
UCHWAŁA NR XIX/131/2020 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

w sprawie uchylenia Uchwały nr XVII/121/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 
31 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu 

Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 2020 

Na podstawie art. 12 ust. 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się Uchwałę nr XVII/121/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 
31 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu 
Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 2020. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego 

 
 

Maria Charążka 
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Uzasadnienie

Uchwałą nr XVII/121/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 stycznia 2020 r.
ustalono zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego w powiecie
rawskim. Wprowadzenie konsultacji z mieszkańcami powiatu w formie budżetu obywatelskiego w powiecie
jest uprawnieniem, a nie zadaniem obligatoryjnym powiatu. Ustalone zasady i terminy przeprowadzania
konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego na rok 2020, określone w/w uchwałą nie mogą
zostać dotrzymane wobec okoliczności faktycznych tj. wprowadzeniu przez organy państwowe szeregu
ograniczeń w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 (i chorobą COVID-19), które zaistniały po
podjęciu uchwały. Takiej możliwości nie daje ogłoszenie w Polsce stanu epidemii w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2. Nie wiadomo jak długo ten stan będzie obowiązywał. Istniejące zagrożenia związane
z koronawirusem wymagają realizacji wielu dodatkowych zabezpieczeń oraz zapewnienia ochrony
pracowników, w szczególności szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. Konieczne jest również stworzenie
odpowiednich warunków zapewniających ochronę pacjentów szpitala przed zakażeniem. W zaistniałej sytuacji
konieczne stało się przeznaczenie odpowiednich środków finansowych na walkę z koronawirusem SARS-
CoV-2 (COVID-19) i przekazanie ich Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej dla potrzeb
Szpitala Świętego Ducha. Środkami, które powiat może przeznaczyć na ten cel bez uszczerbku dla realizacji
innych obowiązkowych zadań powiatu są środki zabezpieczone na realizację budżetu obywatelskiego powiatu
w 2020 r. Zmiana przeznaczenia tych środków jest uzasadniona również z tego względu, że aktualnie (i
nie wiadomo jak długo) brak jest możliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych, jak również
dotrzymania terminów określonych w/w uchwałą wymaganych do wyłonienia i przekonsultowania oraz
zrealizowania wybranych projektów.

Wobec konieczności zminimalizowania zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 harmonogram
konsultacji stanowiący Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/121/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie
Mazowieckiej z dnia 31 stycznia 2020 r. został zawieszony przez Zarząd Powiatu Rawskiego w dniu 24 marca
2020 r. na czas nieokreślony – do wygaśnięcia zagrożenia.

Biorąc pod uwagę powyższe uznać należy uchylenie Uchwały nr XVII/121/2020 Rady Powiatu Rawskiego
w Rawie Mazowieckiej z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 2020 i dokonanie zmiany
przeznaczonych na ten cel środków na walkę z koronawirusem za uzasadnione.
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