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

28 listopada  2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka 

o godz. 1200 otworzyła sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości 
oświadczyła, 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.  

W tym miejscu głos zabrał Starosta Rawski Józef Matysiak informując,  
iż Zarząd Powiatu Rawskiego podjął uchwałę o powołaniu powiatowego 
rzecznika praw rodzin, którym została Pani Sylwia Skóra, co stanowi wykonanie 
uchwały rady powiatu. 

Do porządku obrad XV sesji Rady Powiatu Rawskiego uwag nie było. 
Przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 
2. Omówienie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej na lata 2019-2021”; 

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 przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 

Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020; 

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.; 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie 
pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo 
o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia 
od usunięcia; 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
powiatowych usytuowanych na obszarze Powiatu Rawskiego; 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których właścicielem  
lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad korzystania  
z tych przystanków; 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
hipoteką; 

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego  
w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46  
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład 
Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46; 

13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego  
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 
9 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9; 

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie  
w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20 w czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej  
ul. Kościuszki 20; 

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej  
ul. Reymonta 14 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące  
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej ul. Reymonta 14;  

16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila 
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Baczyńskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9; 

17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej  
ul. Reymonta 14 w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej  
ul. Reymonta 14; 

18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół - Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 w pięcioletnie Technikum wchodzące  
w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46; 

19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
czteroletniego Technikum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej 
ul. Kolejowa 9 w pięcioletnie Technikum im Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9; 

20.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawskiego na 2020 rok; 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego 
powstania stacji PKP na terenie powiatu rawskiego; 

22. Informacja za  rok  szkolny  2018/2019  o  stanie  realizacji  zadań 
oświatowych   
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski; 

23. Informacja Starosty Rawskiego i Przewodniczącej Rady o złożonych 
oświadczeniach majątkowych radnych i innych osób do tego zobowiązanych; 

24. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 
25. Wnioski i oświadczenia Radnych; 
26. Sprawy różne; 
27. Zamknięcie obrad. 
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Ad.2 Następnie przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego omówienia 
audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

Omówienia audytu dokonał jeden z jego współautorów Pan Krzysztof Konik 
z firmy Ekspertus Szkolenia, po czym nastąpiła dyskusja w tym temacie. 

Nagranie z sesji  od 4:50 do 3:16:00  
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA  
 
W tym miejscu Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka 
ogłosiła 15-sto minutową przerwę.  
 
Ad.3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 
zatwierdzenia „Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na lata 2019-2021”. 
 Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek- Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej: 

Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej, jeżeli w sprawozdaniu finansowym SPZOZ wystąpiła strata netto, 
kierownik tego podmiotu sporządza program naprawczy i przedstawia go 
podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia. Kierownik jednostki 
zobowiązany jest złożyć program naprawczy w terminie 3 miesięcy od upływu 
terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Zgodnie z wyżej 
cytowanym przepisem program naprawczy sporządzany jest na okres 
nie dłuższy niż 3 lata i powinien uwzględniać raport o sytuacji ekonomiczno-
finansowej spzoz. Ponieważ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej zakończył rok obrotowy 2018 ze stratą netto 
w wysokości 116.489,78 zł dlatego też Dyrektor Zakładu zobowiązany był 
przygotować Program naprawczy i przedstawić do zatwierdzenia Radzie 
Powiatu Rawskiego. Program, o którym mowa został przygotowany na lata 
2019-2021. Podstawą przygotowania Programu jest „Raport o sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej za rok 2018, który został przedstawiony do oceny Radzie Powiatu 
Rawskiego  (Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia18 czerwca 2019 roku w sprawie dokonania oceny sytuacji 
ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

Program naprawczy omówiła natomiast Pani Małgorzata leszczyńska- 
Dyrektor Szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił jej 
Przewodniczący Pan Grzegorz Stefaniak. 

https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
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Rada Powiatu Rawskiego przy 7 głosach za i 6 głosach przeciw przyjęła 
uchwałę nr XV/91/2019 w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej na lata 2019-2021”. 

Uchwała nr XV/91/2019 w sprawie zatwierdzenia „Programu naprawczego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej na lata 2019-2021 oraz protokół głosowania za pomocą urządzeń 
do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 
  Nagranie z sesji  od 3:31:00 do 4:56:08 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA  
 
Ad.4 Podjęcie w sprawie w sprawie zmian budżetu roku 2019. 
 
Nagranie z sesji  od 4:56:09 do 5:13:23 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA  
 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki- Skarbnik 
Powiatu: 
Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo na podstawie decyzji Wojewody 
Łódzkiego z 14 listopada 2019 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji 
celowej w kwocie 112 083 zł z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne 
związane z realizacją „Scalania gruntów obiektu Ścieki” na pokrycie części 
kosztów budowy i przebudowy dróg dojazdowych wraz z budową ciągu pieszo-
jezdnego na obiekcie Ścieki. Zmianie ulegają źródła finansowania powyższej 
inwestycji. 
W dziale 600 – transport i łączność na podstawie aneksu nr 1/RŚ/2019 z dnia 25 
listopada 2019 roku zawartym z Województwem Łódzkim zwiększeniu  
o 12 000 zł ulega kwota przyznanych środków z budżetu województwa 
przeznaczonych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych tj. na „Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha-Przewodowice-
Rylsk Duży-Zuski – dr. Woj. nr 707 na odcinku Sławków-Rylsk Duży”. 
W dziale powyższym dziale na podstawie aneksów z dnia 8 listopada 2019 roku 
do umów: nr 7/2019 z 25 czerwca 2019 roku, nr 11/2019 z 25 czerwca 2019 
roku oraz nr 114/II/2019 z dnia 26 września 2019 roku zmniejszeniu ulegają 
kwoty dofinansowania ze środków funduszu dróg samorządowych do zadań 
inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w rozdziale 60018 - Działalność 
Funduszu Dróg Samorządowych. 
W dziale 600 – transport i łączność na podstawie umowy nr 291/2019/FN 
(Or.1615.219.2019) z dnia 28 października 2019 roku w sprawie pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej z Gminą Sadkowice dokonuje się 

https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
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zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na 
„Przebudowę drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska – gr. woj. (Rossocha) 
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 16+604”. W związku z powyższym zmianie ulegają źródła 
finansowania w/w inwestycji.  
W powyższym dziale na podstawie umowy nr 59A/RG/2019 z dnia 8 listopada 
2019 roku w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminą 
Biała Rawska dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 
100 000 zł z przeznaczeniem na Przebudowę drogi powiatowej nr 1334E 
(Zawady) – Biała Rawska. 
Uwolnione dochody majątkowe stają się źródłem finansowania nowych zadań 
inwestycyjnych w dziale 600 – transport i łączność, 801 – oświata i wychowanie 
oraz 851 – ochrona zdrowia. 
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa 
się wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Rawie Mazowieckiej. Źródłem ich finansowania są na podstawie decyzji 
Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.366.2019 z 30 października 2019 
zwiększona dotacja celowa w kwocie 10 000 zł oraz na podstawie umowy 
dotacji nr WF.342.30.2019 (Or.1615.238.2019) z dnia 19 listopada 2019 roku  
z Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacja  
w kwocie 114 000 zł. 
W dziale 801 – oświata i wychowanie środki z oszczędności w dotacjach dla 
szkół niepublicznych w wysokości 398 000 zł zostają przesunięte na wydatki 
bieżące szkół i placówek oświatowo wychowawczych powiatu rawskiego. 
Brakująca kwota zostaje uzupełniona z rezerwy celowej oświatowej  
oraz ze zmniejszonych wydatków Starostwa z działu 801 – oświata  
i wychowanie. 
W powyższym dziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków 
w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej związanych z realizacją 
projektów: "Pracuj w branży HoReCa" (umowa nr RPLD.11.03.01-10.0042/17-
00) oraz projektu „Akademia umiejętności” (umowa nr RPLD.11.03.01-
10.0041/17-00). Natomiast w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków (z bieżących 
na majątkowe) związanych z realizacją projektu „Staże zawodowe oknem na 
rynek pracy” umowa NrRPLD.11.03.01-10-0019/17-00. 
W Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej dokonuje się 
przesunięcia środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 
801- oświata i wychowanie. 
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 1 587 zł. Są to środki finansowe 
przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej. 
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W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku ze 
wzrostem kwoty dofinansowania ze środków PFRON kosztów pobytu 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, w celu zachowania proporcji 10 % 
dofinansowania ze środków własnych powiatu dokonuje się zwiększenia: 
- dotacji dla powiatu przysuskiego w kwocie 67 zł z przeznaczeniem na wydatki 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipinach, 
- dotacji dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej w kwocie 
1 167 zł. 
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 21 450 zł pokryty zostaje zwiększony plan na wydatki bieżące  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej. 
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan dochodów  
i wydatków w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej o kwotę 
35 000 zł oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej o kwotę 
15 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w tych jednostkach. 
W dziale 855 – Rodzina dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu 
otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie 100 zł z przeznaczeniem 
na wydatki bieżące Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 
Natomiast w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmianie 
ulega przeznaczenie dochodów bieżących, dotychczas zabezpieczona na 
wydatki majątkowe kwota 193 927 zł zostaje przeznaczona na wydatki bieżące. 
Środki ze zmniejszonych wydatków bieżących z działu 600 - transport i 
łączność oraz 851 – ochrona zdrowia w kwocie 67 000 zł zostają przesunięte do 
działu 750 – Administracja publiczna natomiast kwota 26 500 zł zasila rezerwę 
ogólną. 
 
Dotacje udzielone w roku 2019 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 
do sektora finansów publicznych 
Zmniejszenia: 
157 000 zł dotacja dla Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego, 
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
207 000 zł dotacja dla Prywatnego Zespołu Szkół Zawodowych dla Dorosłych,  
34 000 zł dotacja dla Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia w Rawie 
Mazowieckiej, 
2 000 zł dotacja dla powiatu opoczyńskiego, 
Zwiększenia: 
2 000 zł dotacja dla powiatu jędrzejowskiego, 
1 167 zł Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej, 
67 zł dotacja dla powiatu przysuskiego. 
 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku 
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Zmniejszenie: 
112 083 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki” 
100 000 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska 
od km7+054 do km 7+629, od km 8+900 do km 9+335, od km 10+335 do km 
12+334” 
197 830 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska 
od km7+054 do km 7+629, od km 8+900 do km 9+335, od km 10+335 do km 
12+334” 
168 596 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – (Mogielnica) na 
odcinku od km 10+300 do km 12+760” 
200 000 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska – gr. woj. 
(Rossocha) 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 16+604” 
112 083 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska – gr. woj. 
(Rossocha) 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 16+604” 
134 729 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska – gr. woj. 
(Rossocha) 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 16+604”, 
193 927 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: 
112 083 zł „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”, 
12 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha-Przewodowice-Rylsk 
Duży-Zuski – dr. Woj. nr 707 na odcinku Sławków-Rylsk Duży”, 
65 000 zł „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska-Komorów od 
km 2+516 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65”, 
100 000 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska 
od km7+054 do km 7+629, od km 8+900 do km 9+335, od km 10+335 do km 
12+334”, 
112 083 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska – gr. woj. 
(Rossocha) 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 16+604”, 
200 000 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska – gr. woj. 
(Rossocha) 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 16+604”, 
10 000 zł Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 na potrzeby 
KPPSP w Rawie Mazowieckiej, 
114 000 zł Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 na 
potrzeby KPPSP w Rawie Mazowieckiej, 
95 000 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu 
rawskiego (szkoły: Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. 
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Przemysłowa, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. 
Reymonta, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej), 
46 123 zł „Staże zawodowe oknem na rynek pracy”, 
2 714 zł „Staże zawodowe oknem na rynek pracy”, 
58 156 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynków SP ZOZ Szpitala 
Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”, 
193 927 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 
Zmniejszenie: 
46 123 zł „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” ”– wydatek bieżący, 
2 714 zł „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” ”– wydatek bieżący, 
Zwiększenie:  
6 zł „Akademia umiejętności”– wydatek bieżący, 
5 zł "Pracuj w branży HoReCa" – wydatek bieżący, 
46 123 zł „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” ”– wydatek majątkowy, 
2 714 zł „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” ”– wydatek majątkowy. 
 

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

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XV/92/2019 
w sprawie zmian budżetu roku 2019. 
 Uchwała XV/92/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019 oraz protokół  
głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
 
 
Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2033. 
 
Nagranie z sesji  od 5:13:24 do 5:18:25. 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA  
 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki- Skarbnik 
Powiatu: 
Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów w roku 2019, które 
obejmują zwiększenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 212 344 zł, w tym: 
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 116 579 zł, 
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 95 765 zł. 

https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
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Powyższe zmiany wynikają między innymi ze zmiany klasyfikacji dochodów 
z bieżących na majątkowe związanych z realizacją projektu "Staże zawodowe 
oknem na rynek pracy" - 48 837 zł, zwiększenia uzyskanych dochodów z tytułu 
wpłat z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  
oraz zezwoleń na pracę sezonową - 21 450 zł, zwiększenia planu dotacji 
celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich - 11 zł, zwiększenia planu dochodów realizowanych przez 
placówki oświatowe 50 000 zł oraz Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej 
100 zł, zwiększenia dochodów wynikającego z przekazania przez PFRON 
środków finansowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych programów - 
1 587 zł, zmian w planach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa 
na zadania bieżące, zmniejszenia o kwotę 501 155 zł dofinansowania ze 
środków funduszu dróg samorządowych do zadań inwestycyjnych, zwiększenia 
planu z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej 
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 
zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 300 000 zł, zwiększenia 
planu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej na zadania inwestycyjne - 114 000 zł, zwiększenia dotacji celowej 
z budżetu państwa na zadania inwestycyjne - 122 083 zł, oraz zwiększenia 
dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne - 12 000 zł. 
 Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2019 obejmują 
zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 212 344 zł, w tym: 
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 310 506 zł, 
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 98 162 zł, 
 Wprowadzone zmiany nie spowodowały zwiększenia planowanego deficytu 
budżetu. 
  
 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: 
1."Pracuj w branży HoReCa" RPLD.11.03.01-10-0042/17-00 realizowany przez 
Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej 
Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. 
Całkowita wartość projektu 1 403 976 zł. 
Rok 2019 – 860 991 zł - wydatki bieżące, w tym 25 000 zł wkład własny, 
43 732 zł - wydatki majątkowe. 
Źródła finansowania: 
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Środki z budżetu krajowego 125 222 zł (w tym wkład własny powiatu 50 000 zł) 
Środki z budżetu UE  1 278 759 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 – 1 010 616 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  1 694 641 zł 
3. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-
0019/17-00, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska 
Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019. 
Całkowita wartość projektu 1 150 316 zł. 
Rok 2019 – 410 671 zł - wydatki bieżące, w tym 41 943 zł wkład własny, 
61 959 zł - wydatki majątkowe.  
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu krajowego 146 020 zł (w tym wkład własny powiatu 86 943 zł) 
Środki z budżetu UE  1 004 296 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 Jarosław Kobierski, 
(który przewodniczył połączonemu posiedzeniu). 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XV/93/2019  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na 
lata 2019-2033. 
 Uchwała XV/93/2019 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 przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 
Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie na rok 2020.  
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 Nagranie z sesji  od 5:18:26 do 5:21:07 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA  
 
 Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Sławomir Stefaniak- Sekretarz 
Powiatu: 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie określiła ogólne zasady współpracy samorządu lokalnego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
wymienionej ustawy oraz wprowadziła katalog zadań publicznych, które można 
wspólnie realizować. Zgodnie z art. 5a ust. 1 wyżej cytowanej ustawy Rada 
Powiatu uchwala Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3. W roku 2020 planowana jest 
współpraca o charakterze niefinansowym i finansowym. Planowane jest 
powierzenie realizacji czterech zadań o charakterze finansowym: 
1) na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej dla 
mieszkańców powiatu rawskiego w punkcie w Białej Rawskiej. 
2) na realizację rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 
3) na realizacje „Radosnego Święta” 
4) na konkurs pt” Najlepsza inicjatywa pozarządowa powiatu rawskiego w 2019 
roku”. 
Zadania 1 i 2 będą realizowane po otrzymaniu środków finansowych z dotacji 
Wojewody Łódzkiego i z PFRON. Zadanie trzecie i czwarte realizowane będą  
z środków własnych. 
Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/103/2012 z 24 lutego 2012 r. 
przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Projekt  Programu współpracy na 
2020 rok zamieszczony został  na stronie internetowej i przesłany do członków 
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej. 
 

Opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawił Pan Radny 
Ryszard Imioła- Przewodniczący komisji. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XV/94/2019  
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie na rok 2020.  
 Uchwała nr XV/94/2019 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 
Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie na rok 2020 oraz protokół  głosowania za pomocą 
urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
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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 5:21:08 do 5:24:16 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA  
 
 Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Halina Bartkowicz-Błażejewska- 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej: 
W dniu 28 października 2019 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Rawie Mazowieckiej wpłynęła z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych informacja, że w związku ze zmianą rozporządzenia  
w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom 
wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. 2019 poz. 1898) wzrosła kwota  
przeznaczona na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika  
w warsztacie terapii zajęciowej o 300 zł. tj. łącznie o 10 500 zł. dla powiatu 
rawskiego.  Ponadto przeznaczono dodatkowe środki Funduszu  przeznaczone na 
realizację pozostałych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w bieżącym roku w kwocie 39.494 zł.  
W związku powyższym proponuje się przeznaczenie kwoty 39.494 zł. na 
realizację zadania: Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,  
w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami 
osób niepełnosprawnych. Pozwoli to na zrealizowanie złożonych wniosków. 
Kwota 10.500 zostanie przeznaczona na dofinansowanie kosztów tworzenia  
i działania warsztatów terapii zajęciowej. 

Pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił jej 
Przewodniczący Pan Grzegorz Stefaniak. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XV/95/2019  
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. 

Uchwała nr XV/95/2019 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, 

https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
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przeznaczonych na realizację tych zadań w 2019 r. oraz protokół  głosowania za 
pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie 
pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo  
o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od 
usunięcia. 
 
Nagranie z sesji  od 5:24:17 do 5:28:25 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA  
 
 Omówienia projektu uchwały dokonała ani Małgorzata Killman- Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury: 
Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów 
usuniętych z dróg na podstawie art.130a ust.1 lub 2, należy do zadań własnych 
powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek 
organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie, zgodnie z przepisami ustawy  
o zamówieniach publicznych. 
Zgodnie z art.130a ust. 6 ,6b i 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo  
o ruchu drogowym  Rada Powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość 
opłat za usuwanie oraz  przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów 
usuniętych z drogi na podstawie art.130a ust.1 lub 2. 
Maksymalne stawki obowiązujące w danym roku kalendarzowym ulegają 
corocznie zmianie. Na każdy rok kalendarzowy Minister  Finansów ogłasza  
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
,,Monitor Polski” maksymalne stawki opłat. 
Minister Finansów obwieszczeniem z dnia  1 sierpnia 2019 roku ogłosił 
obowiązujące w 2020 roku maksymalne  stawki  opłat za usunięcie pojazdu  
z drogi i jego parkowania na parkingu strzeżonym ( MP. z  6 sierpnia 2019 r. 
poz.735). 
Przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego zawiera propozycję 
obowiązujących stawek w 2020 roku. Stawki te nie przekraczają maksymalnych 
stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 
roku (MP. z 20 sierpnia 2018r.), a ich zmiana w stosunku do niezmienianych 
stawek  obowiązujących w latach 2018 i 2019, jest podyktowana wzrostem 
kosztów . 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
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Opinię komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa przedstawił Pan 
Radny Łukasz Sekuter- przewodniczący komisji. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XV/96/2019  
w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z 
dróg na podstawie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym na 
obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od usunięcia. 

Uchwała nr XV/96/2019 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie  
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust. 1  
lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego  
oraz kosztów odstąpienia od usunięcia oraz protokół  głosowania za pomocą 
urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg powiatowych usytuowanych na obszarze Powiatu Rawskiego. 
 
Nagranie z sesji  od 5:28:25 do 5:33:20 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA  
 
Omówienia projektu uchwały dokonała ani Małgorzata Killman- Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury: 
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 są zmiany związane z nowelizacją 
cytowanej ustawy  w zakresie określenie 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 w odniesieniu do urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej. Maksymalne stawki opłat dla tych urządzeń zostały 
określone w art. 40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych  
i nie mogą one przekroczyć 0,20 zł/m² za jeden dzień zajmowania pasa 
drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 20 zł.  
Na dostosowanie uchwał w tym zakresie organy stanowiące samorządu 
terytorialnego, zgodnie z art. 29 Nowelizacji, mają trzy miesiące od dnia wejścia 
w życie ustawy, a więc do dnia 25 stycznia 2020r.. 

https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
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W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu 
Rawskiego, zmiany uchwały w tej sprawie. 

Opinię komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa przedstawił Pan 
Radny Łukasz Sekuter- przewodniczący komisji. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XV/97/2019  
w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych 
usytuowanych na obszarze Powiatu Rawskiego. 

Uchwała nr XV/97/2019 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg powiatowych usytuowanych na obszarze Powiatu Rawskiego 
oraz kosztów odstąpienia od usunięcia oraz protokół  głosowania za pomocą 
urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 10 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których 
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków. 
 
Nagranie z sesji  od 5:33:20 do 5:36:40 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA  
 
Omówienia projektu uchwały dokonała ani Małgorzata Killman- Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury: 
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że do zadań organizatora 
publicznego transportu zbiorowego (właściwej jednostki samorządu 
terytorialnego) należy określenie przystanków komunikacyjnych na drogach, 
których właścicielem lub zarządzającym jest dana jednostka samorządu, 
udostępnianych dla operatorów i przewoźników, a także określenie warunków  
i zasad korzystania z tych obiektów. 
Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym  
oraz w następstwie art. 20f pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca1985r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.) określenie przystanków 
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, następuje w drodze 
uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego, 
uwzględniając uchwały rady gminy, w których dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców wskazane zostaną wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków 
komunikacyjnych. 
Powyższa uchwala wprowadza zmiany w istniejącym wykazie przystanków 
polegające na dopisaniu w   pozycji nr 124 przystanku "Księża Wola dz. nr ew. 

https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
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1069" usytuowanego przy drodze powiatowej 4153E oraz w pozycji 125 
przystanku "Wilkowice OSP"  usytuowanego przy drodze powiatowej 1316E, 
zgodnie z przedstawioną Uchwała nr XV.82.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka  
z dnia 29 października 2019r. w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowych 
przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych: nr 4153E  
w miejscowości Księża Wola i nr 1316E w miejscowości Wilkowice. 
Ponadto w pozycji nr 126 dopisuje się przystanek "ul. Targowa (P) Szpital" oraz 
w pozycji nr 127 "ul. Targowa (L) Szpital", które usytuowane są przy drodze 
powiatowej nr 4110E w m. Rawa Mazowiecka. 
Przedmiotowe przystanki, który mają być usytuowane przy drodze powiatowej 
4153E, 1316E oraz 4110E zostały wytypowane jako przystanki mające 
obsługiwać linię komunikacji zbiorowej mającej na celu zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców gminy oraz Miasta Rawa Mazowiecka. 

Opinię komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa przedstawił Pan 
Radny Łukasz Sekuter- przewodniczący komisji. 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XV/98/2019  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu 
rawskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski  
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Uchwała nr XV/98/2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 
na terenie powiatu rawskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest 
Powiat Rawski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  
oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki 
do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości hipoteką. 
 
Nagranie z sesji  od 5:36:40 do 5:54:35 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA  
 
Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Stefan Goryczka- Dyrektor Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: 
W związku z koniecznością zaciągnięcia pożyczki przeznaczonej na 
skonsolidowanie uprzednio udzielonych pożyczek Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej i rozłożenie ich spłaty na 
dłuższy okres czasu  niezbędne będzie ustanowienie zabezpieczenia. Jedną  
z możliwości jest ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Powiatu 

https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
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Rawskiego. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 29.10.2019 roku 
zaproponował zabezpieczenie (ustanowienie hipoteki) na niżej wymienionych 
nieruchomościach Powiatu Rawskiego, położonych w Rawie  Mazowieckiej,  
oznaczonych numerami : 
1) w obrębie ewidencyjnym nr 4 : 
a) 307/22 o pow. 1,3390 ha, KW LD1R/00040066/0 
b) 307/23 o pow. 0,0574 ha, KW LD1R/00040066/0 
c) 307/11 o pow. 0,6894 ha, KW LD1R/00040066/0 
d) 307/10 o  pow. 0,6266 ha, KW LD1R/00043107/1 
e) 308/5 o pow. 0,8730 ha, KW LD1R/00043107/1 
f) 308/44 o pow. 4,4014 ha, KW LD1R/00040930/8; 
g) 308/45 o pow. 0,5943 ha, KW LD1R/00040930/8; 
h) 314 o pow. 0,3716 ha, KW LD1R/00028707/6; 
i) 387/1 i  387/2 o łącznej  pow. 0,4043 ha, KW LD1R/00037315/7  na której 
wyodrębnione są 4 lokale : 
- lokal nr 1  KW 00044075/4 
- lokal nr 2  KW 00044076/1 
- lokal nr 3  KW 00044077/8 
- lokal nr 4  KW 00044078/5 
2) w obrębie ewidencyjnym nr 5 : 
a) 6/7 o pow. 12,2224 ha, KW LD1R/00041000/7; 
b) 6/8 o pow. 0,5392 ha, KW LD1R/00043749/3; 
c) 6/9 o pow. 0,1917 ha, KW LD1R/00043749/3; 
d) 6/17 o pow. 0,2443 ha, KW LD1R/00043749/3; 
e) 6/19 o pow. 0,5922 ha, KW LD1R/00043749/3; 
f) 3/44 o pow. 2,7115 ha, KW LD1R/00043749/3; 
g) 76 o pow. 13,2036 ha, KW LD1R/00023731/8; 
3) w obrębie ewidencyjnym nr 6 : 
a) 61/2 o pow. 0,0575 ha, KW LD1R/00040929/8; 
b) 63/2 o pow. 5,5575 ha, KW LD1R/00040929/8; 
c) 124 o pow. 3,6554 ha, KW LD1R/00041012/4; 
d) 126 o pow. 17,2364 ha, KW LD1R/00040999/9 
Zgodnie z § 21 pkt.2 uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr V/42/2011 z dnia 29 
marca 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami 
Powiatu Rawskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 nr 153 poz. 1473), do 
obciążania nieruchomości Powiatu hipoteką wymagana jest zgoda Rady Powiatu 
Rawskiego. 
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Pozytywną opinię Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  
i Gospodarki Terenami przedstawił Pan Radny Ryszard Imioła- 
Wiceprzewodniczący Komisji, jak również pozytywna opinię Komisji Zdrowia  
i Polityki Społecznej przedstawił jej przewodniczący- Radny Grzegorz Stefaniak. 
 

Rada Powiatu Rawskiego przy 7 głosach za i 6 głosach przeciw przyjęła 
uchwałę nr XV/99/2019 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
hipoteką. 

Uchwała nr XV/99/2019 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości hipoteką oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 
oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki 
do niniejszego protokołu. 
 
W tym punkcie Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego ogłosiła 10-minutową 
przerwę w obradach. 
 
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej  
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 
46 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład 
Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 
 
Nagranie z sesji  od 6:12:40 do 6:17:27 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA  
 
Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej: 
W związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 60 z późn. zm.) podjęcie niniejszej uchwały jest wypełnieniem delegacji 
ustawowej określonej w art. 184 ust. 2 w/w ustawy, z którego wynika, że cyt. 
„Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 
dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, w terminie do 
dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza  jego przekształcenie  
w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych''. 

https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
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Podjęcie uchwały stwierdzającej przekształcenie trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu szkół - Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla 
dorosłych wchodzące w skład Zespołu szkół - Centrum Edukacji Zawodowej  
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 
46 jest wymogiem ustawowym. 

Opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawił Pan Radny 
Ryszard Imioła- Przewodniczący komisji. 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XV/100/2019  
uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół - 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla 
dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej  
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 
46. 
 Uchwała nr XV/100/2019 uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład 
Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 oraz protokół  głosowania 
za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

 
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej  
ul. Kolejowa 9 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące 
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9; 
 
Nagranie z sesji  od 6:17:28 do 6:18:23 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA  
 
Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
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W związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 60 z późn. zm.) podjęcie niniejszej uchwały jest wypełnieniem delegacji 
ustawowej określonej w art. 184 ust. 2 w/w ustawy, z którego wynika, że cyt. 
„Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 
dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, w terminie do 
dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza  jego przekształcenie  
w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych''. 
Podjęcie uchwały stwierdzającej przekształcenie trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9 w czteroletnie liceum 
ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9 jest wymogiem 
ustawowym. 
 

Opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawił Pan Radny 
Ryszard Imioła- Przewodniczący komisji. 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XV/101/2019  
uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9 w czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9. 
 Uchwała nr XV/101/2019 uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. 
Kolejowa 9 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące  
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9 
oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią 
załączniki do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 
Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20 w czteroletnie 
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej 
ul. Kościuszki 20. 
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Nagranie z sesji  od 6:18:24 do 6:19:18 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA  
 
Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej: 
W związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 60 z późn. zm.) podjęcie niniejszej uchwały jest wypełnieniem delegacji 
ustawowej określonej w art. 146 ust. 2 w/w ustawy, z którego wynika, że cyt. 
„Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 
dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, w terminie do dnia 30 
listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza  jego przekształcenie  
w czteroletnie liceum ogólnokształcące''. 
Podjęcie uchwały stwierdzającej przekształcenie trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej ul. 
Kościuszki 20 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - 
Curie w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20 jest wymogiem ustawowym. 
 

Opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawił Pan Radny 
Ryszard Imioła- Przewodniczący komisji. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XV/102/2019  
uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie 
Mazowieckiej ul. Kościuszki 20 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. 
Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20. 
 Uchwała nr XV/102/2019 uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 
Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 20 w czteroletnie 
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej 
ul. Kościuszki 20 oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania 
stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej 
ul. Reymonta 14 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej 
ul. Reymonta 14. 

https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
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Nagranie z sesji  od 6:19:19 do 6:20:22 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA  
 
Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej: 
W związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 60 z późn. zm.) podjęcie niniejszej uchwały jest wypełnieniem delegacji 
ustawowej określonej w art. 146 ust. 2 w/w ustawy, z którego wynika, że cyt. 
„Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 
dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, w terminie do dnia 30 
listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza  jego przekształcenie  
w czteroletnie liceum ogólnokształcące''. 
Podjęcie uchwały stwierdzającej przekształcenie trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 w czteroletnie 
Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 
jest wymogiem ustawowym. 
 

Opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawił Pan Radny 
Ryszard Imioła- Przewodniczący komisji. 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XV/103/2019  
uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 
 
 Uchwała nr XV/103/2019 uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej 
ul. Reymonta 14 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej 
ul. Reymonta 14 oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania 
stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
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Ad. 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące  
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9. 
 
Nagranie z sesji  od 6:20:23 do 6:21:17 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA  
 
Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej: 
W związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 60 z późn. zm.) podjęcie niniejszej uchwały jest wypełnieniem delegacji 
ustawowej określonej w art. 146 ust. 2 w/w ustawy, z którego wynika, że cyt. 
„Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 
dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące, w terminie do dnia 30 
listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza  jego przekształcenie  
w czteroletnie liceum ogólnokształcące''. 
Podjęcie uchwały stwierdzającej przekształcenie trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9  
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej  
ul. Kolejowa 9  jest wymogiem ustawowym. 
 

Opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawił Pan Radny 
Ryszard Imioła- Przewodniczący komisji. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XV/104/2019  
uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9  
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej  
ul. Kolejowa 9. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
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 Uchwała nr XV/104/2019 uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9 oraz protokół  głosowania 
za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 
w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 
 
Nagranie z sesji  od 6:21:18 do 6:22:11 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA  
 
Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej: 

W związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 60 z późn. zm.) podjęcie niniejszej uchwały jest wypełnieniem delegacji 

ustawowej określonej w art. 152 ust. 2 w/w ustawy, z którego wynika, że cyt. 

„Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 

dotychczasowe czteroletnie technikum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., 

w drodze uchwały, stwierdza  jego przekształcenie w pięcioletnie technikum''. 

Podjęcie uchwały stwierdzającej przekształcenie czteroletniego Technikum 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w 

Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 w pięcioletnie Technikum wchodzące w 

skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie 

Mazowieckiej ul. Reymonta 14 jest wymogiem ustawowym.  

 
Opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawił Pan Radny 

Ryszard Imioła- Przewodniczący komisji. 

https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
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Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XV/105/2019  
uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 w pięcioletnie Technikum 
wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w 
Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14. 
 Uchwała nr XV/105/2019 uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14 
w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14; 
oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią 
załączniki do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
- Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład 
Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46; 
 
Nagranie z sesji  od 6:22:12 do 6:23:15 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA  
 
Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej: 
W związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 60 z późn. zm.) podjęcie niniejszej uchwały jest wypełnieniem delegacji 
ustawowej określonej w art. 152 ust. 2 w/w ustawy, z którego wynika, że cyt. 
„Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 
dotychczasowe czteroletnie technikum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., 
w drodze uchwały, stwierdza  jego przekształcenie w pięcioletnie technikum''. 
Podjęcie uchwały stwierdzającej przekształcenie czteroletniego Technikum 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i 
Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 
w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacji 

https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
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Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. 
Zwolińskiego 46  jest wymogiem ustawowym.  
 

Opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawił Pan Radny 
Ryszard Imioła- Przewodniczący komisji. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XV/106/2019  
uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 
46 w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół - Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46. 
 Uchwała nr XV/106/2019 uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
- Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład 
Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 oraz protokół  głosowania 
za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej ul. Kolejowa 9 w pięcioletnie Technikum im Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej ul. Kolejowa 9. 
 
Nagranie z sesji  od 6:23:16 do 6:24:08 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA  
 
Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej: 
 
W związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą z dnia 14 grudnia 
2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 60 z późn. zm.) podjęcie niniejszej uchwały jest wypełnieniem delegacji 
ustawowej określonej w art. 152 ust. 2 w/w ustawy, z którego wynika, że cyt. 
„Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 

https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
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dotychczasowe czteroletnie technikum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., 
w drodze uchwały, stwierdza  jego przekształcenie w pięcioletnie technikum''. 
Podjęcie uchwały stwierdzającej przekształcenie czteroletniego Technikum im. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9 w pięcioletnie Technikum 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9  jest wymogiem 
ustawowym. 
 

Opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawił Pan Radny 
Ryszard Imioła- Przewodniczący komisji. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XV/107/2019  
uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 
Technikum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9 w pięcioletnie 
Technikum im Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wchodzące w skład Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej ul. Kolejowa 9. 
 Uchwała nr XV/107/2019 uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego czteroletniego Technikum im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej ul. Kolejowa 9 w pięcioletnie Technikum im Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej ul. Kolejowa 9 oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do 
głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad. 20 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawskiego na 2020 rok. 
 
Nagranie z sesji  od 6:24:09 do 6:28:20 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA  
 
Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej: 
 
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do 
potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej,  
w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy  

https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
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z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
499 z późn. zm.) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu, określa w drodze uchwały Rada Powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów, 
burmistrzów gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. 
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały przez Radę 
Powiatu Rawskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawskiego na 2020 rok. Załączony rozkład 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawskiego na 2020 rok 
został ustalony w porozumieniu z kierownikami aptek z terenu Powiatu 
Rawskiego.  
Zgodnie z art. 94 ust. 2a cytowanej ustawy Rada Powiatu przekazuje uchwałę, o 
której mowa wyżej, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie 2 dni 
roboczych od dnia jej podjęcia. 
 

Opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej przedstawił Pan Radny 
Grzegorz Stefaniak- Przewodniczący komisji. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XV/108/2019  
uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie Powiatu Rawskiego na 2020 rok; 
 Uchwała nr XV/108/2019 uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawskiego na 2020 rok oraz protokół  
głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad. 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego 
powstania stacji PKP na terenie powiatu rawskiego. 
 
Nagranie z sesji  od 6:28:21 do 6:39:57 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA  
 

Projekt uchwały przedstawił Pan Łukasz Sekuter- Przewodniczący Komisji 
Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa jako wnioskodawca. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XV/109/2019  
uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego powstania stacji PKP na 
terenie powiatu rawskiego. 
 Uchwała nr XV/109/2019 uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego 
powstania stacji PKP na terenie powiatu rawskiego oraz protokół  głosowania za 
pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
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Ad. 22. Informacja za  rok  szkolny  2018/2019  o  stanie  realizacji  zadań 
oświatowych  w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Rawski. 
 
Nagranie z sesji  od 6:39:58 do 6:51:25 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA  
 

Informację stanowiącą załącznik do protokołu przedstawił Pan Andrzej 
Latek- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. 

Opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji przedstawił Pan Radny 
Ryszard Imioła- Przewodniczący komisji. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła informację za  rok  szkolny  
2018/2019  o  stanie  realizacji  zadań oświatowych  w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski. 

 
Ad. 23. Informacja Starosty Rawskiego i Przewodniczącej Rady o złożonych 
oświadczeniach majątkowych radnych i innych osób do tego zobowiązanych; 
 
Nagranie z sesji  od 6:51:26 do 6:55:49 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA 
 
Informacje stanowią załącznik do protokołu. 
 
Ad. 24  Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady. 
 
Nagranie z sesji  od 6:55:50 do 6:59:10 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA 
 
Rada Powiatu Rawskiego szóstej kadencji na swojej XIV sesji w dniu 16 
października 2019 roku podjęła następujące uchwały: 
 
1. Uchwała nr XIV/83/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 
wprowadzenia  
w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Polityki Zarządzania 
Konfliktem Interesów; 
2. Uchwała nr XIV/84/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Dróg 
Powiatowych; 

https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
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3. Uchwała nr XIV/85/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019; 
4. Uchwała nr XIV/86/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2033; 
5. Uchwała nr XIV/87/2019 w sprawie przekazania środków finansowych na 
Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; 
6. Uchwała nr XIV/88/2019 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.; 
7. Uchwała nr XIV/89/2019 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; 
8. 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. 
 
 
 Niniejsze uchwały przedłożone zostały w trybie art. 78 ustawy o samorządzie 
powiatowym Wojewodzie Łódzkiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
w Łodzi  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) celem stwierdzenia ich zgodności  
z obowiązującym prawem. 
 
  
Ad. 25 Wnioski i oświadczenia Radnych. 
 
Nagranie z sesji  od 6:59:11 do 7:00:50 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA 
 
Ad. 26 Sprawy różne. 
 
Nagranie z sesji  od 7:00:51 do 7:02:32 
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA 

https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
https://www.youtube.com/watch?v=e_Jv4P7MwTA
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Ad.27 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 19:00 dokonała zamknięcia 
obrad XV sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 
 
    Przewodnicząca 

  Rady Powiatu Rawskiego 
 

  Maria Charążka 
                 
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

