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

30 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Rawie Mazowieckiej 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego Pan Ryszard Imioła  

o godz. 1015 otworzył sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości 
oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik  
do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji.  

Do porządku obrad XVI sesji rady Powiatu uwag nie zgłoszono. 
Przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2019; 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2019-2033; 
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok; 
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego 

na lata 2020-2033; 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Rawski 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Białej Rawskiej; 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. Władysława St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej; 
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej możliwości wdrożenia  

w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej płatności bezgotówkowych; 
10.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie 

zmiany przepisów prawa miejscowego; 
11.  Sprawozdania z pracy rady i komisji za rok 2019; 
12.  Przyjęcie planu pracy rady i komisji na 2020 rok; 
13.  Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 
14.  Wnioski i oświadczenia Radnych; 
15.  Sprawy różne; 
16.  Zamknięcie obrad. 
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Ad.2 Następnie przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia 
uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2019.  

Omówienia projektu  uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik 
Powiatu: 
Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 
W związku z ponadplanowym wykonaniem zwiększa się plan dochodów 
bieżących w dziale 600 – transport i łączność o kwotę 84 400 zł oraz w dziale 
750 – administracja publiczna o kwotę 74 534 zł. Środki zostają przeznaczone 
na wydatki bieżące w powyższych działach. 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 9 570 zł 
pokryty zostaje zwiększony plan na wydatki bieżące w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Rawie Mazowieckiej. W planie wydatków bieżących Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej dokonuje się przesunięcia 
środków w kwocie 47 820 zł z działu 855 – rodzina do działu 852 - Pomoc 
społeczna. 

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

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przy (16 głosów za) przyjęła 
uchwałę nr XVI/110/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019. 
 Uchwała nr XVI/110/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019 oraz 
protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki  
do niniejszego protokołu.  
 
Ad.3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 
-2033: 
  Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów w roku 2019, które 
obejmują zwiększenie 
dochodów ogółem per saldo o kwotę 171 663 zł, w tym: 
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 171 663 zł, 
Powyższe zmiany wynikają między innymi ze zwiększenia uzyskanych 
dochodów z tytułu wpłat z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową - 9 570 zł, zwiększenia planu 
dochodów realizowanych przez Starostwo - 158 934 zł oraz Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej 159 zł, 
zwiększenia planu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa  
na zadania bieżące - 3 000 zł. 
Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2019 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 171 663 zł, w tym: 
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 171 663 zł, 
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Wprowadzone zmiany nie spowodowały zwiększenia planowanego deficytu 
budżetu. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały  
z zachowaniem relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy  
o finansach publicznych. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (16 głosów za) przyjęła uchwałę  
nr XVI/111/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2019-2033. 
 Uchwała nr XVI/111/2019 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.4 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok. 

 Główne założenia budżetu Powiatu na rok 2020 omówił Starosta Rawski  
– Józef Matysiak - nagranie z sesji  od 7 min. 10 sek. do 21 min. 5 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_Pod9wvHLE . 

Do projektu budżetu wniosek, w imieniu Klubu Radnych Prawa  
i Sprawiedliwości przedstawił Radny Adam Lesiak, a dotyczył on zmniejszenia 
działu 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 200 
tysięcy złotych i przeznaczenie tej kwoty na zakup sprzętu medycznego dla 
SPZOZ Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej (nagranie z sesji  od 21 min. 
15 sek. do 22 min. 45 sek. https://www.youtube.com/watch?v=Y_Pod9wvHLE ). 

Dyskusja na projektem budżetu na rok 2020 - nagranie z sesji  od 22 min. 50 
sek. do 48 min. 20 sek. https://www.youtube.com/watch?v=Y_Pod9wvHLE . 

Po zgłoszeniu przez Starostę wniosku o odrzucenie propozycji zmian do 
projektu budżetu zostało przeprowadzone głosowanie na wnioskiem Klubu 
Radnych PIS – wniosek został odrzucony w głosowaniu imiennym (9 głosów za 
odrzuceniem, 7 głosów przeciw). 

Wiceprzewodniczący poprosił o opinie komisji Rady Powiatu do projektu 
budżetu Powiatu na rok 2020 – przedstawił je przewodniczący Komisji Budżetu 
i Finansów Pan radny Jarosław Kobierski. 
      Następnie Pan Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapoznał Radę z uchwałą 
(opinią) Regionalnej Izby Obrachunkowej nr III/273/2019 z dnia 3 grudnia 2019 
roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu Rawskiego na rok 
2020 (załącznik do niniejszego protokołu). 

Rada Powiatu Rawskiego przy 9 głosach za, 6 głosach przeciw i 1 głosie 
wstrzymującym przyjęła uchwałę nr XVI/112/2019 w sprawie uchwalenia 
budżetu na 2020 rok. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_Pod9wvHLE
https://www.youtube.com/watch?v=Y_Pod9wvHLE
https://www.youtube.com/watch?v=Y_Pod9wvHLE
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 Uchwała nr XVI/112/2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok oraz 
protokół głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki  
do niniejszego protokołu.  
 
Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2020-2033. 
Do opracowania prognozy dochodów na 2020 rok wykorzystano dane  
z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku 
dochodowym od osób fizycznych, zawiadomienia o dotacjach z Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone  
do realizacji powiatom. Dochody własne oszacowano na podstawie 
obowiązujących umów oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego. Ponadto wprowadzono dochody pochodzące ze źródeł 
zewnętrznych. Główne źródła dochodów bieżących w latach 2020 - 2033 
stanowić będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z wpływów  
z czynszów oraz opłaty komunikacyjnej oraz udziały w podatku dochodowym 
od osób fizycznych. Planując dochody zastosowano maksymalnie 5 % wskaźnik 
wzrostu. W kwotach dochodów bieżących na 2020 rok zawarte są dochody  
na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej tj.: 2020 rok – 2 414 361 zł. 
W 2020 roku źródłem finansowania wydatków majątkowych będzie planowany 
kredyt, wolne środki z lat ubiegłych oraz dochody bieżące. W kolejnych latach 
źródłem finansowania wydatków majątkowych jest planowana dodatnia różnica 
między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna). 
Przy szacowaniu wydatków i rozchodów przyjęto, iż w każdym roku prognozy 
będą zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia i pochodne, spłatę rat kredytów, 
obsługę zadłużenia, sfinansowanie zadań statutowych oraz spłaty poręczeń. 
W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono spłaty poręczonych 
kredytów dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej na cały okres obowiązywania 
umów. Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-05-000028 o udzielenie 
kredytu z dnia 7 grudnia 2005 r. na kwotę 5 000 000 zł, pozostało do spłaty  
na dzień 31.12.2019 r. - 1 133 335,32 zł. Zgodnie z harmonogramem płatności 
zabezpieczono w latach 2020-2022 po 283 333,00 zł, natomiast na 2023 r. 283 
336,32 zł. Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-07-000047 o udzielenie 
kredytu z dnia 27 grudnia 2007 r. na kwotę 4 000 000 zł, pozostało do spłaty na 
dzień 31.12.2019 r. - 1 000 000 zł. Zgodnie z harmonogramem płatności 
zabezpieczono w latach 2020-2023 po 250 000,00 zł. W latach 2020 – 2021 
będą realizowane wydatki bieżące na projekty, współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej, zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami. 
Przychody i rozchody budżetu: 
Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2020 - 2033 wzięto pod 
uwagę zawarte umowy kredytowe, umowę emisji obligacji, harmonogramy spłat 
kredytów oraz terminy wykupu obligacji. Zabezpieczono środki na obsługę 
zadłużenia tj.: odsetki od kredytów i obligacji. 
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W 2020 roku zaplanowano przychody z kredytu w kwocie 1 000 000 zł. 
Natomiast w roku 2021 zaplanowano przychody z tytułu spłaty pożyczek 
udzielonych SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej w wysokości 1 566 699 zł (z 2018 
r. 96 699 zł i 700 000 zł, z 2019 r. 500 000 zł oraz 270 000 zł). 
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077): 
1. „Pracuj w branży HoReCa” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/17-00, 
Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka okres realizacji 2019 - 2020 
Całkowita wartość projektu 1 403 976 zł. Wydatki bieżące - 1 360 244 zł; 
wydatki majątkowe - 43 732 zł. 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu krajowego 125 222 zł (w tym wkład własny powiatu 50 000 zł) 
Środki z budżetu UE 1 278 754 zł 
2. „Akademia umiejętności” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0041/17-00, Zespół 
Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka okres realizacji 2019 - 2020 
Całkowita wartość projektu 1 864 320 zł. 
Wydatki bieżące - 1 634 339; wydatki majątkowe - 229 981 zł. 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu UE 1 694 635 zł 
Środki z budżetu krajowego 169 685 zł (w tym wkład własny powiatu 70 000 zł) 
3. „Motoryzacja moja pasja” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00, Zespół 
Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka 
okres realizacji 2019 – 2020 Całkowita wartość projektu 1 558 900 zł 
Wydatki bieżące - 1 230 287 zł; wydatki majątkowe - 328 613 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 
4. "Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg 
der Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczanie Europy  
na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni 
umowa nr 2019-1-DE03-KA229-059610_3, Zespół Szkół CEZiU Rawa 
Mazowiecka okres realizacji 2019 – 2020 Całkowita wartość projektu 112 550 
zł. Całość stanowią wydatki bieżące. Źródła finansowania: Środki z budżetu UE 
112 550 zł. 
5. "Czas na staż - 2019" umowa nr 2019-1-PL01-KA102-062349, Zespół Szkół 
CEZiU Rawa Mazowiecka okres realizacji 2019 – 2020 Całkowita wartość 
projektu 427 050 zł. Całość stanowią wydatki bieżące. 
Źródła finansowania: Środki z budżetu UE 427 050 zł. 
6. „Szkoła nowego wymiaru” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00, 
Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka okres realizacji 2019 - 2020 
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Całkowita wartość projektu 666 865 zł. Wydatki bieżące - 586 390 zł; wydatki 
majątkowe - 80 475 zł Źródła finansowania: Środki z budżetu UE 577 007 zł. 
Środki z budżetu krajowego 89 858 zł (w tym wkład własny powiatu 35 551 zł) 
7. „Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość” umowa Nr 
RPLD.11.01.02-10-0026/18-00, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa 
Mazowiecka okres realizacji 2019 – 2020 Całkowita wartość projektu 667 336 
zł. Całość stanowią wydatki bieżące. Źródła finansowania: Środki z budżetu UE 
578 262 zł. Dotacja celowa 89 074 
8. "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" umowa nr 2019-1-PMU-
1010, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka okres realizacji 
2019 – 2020 Całkowita wartość projektu 182 694 zł. Całość stanowią wydatki 
bieżące. Źródła finansowania: Środki z budżetu UE 182 694 zł 
9. „Reymont bez granic” 2019-1-PL01-KA102-061519, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej okres realizacji 2019 - 2021 
Całkowita wartość projektu 555 707 zł. Całość stanowią wydatki bieżące. 
Źródła finansowania: Środki z budżetu UE 555 707 zł. 
10. "Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego" umowa nr 
RPLD.09.02.01-10-A007/17-00, Powiat Rawski /Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2017 - 2020 
Całość stanowią wydatki bieżące. Źródła finansowania: Środki z budżetu 
krajowego 102 918 zł, Środki z budżetu UE 3 489 699 zł. 
11. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wspierającego świadczenie e-
usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego" UDA-RPLD.07.01.02-
10-0006/17-00, Starostwo Powiatowe okres realizacji 2018 – 2023 Całość 
stanowią wydatki majątkowe. Źródła finansowania: Wkład własny powiatu 1 
327 740 zł. 
Pan Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zapoznał Radę z uchwałą (opinią) 
Regionalnej Izby Obrachunkowej nr III/274/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku w 
sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
Powiatu Rawskiego oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu 
budżetowego Powiatu Rawskiego na rok 2020 (załącznik do niniejszego 
protokołu). 

Rada Powiatu Rawskiego przy 9 głosach za i 7 głosach wstrzymujących 
przyjęła uchwałę nr XVI/113/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020-2033. 
 Uchwała nr XVI/113/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2020-2033 oraz protokół głosowania za pomocą 
urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat 
Rawski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego. 
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Powiat Rawski ubiega się o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań 
własnych organizatora dot. zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu 
zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 
publicznej. Warunkiem uzyskania dofinansowania (dopłaty) ze środków 
Funduszu jest wyrażenie zgody przez Radę Powiatu na zawarcie umowy  
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz 
zapewnienie wkładu własnego na powyższy cel tj. sfinansowanie ze środków 
własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10%. 
Z chwilą uzyskania środków finansowych mogą być one przeznaczone 
wyłącznie na cel określony w umowie pod rygorem ich zwrotu w przypadku 
wykorzystania ich na inne cele. 

Opinię połączonych komisji przedstawił Pan Radny Łukasz Sekuter 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przy (16 głosów za) przyjęła 

uchwałę nr XVI/114/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat 
Rawski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego. 
 Uchwała nr XVI/114/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Powiat Rawski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania 
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej: 

Podjęcie niniejszej uchwały jest konsekwencją reformy ustroju szkolnego. 
Zmiana nazwy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej  
na Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej dostosowana jest  
do obowiązujących obecnie typów szkół. Według obowiązujących przepisów 
oświatowych nie funkcjonuje nazewnictwo "szkoły ponadgimnazjalne", zostało 
ono zastąpione nazwą „szkoły ponadpodstawowe"- art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148  
z późniejszymi zmianami). Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest 
zasadne. 

Opinię połączonych komisji przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Pan 
Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przy (16 głosów za) przyjęła 
uchwałę nr XVI/115/2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 
 Uchwała nr XVI/115/2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej oraz protokół  głosowania za pomocą 
urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
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Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej: 
Podjęcie niniejszej uchwały jest konsekwencją reformy ustroju szkolnego. 
Zmiana nazwy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej na Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
im. Władysława St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej dostosowana jest  
do obowiązujących obecnie typów szkół. Według obowiązujących przepisów 
oświatowych nie funkcjonuje nazewnictwo "szkoły ponadgimnazjalne", zostało 
ono zastąpione nazwą „szkoły ponadpodstawowe" - art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148  
z późniejszymi zmianami). Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest 
zasadne. 

 Opinię połączonych komisji przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Pan 
Ryszard Imioła. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przy (16 głosów za) przyjęła 
uchwałę nr XVI/116/2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej. 
 Uchwała nr XVI/116/2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej 
oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią 
załączniki do niniejszego protokołu. 
 
Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej możliwości 
wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej płatności 
bezgotówkowych. 
Nagranie z sesji 2 godz. 10 min. 50 sek. do  2 godz. 22 min. 20 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_Pod9wvHLE . Opinię Komisji Skarg 
Wniosków i Petycji przedstawiła przewodnicząca tejże komisji Pani radna Zofia 
Winiarska – komisja rekomenduje uznanie petycji za bezzasadną: 

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego petycją złożoną 
dnia 14 października 2019 roku wniósł o próbę dokonania analizy– możliwości 
wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb 
interesantów- płatności bezgotówkowych. Na dzień złożenia petycji Starostwo 
Powiatowe w Rawie Mazowieckiej akceptuje w relacjach  
z interesantami / podatnikami płatności bezgotówkowe za pomocą 10 terminali 
do obrotu bezgotówkowego, z wykorzystaniem kart płatniczych i innych 
instrumentów płatniczych. Podmiotem świadczącym usługi dla Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w zakresie płatności bezgotówkowych 
jest Pay Tel – w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Mając na uwadze 
powyższe tj. funkcjonowanie w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej 
płatności bezgotówkowych nie uwzględniono wniosków zawartych w petycji. 
Jednocześnie informujemy, że podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może 
pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_Pod9wvHLE
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petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na 
nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia 
petycji. W takim przypadku podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji 
niezwłocznie informuje podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu petycji bez 
rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji. 

Rada Powiatu Rawskiego przy 15 głosach za i 1 głosie przeciw przyjęła 
uchwałę nr XVI/117/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej możliwości 
wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej płatności 
bezgotówkowych. 
 Uchwała nr XVI/117/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 
możliwości wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej 
płatności bezgotówkowych oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do 
głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym 
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 
Nagranie z sesji - od 2 godz. 22 min. 30 sek. do  2 godz. 23 min. 50 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_Pod9wvHLE . Opinię Komisji Skarg 
Wniosków i Petycji przedstawiła przewodnicząca tejże komisji Pani radna Zofia 
Winiarska – komisja rekomenduje uznanie petycji za bezzasadną: 
Petycją w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego z dnia 28.11.2019 r. wnoszono nie tylko o zmianę przepisów 
prawa miejscowego, lecz także o zmiany prawa w zakresie nienależącym  
do kompetencji samorządu powiatowego. Właściwość Rady Powiatu Rawskiego 
dotyczy jedynie punktu 1 petycji odnoszącego się do tego, aby miejsca 
publiczne służące jako parkingi przed wszystkimi kościołami, cmentarzami oraz 
szpitalami były nieodpłatne oraz aby we wszystkich szpitalach ceny 
sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych 
obowiązujących w zwykłych sklepach. Nadmienić należy, iż w powiecie 
rawskim miejsca publiczne służące jako parkingi są bezpłatne, ponadto  
w Szpitalu Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej nie funkcjonuje sklep 
oferujący produkty żywnościowe, w związku z czym nie ma podstaw  
do uwzględnienia wniosków zawartych w petycji. Jednocześnie informujemy,  
że podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia 
petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej 
przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody 
nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji. W takim przypadku 
podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji niezwłocznie informuje podmiot 
wnoszący petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim 
sposobie załatwienia petycji. 

 Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (przy 16 głosach za) przyjęła 
uchwałę nr XVI/118/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_Pod9wvHLE
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 Uchwała nr XVI/118/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz protokół  
głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad.11 Sprawozdania z pracy rady i komisji za rok 2019: 
 Wiceprzewodniczący Rady i poszczególni przewodniczący komisji stałych 
Rady Powiatu przedstawili informacje dotyczące pracy Rady i komisji stałych  
w roku 2020 - nagranie z sesji - od 2 godz. 24 min. 00 sek. do  2 godz. 36 min. 
25 sek. https://www.youtube.com/watch?v=Y_Pod9wvHLE . 
 
Ad.12 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu i poszczególni przewodniczący 
komisji stałych Rady Powiatu przedstawili propozycję dotyczące planów pracy 
Rady i komisji stałych w roku 2020 -  
nagranie z sesji - od 2 godz. 36 min. 30 sek. do  3 godz. 46 min. 45 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_Pod9wvHLE . 
 

Plan pracy Rady Powiatu Rawskiego na rok 2020 
(przyjęty na sesji Rady Powiatu Rawskiego 30.12.2019 r.) 

 
1. Rozpatrywanie bieżących spraw powiatu należących do kompetencji 

rady. 
2. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu 

rawskiego. 
3. Analiza zagospodarowania nieruchomości stanowiących mienie 

powiatowe. 
4. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Powiatu Rawskiego. 
5. Informacja o sytuacji bieżącej w Szpitalu Św. Ducha. 
6. Realizacja zadań w placówkach oświatowych i oświatowo 

- wychowawczych  –  ocena oferty oświatowej i poziomu kształcenia. 
7. Informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy. 
8. Informacja o zobowiązaniach finansowych Powiatu Rawskiego i jego 

jednostek organizacyjnych. 
9. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu. 

 
 
Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji 
i Gospodarki Terenami: 

Lp. Zadania Termin 

1. 
Zagrożenie ASF w powiecie rawskim. Spotkanie 

z przedstawicielami kół łowieckich, 
Powiatowego Lekarza Weterynarii i ARiMR. 

Styczeń 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_Pod9wvHLE
https://www.youtube.com/watch?v=Y_Pod9wvHLE
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2. 
Propozycja zmiany przepisów dotyczących 

zatrudniania pomocnika do prac przy produkcji 
rolnej.  

Luty 

3. 
Propozycja zmiany przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (nabywanie prawa do 
emerytury, zasiłek chorobowy). 

Marzec 

4. Perspektywy Unijnej Polityki Rolnej na lata 
2021 – 2027, wyrównanie dopłat. Kwiecień 

5. 

Spotkanie z przedstawicielami Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Spotkanie z przedstawicielem Lasów 
Państwowych 

Maj 

6. Opłacalność produkcji rolnej. Opinia do 
wykonania budżetu Powiatu za rok 2019. Czerwiec 

7. 
Spotkanie z przedstawicielami związków 
zawodowych działających w rolnictwie  

w powiecie rawskim. 
Czerwiec/ Lipiec 

8. 
 

Zainteresowanie rolników programem 
wapnowania gleb oraz programem dopłat do 
inwestycji zapobiegającym skutkom suszy. 

Wrzesień 

9. 
Likwidacja skutków niekorzystnych zjawisk 

pogodowych w rolnictwie, zasady szacowania 
szkód. 

 
Październik 

10. 
Odbiór surowców wtórych z gospodarstw 

domowych. Opinia do projektu budżetu Powiatu 
na rok 2021. 

Listopad 

11. Podsumowanie pracy Komisji w roku 2020. 
Wypracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok. Grudzień 

 
Plan pracy Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego: 

Lp. Wyszczególnienie Termin  

1. Informacja o sprawozdaniu Starosty z działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku. 
 

Styczeń/Luty 
 

2. Dokonanie przeglądu dróg powiatowych, mostów 
i wiaduktów. Propozycje Komisji do planu remontów  
na drogach powiatowych w roku 2020. 

Marzec/Kwiecień 

3. Ocena prowadzonej akcji zimowej w sezonie 2019/2020. Kwiecień 
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4. Spotkania z przedstawicielami innych samorządów  
w sprawie współpracy w zakresie komunikacji  
i bezpieczeństwa. 

Cały rok 

5. Ocena wykonania remontów cząstkowych (objazd). 
Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 
Rawskiego za 2019 rok 

Czerwiec  

6. Wstępne przyjęcie planu modernizacji i remontów dróg 
na drogach powiatowych na rok 2021. 

Sierpień/wrzesień 

7. Ocena wykonania inwestycji i remontów dróg 
powiatowych w 2020 roku, ocena stanu gotowości do 
okresu zimowego 2020/2021. 

Październik 

8. Spotkanie z przedstawicielami Fundacji Polskich Kolei 
Wąskotorowych.  
 
Opinia do projektu budżetu na rok 2021.  
Podsumowanie pracy komisji w 2020 roku. 
Przygotowanie i przedstawienie planu pracy Komisji 
Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego 
na rok 2021 

Listopad/ 
Grudzień 

 
Plan pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej: 

Lp. Zadania Termin 

1. 
Spotkanie z przedstawicielem ŁOW NFZ w 

sprawie ustalania kontraktów dla szpitali 
powiatowych 

Styczeń 
 

2. 

Komisja wyjazdowa - wizyta w rawskim 
szpitalu, sprawy bieżące funkcjonowania 
szpitala, spotkanie z dyrektorem SPZOZ  

ds. medycznych. 

Luty 

3. 

Komisja wyjazdowa – weryfikacja budynków 
starostwa pod względem dostępności budynków 

dla osób niepełnosprawnych.  
Wyjazd do jednej z placówek oświatowych 
prowadzonych przez powiat. Sprawozdanie 
przedstawiciela starostwa jak realizowana są 

zadania dla osób niepełnosprawnych. 

Marzec 

5. Możliwości rozwoju szpitala. Spotkanie  Kwiecień 
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z parlamentarzystami oraz radnymi rad gmin  
z terenu powiatu rawskiego . 

6. Możliwości rozwoju szpitala – spotkanie z 
przedstawicielami Radą Społeczną SPZOZ. Maj 

7. 

Spotkanie z osobami niepełnosprawnymi nt. 
realizowanej przez powiat rawski polityki 

społecznej oraz problemów osób 
niepełnosprawnych ze szczególnym zwróceniem 

uwagi dostępności obiektów publicznych dla 
osób niepełnosprawnych. Spotkanie z 

przedstawicielami organizacji pozarządowych 
realizujących zadania dla osób 

niepełnosprawnych. 

Czerwiec 

9. 

Spotkanie z Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym oraz Powiatowym Lekarzem 

Weterynarii. 
Informacja przedstawiciela wydziału 

merytorycznego starostwa dotycząca kwalifikacji 
wojskowej oraz funkcjonowania koronera.  

Wrzesień 

11. 

Spotkanie z przedstawicielami: Powiatowego 
Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, 

Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

(funkcjonowanie pieczy zastępczej). 

 
Październik 

12. 

Spotkanie z przedstawicielem Powiatowej 
Komendy Policji w celu poznania problematyki 
narkomanii, patologii występujących na terenie 

powiatu rawskiego. 
Seniorzy i ich problemy – konsultacje  

z Powiatową Radą Seniora.  
Praca nad projektem budżetu na rok 2021. 

(wyrażenie opinii) 

Listopad 

13. Podsumowanie pracy Komisji w roku 2020. 
Wypracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok. Grudzień 
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Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji: 
L.p. Tematyka Termin 

realizacji 
1. Realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej, kultury 

oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury 
fizycznej i turystyki, promocji powiatu, współpracy 
i działalności na rzecz organizacji pozarządowych  

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w tym opiniowanie 

projektów uchwał przedkładanych na sesję  

cały rok 

2. Posiedzenia wyjazdowe Komisji do powiatowych 
placówek oświatowych i innych jednostek organizacyjnych  

oraz do Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
 Omówienie spostrzeżeń, wniosków  
z wyjazdowych posiedzeń Komisji. 

Stan i baza obiektów kultury fizycznej. 

cały rok 

3. Przyjęcie  sprawozdania  z   wysokości   średnich   
wynagrodzeń   nauczycieli   na poszczególnych  stopniach  

awansu  zawodowego  w  szkołach  i  placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski  

za 2019 rok. Ocena planów finansowych szkół i placówek 
oświatowych na rok 2020.  

styczeń 

4. Omówienie sytuacji finansowej szkół i placówek 
oświatowych. 

Omówienie działań promocyjnych Powiatu Rawskiego w 
roku 2019 i przedstawienie planu na rok 2020. 

luty 

5. Informacja o pozyskanych/możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych na projekty "miękkie" i "twarde" 

dla szkół i placówek oświatowych. 

kwiecień 

6. Opinia do wykonania budżetu Powiatu Rawskiego  
za rok 2019.  

czerwiec 

7. Ocena poziomu kształcenia  oraz analiza realizacji zadań 
przez placówki oświatowe i oświatowo – wychowawcze  

w powiecie rawskim.  Zapoznanie z projektami 
organizacyjnymi szkół na rok szkolny 2020/2021. 

Podsumowanie osiągnięć uczniów  
w minionym roku szkolnym.  

październik/ 
listopad 

8. Analiza informacji o wynikach pracy szkół prowadzonych 
przez Powiat Rawski. Opinia do projektu budżetu Powiatu 
na rok 2021.Podsumowanie pracy Komisji w roku 2020. 

listopad 

9. Podsumowanie działań promocyjnych Powiatu Rawskiego 
w roku 2020. 

Podsumowanie wykonania budżetów szkół i placówek 
oświatowych w roku 2020. 

Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2021. 

grudzień 
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Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów: 

 
1. 

 
 Opiniowanie bieżących zmian 
w budżecie na rok 2020 oraz  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
 

 
 

praca ciągła 
(cały rok) 

 
2. 

Zapoznanie się ze stanem mienia Powiatu 
Rawskiego, w tym mienia pod inwestycje. 

 

 
kwiecień 

 
3. Informacja o realizacji inwestycji  

z wykorzystaniem środków własnych oraz 
zewnętrznych dotycząca roku 2019 i 2020.  

maj 

 
4. 

 
Ocena wykonania budżetu za rok 2019 

(do absolutorium) 
 

 
czerwiec 

 
5. 

Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za  
I półrocze roku 2020 

 

 
sierpień/wrzesień 

 
6. 

Praca nad projektem budżetu na rok 2021. 
(wyrażenie opinii) 

Podsumowanie pracy Komisji w 2020 r. 
Wypracowanie planu pracy Komisji 

na rok 2021 

 
listopad/grudzień 
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Plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej: 

 
 
 
Ad.13 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady: 

 Rada Powiatu Rawskiego szóstej kadencji na swojej XV sesji w dniu 28 listopada 
2019 roku podjęła następujące uchwały:  

1. Uchwała nr XV/91/2019 w sprawie zatwierdzenia „Programu 
naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Rawie Mazowieckiej na lata 2019-2021”; 

2. Uchwała nr XV/92/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019; 
3. Uchwała nr XV/93/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2033; 
4. Uchwała nr XV/94/2019 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z 

Lp. Tematyka Miesiąc 
 
1. 

 
Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok  

– wyrażenie opinii. 
Wypracowanie wniosku absolutoryjnego. 

 

 
maj/ czerwiec 

 
2. 

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku. 
 
 

sierpień/ 
wrzesień 

 
3. Przygotowanie sprawozdania dla Rady Powiatu z pracy 

Komisji Rewizyjnej  
i przeprowadzonych kontroli. 

 

listopad/ grudzień 

4.  Przyjęcie planu pracy i kontroli na rok 2021. 
 

grudzień 

 
 

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej w 2020 roku 
1. Kontrola funkcjonowania Zespołu Szkół Centrum 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. 
marzec 

2. Kontrola w zakresie funkcjonowania Wydziału 
Środowiska Architektury i Budownictwa Starostwa 

Powiatowego. 

czerwiec 

3. Kontrola w zakresie funkcjonowania Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.  

 

październik 
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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; 

5. 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, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2019 r.; 

6. 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; 

7. Uchwała nr XV/97/2019 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg powiatowych usytuowanych na obszarze Powiatu 
Rawskiego; 

8. Uchwała nr XV/98/2019 zmieniająca 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; 

9. Uchwała nr XV/99/2019 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości hipoteką; 

10. Uchwała nr XV/100/2019 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; 

11. Uchwała nr XV/101/2019 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; 

12. Uchwała nr XV/102/2019 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; 

13. Uchwała nr XV/103/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego  
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie 



 18 

Mazowieckiej ul. Reymonta 14 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące 
wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14; 

14. Uchwała nr XV/104/2019 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; 

15. Uchwała nr XV/105/2019 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; 

16. Uchwała nr XV/106/2019 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; 

17. Uchwała nr XV/107/2019 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; 

18. Uchwała nr XV/108/2019 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawskiego na 2020 rok; 

19. Uchwała nr XV/109/2019 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego 
powstania stacji PKP na terenie powiatu rawskiego. 
 

Niniejsze uchwały przedłożone zostały w trybie art. 78  ustawy o samorządzie 
powiatowym  (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511)Wojewodzie Łódzkiemu  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem stwierdzenia jej zgodności  
z obowiązującym prawem. 
 
Ad.14 Wnioski i oświadczenia Radnych:  
Radny Adrian Galach przedstawił projekt uchwały Klubu Radnych Prawa  
i Sprawiedliwości Rady Powiatu Rawskiego w sprawie połowania komisji 
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doraźnej ds. likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych  
- nagranie z sesji  od 3 godz. 54 min. 20 sek.  do 3 godz. 57 min. 20 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_Pod9wvHLE .  
 
Ad.15 Sprawy różne: 
Sprawy różne - nagranie z sesji  od 3 godz. 57 min.  30 sek.  do 4 godz. 2 min. 
24 sek. https://www.youtube.com/watch?v=Y_Pod9wvHLE .  
 
Ad.16 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pan Ryszard Imioła  
- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 14:20 dokonał 
zamknięcia obrad XVI 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=Y_Pod9wvHLE . 
Sporządził: Tomasz Góraj  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_Pod9wvHLE
https://www.youtube.com/watch?v=Y_Pod9wvHLE
https://www.youtube.com/watch?v=Y_Pod9wvHLE

