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

5 czerwca 2020 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  
o godz. 1000 otworzyła sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości 
oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik  
do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 17 Radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji.  

Przewodnicząca Rady zaproponowała żeby punkt dotyczący oceny stanu 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie rawskim za 2019 
rok rozpatrywać jako pierwszy punkt merytoryczny tj. punkt 2 porządku obrad. 
Rada przyjęła taką propozycję w głosowaniu. Przystąpiono więc do realizacji 
następującego porządku obrad XIX sesji Rady Powiatu: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 
2. Ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie rawskim  

za 2019 rok; 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2020; 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego 

na lata 2020-2033; 
5. Podjęcie uchwały 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; 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Rawskiego;  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/72/2019 Rady Powiatu Rawskiego  

w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych od dnia 1 września 2019 r.; 

8. Podjęcie uchwały w sprawie założenia szkoły ponadpodstawowej, dwuletniej Branżowej 
Szkoły II stopnia w Rawie Mazowieckiej z siedzibą przy ul. Zwolińskiego 46 oraz 
włączenia jej do Zespołu Szkół- Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej z siedzibą przy ul. Zwolińskiego 46; 

9. Podjęcie 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 2020 r.; 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zużytego 
wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego dodatkowe wyposażenie; 

11. Sprawozdanie z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Rawie Mazowieckiej oraz informacja dotycząca zadań z zakresu pieczy zastępczej  
za 2019 rok i wykaz potrzeb; 

12. Ocena zasobów pomocy społecznej; 
13. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej  

za 2019 rok; 
14. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 
15. Wnioski i oświadczenia Radnych; 
16. Sprawy różne; 
17. Zamknięcie obrad. 
 
Ad.2 Ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie 
rawskim za 2019 rok. 
Nagranie z sesji Rady Powiatu - od 2 min. 45 sek. do 56 min. 15 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=rBVXvp-cMXA . 

Informację dotycząca stanu bezpieczeństwa w 2019 roku przedstawił Pan 
Krzysztof Gawot – Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego. Następnie 
dyskusja dotyczyła zabezpieczenia przez epidemią koronawirusa i podjętych 
działań  
- głos zabierali: Pan Starosta Józef Matysiak, Pan Krzysztof Jasiński  
– Powiatowy Inspektor Sanitarny, Pani Anna Dyśko - Komendant Powiatowy 
Policji, Pan Jarosław Uchman – Radny Rady Powiatu, Pani Bożena Woźniak  
– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. 

Informacja  - ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego  
w powiecie rawskim za 2019 rok została przyjęta przez radę Powiatu 
jednogłośnie. 
 
Ad.3 Następnie przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia 
uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2020.   

Omówienia projektu  uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik 
Powiatu: 
Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 
W dziale 600 – transport i łączność na podstawie umowy nr FN.3221.1.39.2020 
(nasz znak Or.1615.80.2020) z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminą Rawa Mazowiecka 
dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 150 
000 zł. Natomiast na podstawie umowy nr FN.3221.2.40.2020 (nasz znak 
Or.1615.79.2020) z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej również z Gminą Rawa Mazowiecka 

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


 3 

dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w kwocie  
25 000 zł. Kwoty dotacji będą stanowić nie więcej niż 50 % kosztów realizacji 
dofinansowywanych zadań. 
W dziale 750 – Administracja publiczna na podstawie umowy o powierzenie 
grantu nr 1302/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku z Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych  
z realizacją projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. 
W dziale 801- oświata i wychowanie w trzech projektach środki przeznaczone 
na wydatki majątkowe zostają przekwalifikowane na wydatki bieżące. Dotyczy 
to projektów realizowanych przez Zespół Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej 
to jest: „Akademia umiejętności” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0041/17-00  
i „Pracuj w branży HoReCa” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/17-00 oraz 
projektu „Szkoła nowego wymiaru” realizowanego w Liceum 
Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej na podstawie umowy 
RPLD.11.01.02-10-0021/18-00. 
Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 
2020 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 066 744 zł części oświatowej 
subwencji ogólnej na 2020 rok. Środki w wysokości 816 744 zł zostają 
przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń nauczycieli ze szkół i placówek 
oświatowo wychowawczych powiatu rawskiego natomiast kwota 250 000 zł 
zasili rezerwę celową oświatową. Na podstawie powyżej wymienionej 
informacji z Ministerstwa Finansów dokonuje się również zmniejszenia o kwotę 
4 316 zł planowanej do uzyskania w 2020 roku kwoty dochodów z tytułu 
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku 
z powyższym zmniejszeniu ulegają planowane wydatki bieżące w dziale 750  
– Administracja publiczna. 
W dziale 851 – ochrona zdrowia zwiększonymi przychodami zabezpiecza się 
środki w wysokości 110 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą 
„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”. 
W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy na podstawie decyzji Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.5.1.2020.MP z dnia 4 marca 
2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 149 400 zł  
z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem 
na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek  
na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej w szczególności pełniących funkcje doradców klienta. Natomiast 
na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-
I.4020.5.3.2020.JC z dnia 27 kwietnia 2020 roku dokonuje się zwiększenia 
planu dochodów o kwotę 110 000 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy 
otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi 
zadań realizowanych przez Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej 
określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
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rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 
W dziale 855 – Rodzina dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu 
otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie 200 zł z przeznaczeniem 
na wydatki bieżące Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 
Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez Powiat w 2020 roku 
- na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.1.2020 z dnia  
2 kwietnia 2020 roku dokonuje się zmian planowanych do uzyskania przez 
Powiat w 2020 roku Dochodów Skarbu Państwa. Planowana do uzyskania 
kwota ulega zmniejszeniu łącznie o 128 000 zł. 
Przychody, Rozchody 2020 roku - w związku ze zmianą rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących  
ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany klasyfikacji rozchodów. Ponadto 
zwiększa się przychody z tytułu innych źródeł (wolne środki) o kwotę 110000 zł 
w całości z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych. 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku 
Zmniejszenia: 
66 337 zł „Szkoła nowego wymiaru”, 
70 696 zł „Akademia umiejętności”, 
8 304 zł „Pracuj w branży HoReCa”. 
Zwiększenia: 
150 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice - Wilkowice”, 
25 000 zł „Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4105E Rossocha-
Przewodowice w miejscowości Rossocha”, 
110 000 zł - "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej". 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - 
- zmniejszenia: 
66 337 zł „Szkoła nowego wymiaru” – wydatki majątkowe 
70 696 zł „Akademia umiejętności” – wydatki majątkowe 
8 304 zł „Pracuj w branży HoReCa” – wydatki majątkowe 
Zwiększenia: 
66 337 zł „Szkoła nowego wymiaru” – wydatki bieżące 
70 696 zł „Akademia umiejętności” – wydatki bieżące 
8 304 zł „Pracuj w branży HoReCa” – wydatki bieżące 
97 501 zł "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej  
w systemie kształcenia zdalnego" – wydatki bieżące 
Pytania i dyskusja do przedstawionego punktu – nagranie z sesji od 1 godz. 13 
min. 50 sek. do 1 godz. 22 min. 35 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=rBVXvp-cMXA                                  

https://www.youtube.com/watch?v=rBVXvp-cMXA
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Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Jarosław Kobierski (który 
przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady Powiatu Rawskiego). 
       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przy (17 głosów za) przyjęła 
uchwałę nr XIX/129/2020 w sprawie zmian budżetu roku 2020. 
 Uchwała nr XIX/129/2020 w sprawie zmian budżetu roku 2020 oraz 
protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki  
do niniejszego protokołu.  
 
Ad.4 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 4 438 796 zł, w tym: 
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 108 013 zł, 
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 330 783 zł, 
Powyższe zmiany wynikają między innymi ze zwiększenia planu części 
oświatowej subwencji ogólnej - 1 066 744 zł, ze zmniejszenia planu dochodów  
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  
- 4 316 zł, z przekwalifikowania planu dochodów majątkowych na bieżące 
związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków 
europejskich - 145 337 zł, zwiększenia planu dochodów bieżących związanych  
z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - 97 501 
zł, zwiększenia planu środków z Funduszu Pracy - 259 400 zł, zwiększenia 
planu dotacji z budżetu państwa - 535 147 zł, zwiększenia planu z tytułu dotacji 
celowej od innych jednostek samorządu terytorialnego - 8 000 zł, zwiększenia 
planu dochodów osiągniętych z innych źródeł w kwocie 200 zł. Zwiększenie 
dochodów majątkowych wynika ze zwiększenia planowanych dotacji celowych 
otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  
-175 000 zł oraz z wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 
płatności, dotyczących dochodów majątkowych - 2 301 120 zł. 
Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 4 548 796 zł, w tym: 
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 1 949 785 zł, 
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 2 599 011 zł, 
Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu 
budżetu o kwotę 110 000 zł, co zostanie pokryte zwiększonymi przychodami  
z tytułu wolnych środków. 
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). 
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Zmiany: 
1. "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 2020–153 255 zł - wydatki bieżące (w tym wkład własny powiatu 19031 zł) 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu krajowego 89 858 zł (w tym wkład własny powiatu 35 551 zł) 
Środki z budżetu UE 577 007 zł 
2. „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 – 516 051 zł - wydatki 
bieżące, w tym 25 000 zł wkład własny, 
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 
3. „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 – 694 761 zł - wydatki 
bieżące, w tym 35 000 zł wkład własny, Źródła finansowania: 
środki z budżetu krajowego 169 685 zł (w tym wkład własny powiatu 70 000 zł) 
środki z budżetu UE 1 694 635 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 Radny Jarosław Kobierski (który 
przewodniczył połączonemu posiedzeniu komisji Rady Powiatu). 

       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przy (17 głosów za) przyjęła 
uchwałę nr XIX/130/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2020-2033. 
 Uchwała nr XIX/130/2020 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.5 Podjęcie uchwały w sprawie 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.  
Nagranie z sesji Rady Powiatu od 1 godz. 27 min. 55 sek. do 1 godz. 52 min.  
40 sek.  https://www.youtube.com/watch?v=rBVXvp-cMXA  

https://www.youtube.com/watch?v=rBVXvp-cMXA
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Projekt uchwały uchylającej uchwałę o Budżecie Obywatelskim  
Powiatu Rawskiego omówił Pan Starosta Józef Matysiak:  
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 SARSCoV-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. 

Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Jarosław Kobierski (który 
przewodniczył połączonemu posiedzeniu komisji Rady Powiatu Rawskiego). 
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       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przy 13 głosach za, 1 głosie 
przeciw i 3 głosach wstrzymujących się przyjęła uchwałę nr XIX/131/2020  
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. 
 Uchwała nr XIX/131/2020 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 oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania 
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Rawskiego. 

Zaproponowane zmiany w Statucie wynikają z konieczności dostosowania 
zapisów statutu do sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2  
(i chorobą COVID-19) oraz zakupu oprogramowania i sprzętu służącego 
doręczeniu zawiadomień i materiałów na sesje za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. Przewidziano także odbywanie obrad, sesji, posiedzeń, 
zgromadzeń lub inne form działania właściwych dla tych organów, a także 
podejmowanie rozstrzygnięć, w tym uchwał, z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb 
obradowania). 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przy (17 głosów za) przyjęła 
uchwałę nr XIX/132/2020 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Rawskiego. 
 Uchwała nr XIX/132/2020 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Rawskiego 
oraz protokół głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią 
załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/72/2019 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych od dnia  
1 września 2019 r. 

W załączniku do niniejszej uchwały została zmieniona nazwa Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej przy ul. Kolejowej 9 na Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej oraz Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej 
przy ul. Reymonta 14 na Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława St. 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej. Zmiana nazewnictwa szkół jest wynikiem 
reformy ustroju szkolnego. Nazwy szkół zostały dostosowane  
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  
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z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148 z późn. 
zm.). Uchwałą Nr XVI/115/2019 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej zmieniono nazwę szkoły na Zespół 
Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej natomiast uchwałą  
Nr XVI/116/2019 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia  
30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Władysława St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej 
zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława 
St. Reymonta w Rawie Mazowieckiej. W dniu 18 marca 2020 r. Łódzki Kurator 
Oświaty pozytywnie zaopiniował projekt niniejszej uchwały. Sieć szkół 
prowadzonych przez Powiat Rawski zapewnia realizację obowiązku szkolnego  
i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży zamieszkałym na terenie Powiatu 
Rawskiego. 

Rada Powiatu Rawskiego (15 głosów za, 2 radnych nie brało udziału  
w głosowaniu) przyjęła uchwałę nr XIX/133/2020 w sprawie zmiany uchwały  
nr X/72/2019 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 lipca 
2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych  
i szkół specjalnych od dnia 1 września 2019 r. 
 Uchwała nr XIX/133/2020 w sprawie zmiany uchwały nr X/72/2019 Rady 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych 
od dnia 1 września 2019 r. oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń  
do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie założenia szkoły ponadpodstawowej, 
dwuletniej Branżowej Szkoły II stopnia w Rawie Mazowieckiej z siedzibą przy 
ul. Zwolińskiego 46 oraz włączenia jej do Zespołu Szkół- Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej  
z siedzibą przy ul. Zwolińskiego 46. 

Dyrektor Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej  
im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej zwrócił się z wnioskiem  
o utworzenie Branżowej Szkoły II stopnia. Powstanie 2-letniej Branżowej 
Szkoły II stopnia umożliwi absolwentom Branżowej Szkoły I stopnia 
kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że po ukończeniu 
Branżowej szkoły II stopnia możliwe będzie uzyskanie dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w nauczanym zawodzie na poziomie 
technika oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości, dzięki czemu absolwenci  
tej szkoły będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych. 
Utworzenie Branżowej szkoły II stopnia umożliwi absolwentom Branżowej 
Szkoły I stopnia przygotowanie się do egzaminu maturalnego bez przerywania 
nauki. 
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    Rada Powiatu Rawskiego (15 głosów za, 2 radnych nie brało udziału  
w głosowaniu) przyjęła uchwałę nr XIX/134/2020 w sprawie założenia szkoły 
ponadpodstawowej, dwuletniej Branżowej Szkoły II stopnia w Rawie 
Mazowieckiej z siedzibą przy ul. Zwolińskiego 46 oraz włączenia jej do Zespołu 
Szkół- Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w 
Rawie Mazowieckiej z siedzibą przy ul. Zwolińskiego 46.  
     Uchwała nr XIX/134/2020 w sprawie założenia szkoły ponadpodstawowej, 
dwuletniej Branżowej Szkoły II stopnia w Rawie Mazowieckiej z siedzibą przy 
ul. Zwolińskiego 46 oraz włączenia jej do Zespołu Szkół- Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej  
z siedzibą przy ul. Zwolińskiego 46 oraz protokół  głosowania za pomocą 
urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.9 Podjęcie 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 2020 r. 

W dniu 08.04.2020 roku wpłynęła informacja o wysokości środków 
finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przypadających na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zmianami) wyliczonych 
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie 
algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 
r., poz 1605 z późn. zm.). Powiat Rawski na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w bieżącym roku 
otrzymał kwotę 1.259.921 zł. Zgodnie z art. 35a ust 3 cytowanej ustawy Rada 
Powiatu określa zadania, na które przeznacza środki finansowe określone  
w art. 48 ust. 1 pkt 1. W związku z powyższym poszczególne zadania oraz 
kwoty przeznaczone na ich realizację określono w załączniku do niniejszej 
uchwały. Dokonując podziału środków finansowych kierowano się potrzebami 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym zakresie oraz 
zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy, który realizuje 
część zadań wynikających z wyżej wymienionej ustawy. 
Środki finansowe w wysokości 717.360 zł. PFRON przeznaczył  
na dofinansowanie w 2020 r. kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Rawie Mazowieckiej, działającego przy Samorządowym Stowarzyszeniu 
Rozwoju Ziemi Rawskiej. Kwota ta stanowi 90% kosztów działalności 
Warsztatu (zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 

Rada Powiatu Rawskiego (16 głosów za, 1 radny nie brał udziału  
w głosowaniu) przyjęła uchwałę nr XIX/135/2020 w sprawie określenia zadań 
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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 2020 r.. 
 Uchwała nr XIX/135/2020 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 2020 r. 
oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią 
załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną 
wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego 
dodatkowe wyposażenie.  

Zgodnie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej  
za zgodą powiatu, nie więcej niż 3 % środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na pokrycie rocznych 
kosztów działalności warsztatu, można wykorzystać na niezbędną wymianę 
zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie. 
W dniu 04.03.2020 r. wpłynęła prośba Samorządowego Stowarzyszenia 
Rozwoju Ziemi Rawskiej, organizatora Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie 
Mazowieckiej, o wyrażenie takiej zgody. 

Rada Powiatu Rawskiego (16 głosów za, 1 radny nie brał udziału  
w głosowaniu) przyjęła uchwałę nr XIX/136/2020 w sprawie wyrażenia zgody 
na wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu 
terapii zajęciowej lub jego dodatkowe wyposażenie.  

Uchwała nr XIX/136/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego 
dodatkowe wyposażenie oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń  
do głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad.11 Sprawozdanie z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie Mazowieckiej oraz informacja dotycząca zadań z zakresu 
pieczy zastępczej za 2019 rok i wykaz potrzeb. 

Sprawozdanie przedstawiła Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska  
– dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 
Do sprawozdania uwag nie było. Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie  
(17 głosów za) przyjęła przedstawione sprawozdanie. 
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Ad.12 Ocena zasobów pomocy społecznej. 
Ocenę przedstawiła Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska  
– dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 
Do przedstawionej informacji uwag nie było uwag nie było. Rada Powiatu 
Rawskiego jednogłośnie (17 głosów za) przyjęła przedstawioną informację. 
 
Ad.13 Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie 
Mazowieckiej  za 2019 rok. 

Sprawozdanie przedstawiła Pani Elżbieta Jasnowska – dyrektor Powiatowej 
Biblioteki Publicznej. 

Do sprawozdania uwag nie było. Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie  
(17 głosów za) przyjęła przedstawione sprawozdanie. 
 
Ad.14 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady. 
Wykonanie przedstawił Wicestarosta Jacek Otulak: 

 Rada Powiatu Rawskiego szóstej kadencji na swojej XVIII sesji w dniu  
6 marca 2020 roku podjęła następujące uchwały:  

1. Uchwała nr XVIII/125/2020 w sprawie zmian budżetu roku 2020; 
2. Uchwała nr XVIII/126/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020-2033; 
3. Uchwała nr XVIII/127/2020 w sprawie przekazania środków finansowych 

na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji; 
4. Uchwała nr XVIII/128/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXII/122/2016 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 
30 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek 
organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Rawski. 

     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.15 Wnioski i oświadczenia Radnych – nie zgłoszono żadnych. 
 
Ad.16 Sprawy różne: 

Nagranie z sesji od 2 godz. 55 min. 00 sek. do 3 godz. 00 min. 40 sek.  
-   https://www.youtube.com/watch?v=rBVXvp-cMXA  . 

Radny Adam Lesiak zapytał o remont na ulicy Opoczyńskiej w Rawie 
Mazowieckiej - czy jest on współfinasowany przez Powiat. Radny Lesiak 
zwrócił też uwagę na problem wykaszania i wycinania zakrzaczeń na poboczach 
dróg powiatowych oraz podziękował za remont mostu w miejscowości 
Sanogoszcz. 

https://www.youtube.com/watch?v=rBVXvp-cMXA
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Ad.17 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 13:10 dokonała 
zamknięcia obrad XIX 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 na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 
(https://www.youtube.com/watch?v=rBVXvp-cMXA  
https://www.youtube.com/watch?v=rBVXvp-cMXA) 
Sporządził: Tomasz Góraj  
 

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

