kwocie 100 000 zł, w tym: 

- 30 000 zł umowa nr 98/2019 z Gminą Rawa Mazowiecka, 
- 50 000 zł umowa nr 14/OKP/2019 (Or.1615.187.2019) z Gminą Biała 

Rawska, 
- 10 000 zł umowa nr 246/2019/Oś (Or.1615.191.2019) z Gminą Sadkowice, 
- 5 000 zł umowa nr Or.SO.2150.30.2019 (Or.1615.202.2019) z Gminą 

Cielądz, 
- 5 000 zł umowa nr 23/2019 (Or.1615.203.2019) z Gminą Regnów. 
W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 

85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa 
się plan dochodów i wydatków o kwotę 15 637 zł. Są to 

środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie między innymi 
kosztów obsługi, promocji i ewaluacji programu „Aktywny samorząd” oraz 
kosztów obsługi programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”. 

W powyższym dziale w związku z przyjęciem do Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Lipinach mieszkańca powiatu rawskiego dokonuje się 
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zwiększenia wydatków przeznaczonych na dotację dla powiatu przysuskiego w 
kwocie 654 zł. 

W dziale 855 – Rodzina dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu 
otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie 530 zł z przeznaczeniem 
na wydatki bieżące Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 

Przychody, Rozchody 2019 roku 
Dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu innych źródeł (wolne środki) 

o kwotę 30 654 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu 
budżetowego. 

Dotacje udzielone w roku 2019 z budżetu podmiotom należącym i 
nienależącym do sektora finansów publicznych 

Zwiększenia: 
30 000 zł Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 

dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego, 654 zł dotacja dla powiatu 
przysuskiego. 

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku 
Zwiększenie: 
3 000 zł „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap 

I”, 
30 000 zł Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 

dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego, 
87 102 zł „Motoryzacja moja pasja”, 
100 000 zł „Zakup autoklawu dla SPZOZ-u w Rawie Mazowieckiej”. 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z 

funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
Zmniejszenie: 
61 384 zł „Motoryzacja moja pasja” – wydatek bieżący. 
Zwiększenie: 
87 102 zł „Motoryzacja moja pasja” – wydatek majątkowy, 
90 040 zł "Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen 

Bergwanderweg der Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczanie 
Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni – wydatek bieżący, 

164 425 zł "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" – wydatek 
bieżący. 

 
Opinię połączonych komisji przedstawił Pan Radny Grzegorz Stefaniak, 

(który przewodniczył połączonemu posiedzeniu). 
Rada Powiatu Rawskiego przy 15 głosach za przyjęła uchwałę nr 

XIV/85/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019. 
 Uchwała XIV/85/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019 oraz protokół  
głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
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Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2033. 
Nagranie z sesji  od 33:21 do 42:10 https://www.youtube.com/watch?v=-
aGZZj2xAMY . 
 
Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów w roku 2019, które 
obejmują zwiększenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 968 440 zł, w tym: 
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 807 056 zł, 
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 161 384 zł. 
Powyższe zmiany wynikają między innymi ze zwiększenia o kwotę 540 808 zł 
części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok, zmiany klasyfikacji 
dochodów z bieżących na majątkowe związanych z realizacją projektu 
"Motoryzacja moja pasja" - 61 384 zł, zwiększenia planu dotacji celowych w 
ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 254 465 
zł, zwiększenia planu dochodów realizowanych przez placówki oświatowe 57 
000 zł oraz Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej 530 zł, zwiększenia 
dochodów wynikającego z przekazania przez PFRON środków finansowych na 
pokrycie kosztów obsługi realizowanych programów - 15 637 zł, zwiększenia 
planu z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej 
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 100 000 zł. 
Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2019 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 999 094 zł, w tym: 
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 778 992 zł, 
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 220 102 zł, 
Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu 
budżetu o kwotę 30 654,00 zł. W celu zabezpieczenia brakujących środków na 
zwiększone wydatki dokonuje się zwiększenia przychodów z innych źródeł 
(wolne środki) w kwocie 30 654 zł. 
Dokonano zmian w zbiorczym wykazie przedsięwzięć w roku 2019 dotyczących 
Programów, projektów lub zadań związane z programami realizowanymi z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w tym: 
"Motoryzacja moja pasja" RPLD.11.03.01-10-0038/17-00 realizowany przez 
Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej Całkowita wartość projektu 1 558 
900 zł 
Rok 2019 – 707 834 zł - wydatki bieżące, w tym 25 000 zł wkład własny, 
328 613 zł - wydatki majątkowe, w tym wkład własny 80 718 zł. 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu krajowego 210 062 zł (w tym wkład własny powiatu 130 718 
zł) 
Środki z budżetu UE 1 348 838 zł 
Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadzono dwa zadania w części: 

https://www.youtube.com/watch?v=-aGZZj2xAMY
https://www.youtube.com/watch?v=-aGZZj2xAMY
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Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. 
1. "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" 2019-1-PMU-1010 
realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej 
Całkowita wartość projektu 182 694 zł. 
Rok 2019 – 164 425 zł - wydatki bieżące, 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu UE 182 694 zł 
2."Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der 
Freundschaft erleben Droga do przyjaźni - Doświadczanie Europy na 
międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni" 2019-1-DE03-KA229-059610_3 
realizowany przez Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej 
Całkowita wartość projektu 112 550 zł. 
Rok 2019 – 90 040 zł - wydatki bieżące, 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu UE 112 550 zł 
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały z 
zachowaniem relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o 
finansach publicznych. 

Opinię połączonych komisji przedstawił Pan Radny Grzegorz Stefaniak 
(który przewodniczył połączonemu posiedzeniu). 

Rada Powiatu Rawskiego przy 14 głosach za i 1 wstrzymującym przyjęła 
uchwałę nr XIV/86/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2019 – 2033. 
 Uchwała nr XIV/86/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2019 – 2033 oraz protokół  głosowania za pomocą 
urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na 
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 
 
 Nagranie z sesji  od 42:11 do 45:30  https://www.youtube.com/watch?v=-
aGZZj2xAMY . 
 

Zgodnie z art. 19b pkt 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w pokrywaniu 
części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej mogą uczestniczyć: 
gmina, powiat lub samorząd województwa. Komendant Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z prośbą do Starosty 
Rawskiego o dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego z napędem 
terenowym. Współfinansowanie przez Powiat Rawski zakupu samochodu na 
potrzeby tut. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie 

https://www.youtube.com/watch?v=-aGZZj2xAMY
https://www.youtube.com/watch?v=-aGZZj2xAMY
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Mazowieckiej poprawi skuteczność działania Straży, 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 Państwowej Straży 
Pożarnej. 

Opinię połączonych komisji przedstawił Pan Radny Grzegorz Stefaniak 
(który przewodniczył połączonemu posiedzeniu). 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XIV/87/2019  
w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej. 
 Uchwała nr XIV/87/2019 w sprawie przekazania środków finansowych na 
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz protokół  
głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego 
protokołu. 

 
 
Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań 
związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych 
zadań w 2019 r. 
 
Nagranie z sesji  od 45:31 do 50:00 https://www.youtube.com/watch?v=-
aGZZj2xAMY . 
 
W dniu 30.09.2019 r. wpłynęła z Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej informacja, że przyznane na ten rok środki finansowe PFRON 
przeznaczone na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych w wysokości 25.000 zł. nie zostaną wykorzystane. 
W związku z tym proponuje się przesunięcie kwoty 25.000 zł. z zadania pod 
nazwą "Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy 
określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych 
zarejestrowanych jako poszukują pracy niepozostające w zatrudnieniu (art. 35 
ust 1 pkt 6a ustawy) na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych: "Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art.35a ust. 1 pkt 7)". W 
ramach tego zadania wpływa najwięcej wniosków osób niepełnosprawnej oraz 
jest możliwość zrealizowania ich i bieżącym roku. 

https://www.youtube.com/watch?v=-aGZZj2xAMY
https://www.youtube.com/watch?v=-aGZZj2xAMY
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Opinię połączonych komisji przedstawił Pan Radny Grzegorz Stefaniak 
(który przewodniczył połączonemu posiedzeniu). 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XIV/88/2019  
w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną 
osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2019 r. 

Uchwała nr XIV/88/2019 w sprawie określenia zadań związanych  
z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2019 r. 
oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią 
załączniki do niniejszego protokołu. 
 
W tym miejscu Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego Pan Ryszard 
Imioła ogłosił dwudziestominutową przerwę od 50:00 do 1:10. 
 
Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/228/2018 z dnia 12 
września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość  
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia. 
 
Nagranie z sesji  od 1:10:00 do 1:16:00 https://www.youtube.com/watch?v=-
aGZZj2xAMY . 
 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz 
niektórych innych ustaw - art. 1 pkt 12 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) wprowadziła 
z dniem 1 września 2019 r. nowy zapis do Karty Nauczyciela, w postaci art. 34a 
ust.2 określający minimalną wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania 
funkcji wychowawcy klasy w wysokości 300 zł. Wobec powyższego 
dotychczasowy zapis w regulaminie wynagradzania nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski regulujący tą kwestię stał się 
nieaktualny, gdyż wynosił on 7% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela 
stażysty z wykształceniem mgr z przygotowaniem pedagogicznym tj. 177,66 zł. 
Z uwagi na powyższe należy dostosować regulamin wynagradzania nauczycieli 
do obowiązujących przepisów prawa. Zmiany w regulaminie zostały uzgodnione 
ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli – związki zawodowe nie 
wniosły uwag. 

https://www.youtube.com/watch?v=-aGZZj2xAMY
https://www.youtube.com/watch?v=-aGZZj2xAMY
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Opinię komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawił Pan Radny 

Ryszard Imioła- przewodniczący komisji. 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XIV/89/2019  

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia. 
Uchwała nr XIV/89/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych 
innych składników wynagrodzenia oraz protokół  głosowania za pomocą 
urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/229/2018 z dnia 12 
września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek, o 
których mowa w art 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Rawski. 
 
Nagranie z sesji  od 1:16:00 do 1:26:00  https://www.youtube.com/watch?v=-
aGZZj2xAMY . 
 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz 
niektórych innych ustaw - art. 1 pkt 13 lit c (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) 
wprowadziła obowiązek określenia przez organy prowadzące szkoły 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć m.in. dla nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 20 godzin. Do 
31 sierpnia 2019 r. tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dla 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 
kwalifikacyjnych kursach zawodowych określał art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta nauczyciela - 22 godziny. 
Wobec powyższego Rada Powiatu Rawskiego stosując się do wymogów w/w 
ustawy określiła tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzonych przez Powiat Rawski oraz 
na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze 20 godzin. 

https://www.youtube.com/watch?v=-aGZZj2xAMY
https://www.youtube.com/watch?v=-aGZZj2xAMY
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Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki 
zawodowe zrzeszające nauczycieli. 
 

Opinię komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawił Pan Radny 
Ryszard Imioła- przewodniczący komisji. 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XIV/90/2019  
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/229/2018 z dnia 12 września 2018 r.  
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, 
zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa  
w art 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w szkołach  
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. 

Uchwała nr XIV/90/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/229/2018 z dnia 
12 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć, zasad jego rozliczania oraz zasad udzielania i rozmiar 
obniżek, o których mowa w art 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Rawski oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania 
stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 10 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady. 
Wykonanie uchwał XIII sesji Rady Powiatu Rawskiego – 19 września 2019 r. 
Rada Powiatu Rawskiego szóstej kadencji na swojej XIII sesji w dniu 19 
września 2019 roku podjęła następujące uchwały: 
 
1. Uchwała nr XIII/79/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019; 
2. Uchwała nr XIII/80/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039; 
3. Uchwała nr XIII/81/2019 w sprawie emisji obligacji serii A19, B19, C19 oraz 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; 
4. Uchwała nr XIII/82/2019 w sprawie emisji obligacji serii D19 oraz zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu. 
 
Niniejsze uchwały przedłożone zostały w trybie art. 78 ustawy  o samorządzie 
powiatowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej celem stwierdzenia jej zgodności z obowiązującym 
prawem. 
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Ad. 11 Wnioski i oświadczenia Radnych. 
 
Nagranie z sesji  od 1:27:10 do 1:35:40 https://www.youtube.com/watch?v=-
aGZZj2xAMY . 
 
Ad. 12 Sprawy różne. 
 
Nagranie z sesji  od 1:35:41 do 2:44:56 https://www.youtube.com/watch?v=-
aGZZj2xAMY . 
 
 
Ad.13 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pan Ryszard Imioła  
- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 12:45 dokonał 
zamknięcia obrad XIV 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=-aGZZj2xAMY . 
 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska-Firek 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-aGZZj2xAMY
https://www.youtube.com/watch?v=-aGZZj2xAMY
https://www.youtube.com/watch?v=-aGZZj2xAMY
https://www.youtube.com/watch?v=-aGZZj2xAMY
https://www.youtube.com/watch?v=-aGZZj2xAMY

