
P R O T O K Ó Ł  NR  XVII/2020 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu  

31 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  
o godz. 1310 otworzyła sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości 
oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik  
do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji.  

Do porządku obrad XVII 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 2020; 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2020-2033; 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  

w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 2020; 
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie 

zmiany przepisów prawa miejscowego; 
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia uchwały  

w sprawie zakazu budowania nadajników sieci telefonii komórkowej 5G na terenie 
powiatu; 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw 
likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych; 

8. Przedstawienie sprawozdania Starosty Rawskiego z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok;  

9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Rawski za 2019 rok;  

10. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 
11. Wnioski i oświadczenia Radnych; 
12. Sprawy różne; 
13. Zamknięcie obrad. 
                                                                                 
Ad.2 Następnie przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia 
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uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2020.  Nagranie z sesji do 5 min. 45 
sek. https://www.youtube.com/watch?v=8BuN4OH1hHY . 

Omówienia projektu  uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik 
Powiatu: 
Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 
Na podstawie umowy nr 17/FA/2020 z dnia 31 grudnia 2019 roku z Wojewodą 
Łódzkim w związku z przyznaniem dofinansowania realizacji zadań własnych  
w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 
dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w dziale 600 
– transport i łączność. W dziale 801- oświata i wychowanie na podstawie 
umowy nr 284/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dokonuje się zwiększenia 
planu dochodów i wydatków o kwotę 44 200 zł z przeznaczeniem  
na „Utworzenie pracowni ekologicznej pn. ”Pracownia doświadczeń i zjawisk 
przyrodniczych” przy Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej”. 
Natomiast kwota 5 000 zł wkładu własnego w realizację zadania zabezpieczona 
zostaje z rezerwy celowej oświatowej. W powyższym rozdziale na podstawie 
umowy nr NBP-DEW-WPE-AB-0662-0008-2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku 
dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2 893 zł  
z przeznaczeniem na realizację wydarzenia edukacyjnego pt. „Polski złoty ma 
sto lat” przez Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Wkład 
własny w kwocie 750 zł zabezpieczony zostaje ze środków rezerwy celowej 
oświatowej. Ponadto w powyższym dziale dokonuje się zwiększenia planu 
dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów: 
1. „Zajęcia pozalekcyjne szansa na lepszą przyszłość” umowa Nr 
RPLD.11.01.02-10-0026/18-00 oraz "Ponadnarodowa mobilność uczniów  
- Viva Italia" umowa nr 2019-1-PMU-1010 w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej, 
2. „Pracuj w branży HoReCa” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/17-00, 
„Akademia umiejętności” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0041/17-00, "Czas  
na staż - 2019" umowa nr 2019-1-PL01-KA102-062349 oraz "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 w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej. 
3. „Szkoła nowego wymiaru” umowa nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00 oraz 
"Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER" umowa nr 2019-1-
PMU-1266 obydwa projekty realizowane w Liceum Ogólnokształcącym  
w Rawie Mazowieckiej. 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 3 000 zł. 
Są to środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów 
obsługi programu „Aktywny samorząd”. 

https://www.youtube.com/watch?v=8BuN4OH1hHY
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Na podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-A007/17-00 z dnia 24 listopada 
2017 roku o dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu 
rawskiego” w dziale 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację 
projektu. Wprowadzone kwoty to środki niewydatkowane w 2019 roku.  
Na podstawie aneksu z dnia 24 stycznia 2020 roku do umowy partnerskiej 
zawartej w celu realizacji powyższego projektu dokonuje się zmian podziału 
środków pomiędzy partnerami. Dotacje udzielone w roku 2020 z budżetu 
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. 
Zwiększenia: 
98 052 zł Gmina Miejska Biała Rawska – projekt „Centrum Usług Społecznych 
dla powiatu rawskiego”, 
127 707 zł Gmina Cielądz – projekt „Centrum Usług Społecznych dla powiatu 
rawskiego”, 
133 286 zł Gmina Rawa Mazowiecka – projekt „Centrum Usług Społecznych 
dla powiatu rawskiego”, 
37 013 zł Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku – projekt 
„Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”, 
318 507 zł Fundacja "Obudźmy nadzieję" – projekt „Centrum Usług 
Społecznych dla powiatu rawskiego”. 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku  
- zwiększenie: 
8 304 zł „Pracuj w branży HoReCa” 
70 696 zł „Akademia umiejętności” 
66 337 zł „Szkoła nowego wymiaru” 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zwiększenia: 
8 489 zł „Pracuj w branży HoReCa” – wydatki bieżące 
8 304 „Pracuj w branży HoReCa” – wydatki majątkowe 
336 zł „Akademia umiejętności” – wydatki bieżące 
70 696 zł „Akademia umiejętności” – wydatki majątkowe 
36 220 zł „Szkoła nowego wymiaru” – wydatki bieżące, 
66 337 zł „Szkoła nowego wymiaru” – wydatki majątkowe. 
180 925 zł „Zajęcia pozalekcyjne szansa na lepszą przyszłość” – wydatki 
bieżące, 
87 338 zł "Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen 
Bergwanderweg der Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczanie 
Europy na międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni – wydatki bieżące, 
30 810 zł "Czas na staż - 2019" – wydatki bieżące, 
53 249 zł "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" – wydatki bieżące, 
882 857zł „Centrum Usług Społecznych dla Powiatu Rawskiego” – wydatki 
bieżące, 
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198 474 zł "Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER"  
– wydatki bieżące.  
 
      Opinię połączonych komisji przedstawił Pan Radny Jarosław Kobierski 
(który przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Budżetu i Komisji 
Oświaty). 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przy (15 głosów za) przyjęła 
uchwałę nr XVII/119/2020 w sprawie zmian budżetu roku 2020. 
 Uchwała nr XVII/119/2020 w sprawie zmian budżetu roku 2020 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  
2020 - 2033. Omówienia projektu  uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki  
– Skarbnik Powiatu: 
  Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów w roku 2020, które 
obejmują zwiększenie 
dochodów ogółem per saldo o kwotę 1 867 076 zł, w tym: 
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 721 739 zł, 
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 145 337 zł, 
Powyższe zmiany wynikają między innymi ze zwiększenia planu dochodów 
bieżących związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem 
środków europejskich - 1 478 698 zł, zwiększenia przyznanego dofinansowania 
do realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych - 192 948 zł, 
zwiększenia planu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 44 200 zł, zwiększenia planu dochodów 
osiągniętych z innych źródeł w kwocie 2 893 zł, zwiększenia dochodów 
wynikającego z przekazania przez PFRON środków finansowych na pokrycie 
kosztów obsługi realizowanych programów - 3 000 zł, zwiększenia planu 
dochodów majątkowych związanych z realizacją projektów finansowanych 
z udziałem środków europejskich – 145 337 zł. Zmiany w zakresie planowanych 
wydatków w roku 2020 obejmują zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per 
saldo 1 867 076 zł, w tym: 
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 1 721 739 zł, 
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 145 337 zł, 
Wprowadzone zmiany nie spowodowały zwiększenia planowanego deficytu 
budżetu. 
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) - zwiększenia: 
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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. 
Rok 2020 – 507 747 zł - wydatki bieżące, w tym 25 000 zł wkład własny, 
8 304 zł - wydatki majątkowe. 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. Rok 2020 – 624 065 zł - wydatki bieżące, w tym 
35 000 zł wkład własny, 
70 696 zł - wydatki majątkowe. 
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. "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. Rok 2020 – 109 848 zł 
Całość stanowią wydatki bieżące. Źródła finansowania: Środki z budżetu UE 
112 550 zł. 
4. "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. Rok 2020 – 116 220 zł. Całość stanowią wydatki bieżące. 
Źródła finansowania: Środki z budżetu UE 427 050 zł. 
5. „Szkoła nowego wymiaru” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00, 
Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka okres realizacji 2019 - 2020 
Całkowita wartość projektu 666 865 zł. Rok 2020 – 86 918 zł - wydatki bieżące, 
w tym 19 031 zł wkład własny, 66 337 zł - wydatki majątkowe. 
Źródła finansowania: Środki z budżetu UE 577 007 zł. Środki z budżetu 
krajowego 89 858 zł (w tym wkład własny powiatu 35 551 zł). 
6. „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. Rok 2020 – 249 674 zł. Całość stanowią wydatki bieżące. Źródła 
finansowania: Środki z budżetu UE 578 262 zł. Dotacja celowa 89 074 
7. "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. Rok 2020 – 71 518 zł 
Całość stanowią wydatki bieżące. Źródła finansowania: Środki z budżetu UE 
182 694 zł. 
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8. "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. Rok 2020 – 1 082 862 zł. Całość stanowią wydatki 
bieżące. Źródła finansowania: Środki z budżetu krajowego 102 918 zł, Środki  
z budżetu UE 3 489 699 zł. 
9. "Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER" umowa nr 2019-1-
PMU-1266, Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka, okres realizacji 2019 
– 2020 Całkowita wartość projektu 198 474 zł. Rok 2020 – 198 474 zł Całość 
stanowią wydatki bieżące. Źródła finansowania: Środki z budżetu UE 198 474 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 Komisji Budżetu i Komisji 
Oświaty). 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła uchwałę  
nr XVII/120/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2020-2033. 
 Uchwała nr XVII/120/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020-2033 oraz protokół  głosowania  
za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego 
w roku 2020. Główne założenia uchwały omówił Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu: Nagranie z sesji od 9 min. 45 sek. do 15 min. 00 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=8BuN4OH1hHY . 

W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych 
dla powiatu mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje  
z mieszkańcami powiatu. Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet 
obywatelski. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 
powiatu określa uchwała rady powiatu. Rada powiatu określa wymagania, jakie 
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności: 
1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty; 
2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym 
nie może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu 
obywatelskiego, w której zgłaszany jest projekt; 
3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do zgodności z prawem, 
wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb 
odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania; 

https://www.youtube.com/watch?v=8BuN4OH1hHY
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4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich  
do publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzenia 
głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania. 

Opinię połączonych komisji przedstawił Pan Radny Jarosław Kobierski 
(który przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Budżetu i Komisji 
Oświaty). 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (15 głosów za) przyjęła uchwałę  
nr XVII/121/2020 w sprawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu 
Rawskiego w roku 2020. 
 Uchwała nr XVII/121/2020 w sprawie w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego 
Powiatu Rawskiego w roku 2020 oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń 
do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym  
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. Nagranie z sesji od 15 min.  
5 sek. do 18 min. 30 sek. https://www.youtube.com/watch?v=8BuN4OH1hHY . 
         Stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji przedstawiła Pani radna 
Zofia Winiarska – przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji: Pani R. 
S. petycją w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego z dnia 06.12.2019 r. wniosła o zmianę przepisów prawa 
miejscowego dotyczącą utworzenia miejsc z możliwością bezpłatnego 
parkowania oraz o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji 
Episkopatu Polski petycji dotyczącej dokonania pełnej Intronizacji Jezusa 
Chrystusa na Króla Polski. Nadmienić należy, iż w powiecie rawskim miejsca 
publiczne służące jako parkingi są bezpłatne, w związku z czym Rada Powiatu 
Rawskiego nie widzi konieczności wyodrębniania i zaznaczania konkretnych 
terenów na te cele. Ponadto Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski jest 
działaniem nienależącym do kompetencji samorządu powiatowego, w związku  
z czym, biorąc pod uwagę powyższe, nie ma podstaw do uwzględnienia 
wniosków zawartych w petycji. Jednocześnie poinformowano, 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 głosów za) przyjęła 
uchwałę nr XVII/123/2020 w sprawie nieuwzględnienia petycji w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 

https://www.youtube.com/watch?v=8BuN4OH1hHY
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 Uchwała nr XVII/123/2020 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.6 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia 
uchwały w sprawie zakazu budowania nadajników sieci telefonii komórkowej 5G 
na terenie powiatu. Nagranie z sesji od 18 min. 40 sek. do 21 min. 25 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=8BuN4OH1hHY . 
       Stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji przedstawiła Pani radna 
Zofia Winiarska – przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji: Pan T. 
W. wnioskiem z dnia 08.01.2020 r. wniósł o podjęcie uchwały w sprawie zakazu 
budowania nadajników sieci telefonii komórkowej 5G na terenie powiatu. 
Nadmienić należy, iż przedmiotowy zakaz musiałby zostać wprowadzony  
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co nie jest zadaniem 
powiatu. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przy (15 głosów za) przyjęła 
uchwałę nr XVII/122/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego 
podjęcia uchwały w sprawie zakazu budowania nadajników sieci telefonii 
komórkowej 5G na terenie powiatu. 
 Uchwała nr XVII/122/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego 
podjęcia uchwały w sprawie zakazu budowania nadajników sieci telefonii 
komórkowej 5G na terenie powiatu oraz protokół  głosowania za pomocą 
urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu 
 
Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw 
likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych. 

Nagranie z sesji od 21 min. 35 sek. do 28 min. 5 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=8BuN4OH1hHY . 
 Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1571  
i poz. 1815) jednym z zadań publicznych o charakterze ponadgminnym 
wykonywanym przez powiat jest wspieranie osób niepełnosprawnych. W celu 
jak najpełniejszego rozpoznania potrzeb w tym zakresie powołuje się Komisję 
doraźną, której skład, zadania oraz czas działania określono w niniejszej 
Uchwale. Sprawdzenie, czy budynki, o których mowa w §2 pkt 1 Uchwały, 
spełniają podstawowe wymagania w zakresie ich dostępności dla osób 
niepełnosprawnych powinno być dokonane przy użyciu narzędzia pn.”Karta 
dostępności obiektów” udostępnionego przez Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi. Skład Komisji doraźnej:  
1) Łukasz Sekuter- Przewodniczący; 
2) Adrian Galach- Wiceprzewodniczący; 
3) Jarosław Kobierski- członek; 

https://www.youtube.com/watch?v=8BuN4OH1hHY
https://www.youtube.com/watch?v=8BuN4OH1hHY
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4) Adam Lesiak- członek; 
5) Grzegorz Stefaniak- członek. 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przy (15 głosów za) przyjęła uchwałę  
nr XVII/124/2020 w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw likwidacji 
barier dla osób niepełnosprawnych. 
 Uchwała nr XVII/124/2020 w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw 
likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych oraz protokół głosowania  
za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.8 Przedstawienie sprawozdania Starosty Rawskiego z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok. 

Nagranie z sesji od 28 min. 10 sek. do 43 min. 20 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=8BuN4OH1hHY . 

Sprawozdanie przedstawił pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej. Rada Powiatu przyjęła do wiadomości sprawozdanie. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
  
Ad.9 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski za 2019 rok. 

Nagranie z sesji od 43 min. 30 sek. do 53 min. 40 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=8BuN4OH1hHY . 
      Sprawozdanie przedstawił pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (16 głosów za) przyjęła 
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski za 2019 rok. 
 
Ad.10 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady: 

 Rada Powiatu Rawskiego szóstej kadencji na swojej XVI sesji w dniu 30 grudnia 
2019 roku podjęła następujące uchwały:  

1. Uchwała nr XVI/110/2019 w sprawie zmian budżetu roku 2019; 
2. Uchwała nr XVI/111/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2033; 
3. Uchwała nr XVI/112/2019 w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok; 
4. Uchwała nr XVI/113/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2020-2033; 
5. Uchwała nr XVI/114/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Powiat Rawski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego; 

https://www.youtube.com/watch?v=8BuN4OH1hHY
https://www.youtube.com/watch?v=8BuN4OH1hHY
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6. Uchwała nr XVI/115/2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej; 

7. Uchwała nr XVI/116/2019 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Rawie 
Mazowieckiej; 

8. Uchwała nr XVI/117/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej 
możliwości wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej 
płatności bezgotówkowych; 

9. Uchwała nr XVI/118/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 

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.11 Wnioski i oświadczenia Radnych – nie zgłoszono.  
 
Ad.12 Sprawy różne: 

Nagranie z sesji od 56 min. 40 sek. do 1 godz. 26 min. 40 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=8BuN4OH1hHY . 
 
Ad.13 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pan Ryszard Imioła  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 14:40 dokonała 
zamknięcia obrad XVII 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=8BuN4OH1hHY  . 
Sporządził: Tomasz Góraj  
 

https://www.youtube.com/watch?v=8BuN4OH1hHY
https://www.youtube.com/watch?v=8BuN4OH1hHY

