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

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

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 1215 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.  

Do porządku obrad XXI sesji Rady Powiatu Rawskiego, jaki Radni otrzymali 
w ustawowym terminie, uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym 
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. Debata nad raportem o stanie powiatu za 2019 rok; 
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu 

Rawskiego; 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Powiatu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 
2019;  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 
Rawskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok;  

8. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 
9. Wnioski i oświadczenia Radnych; 
10. Sprawy różne; 
11. Zamknięcie obrad. 
 
Nagranie sesji: 
https://www.youtube.com/watch?v=iiJvXkCzm3Y  
 
Ad.2 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2020.   

Omówienia projektu  uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik 
Powiatu: 

https://www.youtube.com/watch?v=iiJvXkCzm3Y
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Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 
W dziale 600 – transport i łączność na podstawie umowy nr 24/RG/2020 z dnia 
20 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej z Gminą Biała Rawska dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków 
majątkowych w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na „Remont drogi 
powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew - podbudowa” (25 000 zł) oraz 
„Remont drogi powiatowej nr 4306E na odc. Lesiew - do dr. Woj.. Nr 725 - 
podbudowa" (również 25 000 zł). Uwolnione  dochody własne z pierwszego 
zadania stają się źródłem finansowania drugiego zadania. Dodatkowo na 
realizację Remontu drogi powiatowej nr 4306E na odc. Lesiew - do dr. Woj.. Nr 
725 - podbudowa zabezpiecza się brakującą kwotę 51 412 zł. 
W dziale 750- Administracja publiczna dokonuje się zmiany źródeł 
finansowania zadania inwestycyjnego „Wdrożenie elektronicznego obiegu 
dokumentów EZD PUW – etap II”. 
W dziale 851 – Ochrona zdrowia na podstawie umowy Nr UDA-
RPLD.04.02.02-10-0060/19-00 dotyczącej realizacji projektu „Poprawa 
efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej” dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w 
wysokości 40 460 zł oraz zmiany źródeł finansowania powyższej inwestycji. 
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 25 763 zł. Są to środki finansowe 
przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi programów 
realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej oraz 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Rawie Mazowieckiej. 
Również w powyższym dziale na podstawie umowy nr RPLD.09.02.01-10-
A014/19-00 o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów i 
wydatków związanych z realizacją projektu CUŚ DOBREGO w wysokości 2 
000 000 zł. Wkład własny Lidera projektu zabezpieczony zostaje w dziale 855 – 
Rodzina w kwocie 150 756 zł. 
W dziale 855 – Rodzina na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-
I.3111.2.165.2020 z dnia 24 lipca 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu 
dotacji celowych w kwocie 192 601 zł z przeznaczeniem na realizację projektu 
pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej. 
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 198 874 zł 
zabezpieczona na wydatki majątkowe przesunięta zostaje na wydatki bieżące. 
Natomiast 71 126 zł zabezpieczone z wolnych środków z lat ubiegłych zostaje 
zmniejszone. Powyższe zmiany wynikają z mniejszych niż przewidywano 
potrzeb na zadania inwestycyjne w 2020 roku. 
Przychody, Rozchody 2020 roku 
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Zmniejsza się przychody z tytułu innych źródeł (wolne środki) o kwotę 71 126 
zł, które były  przeznaczone na sfinansowanie wydatków majątkowych. 
Dotacje udzielone w roku 2020 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 
do sektora finansów publicznych 
Zwiększenia: 
57 500 zł Gmina Miasto Rawa Mazowiecka 
400 000 zł Gmina Rawa Mazowiecka 
95 000 zł Gmina Miejska Biała Rawska 
31 000 zł Gmina Regnów 
578 100 zł SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej 
71 900 zł SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej 
316 500 zł Fundacja "Obudźmy nadzieję" 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku 
Zmniejszenie: 
25 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew - 
podbudowa” 
69 500 zł „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap 
II” 
69 500 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej”, 
198 874 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala 
Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”, 
71 126 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej”, 
Zwiększenie: 
25 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew - 
podbudowa”, 
25 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 4306E na odc. Lesiew - do dr. Woj.. Nr 
725 - podbudowa", 
51 412 zł „Remont drogi powiatowej nr 4306E na odc. Lesiew - do dr. Woj.. Nr 
725 - podbudowa", 
25 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 4306E na odc. Lesiew - do dr. Woj.. Nr 
725 - podbudowa", 
69 500 zł „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap 
II”, 
66 000 zł "CUŚ DOBREGO" Zakup 2 schodołazów, zakup 2 wózków 
inwalidzkich elektrycznych, 
71 900 zł "CUŚ DOBREGO" zakup serwera do prowadzenia systemu teleopieki, 
zakup oprogramowania do serwera, 
18 088 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej”, 
40 460 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej”. 
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Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z 
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
Zwiększenia: 
58 548 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej” – wydatki majątkowe, 
137 900 zł „CUŚ DOBREGO” – wydatki majątkowe, 
192 601 zł "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 
epidemii COVID-19" – wydatki bieżące, 
2 012 856 zł „CUŚ DOBREGO” – wydatki bieżące. 

 
Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Jarosław Kobierski (który 

przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 
       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (17 głosów za) przyjęła uchwałę nr 
XXI/143/2020 w sprawie zmian budżetu roku 2020. 
 Uchwała nr XXI/143/2020 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 2 495 308 zł, w tym: 

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 266 948 zł, 
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 228 360 zł, 

Powyższe zmiany wynikają między innymi ze zwiększenia planu dotacji 
celowych z budżetu państwa - 186 708 zł, zmniejszenia  planu dotacji celowych 
z budżetu państwa - 224 zł, zwiększenia planu dochodów związanych 
z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich 
2 054 701 zł, oraz zwiększenia planu pozostałych dochodów bieżących 
osiągniętych z innych źródeł w kwocie 25 763 zł. Zwiększenie dochodów 
majątkowych wynika zwiększenia planu dochodów związanych z realizacją 
projektów finansowanych z udziałem środków europejskich - 178 360 zł oraz ze 
zwiększenia planowanych dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek 
samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na inwestycje - 50 000 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują 
zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 2 424 182 zł, w tym: 

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 2 465 822 zł, 
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 41 640 zł, 
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Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu 

budżetu o kwotę 71 126 zł co zostało zrównoważone poprzez zmniejszenie 
przychodów 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). 

Zmiany: 
1. "CUŚ DOBREGO" umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00, 
Lider Projektu: Powiat Rawski/PCPR Rawa Mazowiecka 
okres realizacji 2020 - 2023 
Całkowita wartość projektu 11 995 263 zł 
Rok 2020 –  2 012 856 zł- wydatki bieżące (w tym wkład własny powiatu 

150 756 zł), 
137 900 zł - wydatki majątkowe, 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu UE 11 090 727 zł 
Wkład własny powiatu 904 536 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). 
       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie (17 głosów za) przyjęła uchwałę nr 
XXI/144/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2020-2033. 
 Uchwała nr XXI/144/2020 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 Debata nad raportem o stanie powiatu za 2019 rok 

W tym miejscu głos zabrał Starosta Rawski Pan Józef Matysiak 
informując, iż zgodnie z art. 30a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) „Zarząd powiatu co roku do dnia 31 
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maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu” (artykułem  15zzzzzz 
Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374  
z późn. zm.) wydłużono termin o 60 dni).  

Raport, udostępniony Radnym 7 lipca 2020 r.  obejmuje podsumowanie 
działalności zarządu powiatu za rok 2019, w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii, realizację uchwał rady powiatu oraz budżetu 
obywatelskiego. 
Nagranie z sesji od 52 min. do 1:58:25:   
https://www.youtube.com/watch?v=iiJvXkCzm3Y  
 
Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu 
Rawskiego. 

Rada Powiatu Rawskiego przy 10 głosów za i 7 głosach przeciw przyjęła 
uchwałę nr XXI/145/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi 
Powiatu Rawskiego. 

 Uchwała nr XXI/145/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania 
Zarządowi Powiatu Rawskiego oraz protokół głosowania za pomocą urządzeń do 
głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 
W tym miejscu Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka 
ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach. 
 
Ad. 6 Po wznowieniu obrad, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono 
do realizacji punktu obejmującego podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Powiatu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za rok 2019. 

Nagranie z sesji  od 2 godz. 28 min. 09 sek.  do 2 godz. 54 min. 10 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=iiJvXkCzm3Y . 

Omówienia wykonania budżetu i podstawowych wskaźników dokonał Pan 
Józef Matysiak – Starosta Rawski:  

Budżet powiatu na 2019 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2018 r. 
Uchwałą Nr IV/29/2018 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody 
i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu 
administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez 
powiat w 2019 r., zestawienie zadań inwestycyjnych na 2019 r. oraz wydatki na 
programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności. 
Subwencje ogólne 
Planowana kwota subwencji to 29 393 369,00 zł. Wykonanie w 2019 roku 
wyniosło 29 393 369,00 zł, tj. 100,0 % planu, z tego: 

https://www.youtube.com/watch?v=iiJvXkCzm3Y
https://www.youtube.com/watch?v=iiJvXkCzm3Y
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 Plan Wykonanie % 
- subwencja oświatowa 24 614 653,00 24 614 653,00 100,0 
- subwencja równoważąca 1 700 283,00 1 700 283,00 100,0 
- subwencja wyrównawcza 3 078 433,00 3 078 433,00 100,0 
Subwencje stanowiły 40,0 % wykonanych dochodów ogółem. 
Dotacje 
Kwota zaplanowanych dotacji to 20 186 647,00 zł. Wykonanie do 31 grudnia 
2019 roku wyniosło  18 775 070,11 zł  tj. 93,0 %. 
W kwotach dotacji zawarte są dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z funduszy celowych, dotacje  
z funduszy europejskich oraz zwroty dotacji. 
᠆ Dotacje z budżetu państwa 
Decyzje na powyższe dotacje opiewały łącznie na 6 353 455,00 zł. Dotacje, 
jakie wpłynęły w 2019 roku to kwota 6 318 387,68 zł tj. 99,4 % w tym: 
a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące). 
Plan 5 927 466,00 zł, wykonanie 5 895 204,18 zł tj. 99,5 %. 
b) na zadania z zakresu administracji rządowej (inwestycyjne). 
Plan 122 083,00 zł, wykonanie 122 083,00 zł tj. 100,0 %. 
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową. 
Plan 167 790,00 zł, wykonanie 98,3 % tj. 164 984,50 zł. 
d) na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 
Plan 136 116,00 zł, wykonanie 136 116,00 zł. 
᠆ Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
Plan 1 527 542,00 zł, natomiast wykonanie do 31 grudnia 2019 roku 1 915 
783,44 zł, tj. 125,4 % kwoty planowanej. Są to dotacje z gmin i powiatów na 
wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów), dotacje na 
utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające  
w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim, na dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych powiatu oraz na pomoc finansową na wydatki bieżące  
i majątkowe. 
a) Z budżetów gmin (bieżące) plan 209 972,00 zł, wykonanie w 2019 roku 264 
393,64 zł, tj. 125,9 % kwoty planowanej. 
b) Z budżetów powiatów (bieżące) plan 665 368,00 zł, wykonanie na koniec 
grudnia 2019 roku 1 019 967,85 zł, tj. 153,3 % kwoty planowanej. 
c) Z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) plan 42 800,00 zł, wykonanie 
42 800,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej. 
d) Z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne) plan 470 000,00 zł, 
wykonanie 449 219,95 zł, tj. 95,6 % kwoty planowanej. 
e) Z budżetu województwa (inwestycyjne) plan 139 402,00 zł, wykonanie 139 
402,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej. 
᠆ Dotacje z funduszy celowych 
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a) Z państwowych funduszy celowych (bieżące) plan 150 897,00 zł, wykonanie 
71 466,00 zł tj. 47,4 % kwoty planowanej. 
b) Z państwowych funduszy celowych (inwestycyjne) 114 000,00 zł plan, 114 
000,00 zł wykonanie tj. 100,0%. 
᠆ Dotacje z funduszy europejskich 
a) Z funduszy europejskich (bieżące) 7 787 362,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 
2019 roku 6 089 894,88 zł, tj. 78,2% kwoty planowanej. 
b) Z funduszy europejskich (inwestycyjne) 4 253 232,00 zł, wykonanie do 31 
grudnia 2019 roku 4 265 379,86 zł, tj. 100,3 % kwoty planowanej. 
᠆ Zwroty dotacji 
Plan 159,00 zł natomiast wykonanie 158,25 zł czyli 99,5 % kwoty planowanej. 
Dotacje stanowiły 25,5 % zrealizowanych dochodów ogółem. 
3. Dochody własne 
Na 2019 rok plan dochodów własnych powiatu oszacowano w wysokości 24 
089 700,00 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło 25 402 826,93 zł, tj. 105,5 
%. 
Na dochody własne składają się: 
᠆ wpływy za druki komunikacyjne. 
Plan 1 200 000,00 zł, wykonanie w 2019 roku 1 265 976,70 zł tj. 105,5 %. 
᠆ wpływy ze sprzedaży majątku oraz z tytułu odszkodowania za przejęte 
nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. 
Plan 3 098 775,00 zł, wykonanie w 2019 roku 3 349 271,25 zł, tj. 108,1 %. 
᠆ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. 
Plan 12 297 386,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 roku 12 824 320,94 zł tj. 
104,3%. 
W tym: 
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan – 12 297 386,00 zł, 
wykonanie 12 413 687,00 zł. 
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – bez planu, wykonanie – 
410 633,94 zł. 
᠆ wpływy z najmu i dzierżawy. 
Plan 271 413,00 zł, wykonanie w 2019 roku 331 692,96 zł tj. 122,2 %. 
᠆ wpływy z usług. 
Plan 669 848,00 zł, wykonanie do 31.12.2019 r. 732 390,15 zł tj. 109,3 %. 
᠆ wpływy z opłat, koncesji i licencji, w tym także wpływy z opłat za trwały 
zarząd, użytkowanie i służebności, a także z opłat za wydanie prawa jazdy 
Plan 933 908,00 zł, wykonanie 1 113 746,14, tj. 119,3 %. 
᠆ darowizny 
Plan 26 790,00 zł, wykonanie wyniosło 26 790,00 zł, tj. 100,0 %. 
᠆ wpływy z różnych dochodów 
Plan  60 482,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 roku 68 909,71 zł  tj. 113,9 
%. 
᠆ środki pozyskane z innych źródeł (bieżące). 
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Plan 218 454,00 zł, wykonanie 305 574,74 zł, tj. 139,9 %. 
᠆ środki z Funduszu Pracy 
Plan 147 300,00 zł, wykonanie w 2019 roku 147 300,00 zł tj. 100,0 %. 
᠆ środki z państwowych funduszy celowych (inwestycyjne) 
Plan 5 039 729,00 zł, wykonanie 5 039 729,00 zł tj. 100,0 %. 
᠆ pozostałe dochody 
Plan 125 615,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2019 roku 197 125,34 zł tj. 156,9 
%. 
Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 34,5 % dochodów 
ogółem. 
Dane z wykonania dochodów według rodzajów zawiera tabela nr 1. 
Dane z wykonania dochodów według podziału klasyfikacji budżetowej – 
działów, rozdziałów i rodzajów zawiera tabela nr 3. 
Tabela nr 3 zawiera również informację dotyczącą przychodów budżetowych. 
W planie ujęto przychody w wysokości: 11 966 455,00 zł, wykonanie w 2019 
roku wyniosło 15 332 262,63 zł tj. 128,1 %, w tym: 
᠆ kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 
Plan 10 935 000,00 zł, wykonanie 10 935 000,00 zł. 
᠆ przychody z tytułu wolnych środków 
Plan 1 031 455,00 zł, wykonanie 4 397 262,63 zł. 
WYDATKI I ROZCHODY 
Plan wydatków określony został na poziomie 75 381 564,00 zł. Wykonanie za 
IV kwartały 2019 roku wyniosło 70 675 562,88 zł tj. 93,8 %. 
Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje: 
1. Wydatki bieżące plan w wysokości 60 180 779,00 zł, zostały zrealizowane do 
dnia 31 grudnia 2019 roku w kwocie 56 447 255,81 zł tj. 93,8 % planu, w tym: 
a) jednostki budżetowe plan – 47 442 439,00 zł, wykonanie – 45 622 073,95 zł 
tj. 96,2 % planu 
᠆ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 806 087,00 zł, wykonanie za II 
półrocza 2019 roku 34 323 004,70 zł tj. 98,6 % planu, 
᠆ zadania statutowe 12 636 352,00 zł, wykonanie 11 299 069,25 zł tj. 89,4 % 
planu. 
b) dotacje na zadania bieżące 1 564 713,00 zł, wykonanie 1 531 231,79 zł tj. 
97,9 % planu 
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 003 154,00 zł, wykonanie 1 846 
655,06 zł tj. 92,2 % planu 
d) obsługa długu 650 000,00 zł, wykonanie 621 987,92 zł tj. 95,7 % planu 
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: plan 533 333,00 zł; wykonanie 533 
333,00 zł, tj. 100,0 % planu. 
f) wydatki z udziałem środków UE 7 987 140,00 zł, wykonanie 6 291 974,09 zł 
tj.: 78,8 % planu. 
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 15 200 785,00 zł, wykonanie 
wyniosło 14 228 307,07 zł tj. 93,6 % planu w tym: 
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᠆ inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 197 785,00, wykonanie 14 225 307,07 zł 
tj. 93,6 % planu, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków z 
Unii Europejskiej plan: 4 572 694,00 zł, wykonanie 4 269 344,47 zł tj. 93,4 % 
planu. 
᠆ Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 
handlowego 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł. 
Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w VIII części informacji 
omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019 rok. 
INWESTYCJE 
Nakłady inwestycyjne na 2019 rok zostały zaplanowane i wykonane w 2019 
roku następująco: 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
᠆ 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 
„Scalanie gruntów obiektu Ścieki”. Plan wydatków majątkowych na 2019 rok to 
kwota 3 701 800,00 zł, do 31 grudnia 2019 roku wydatki zostały poniesione  
w wysokości 3 671 741,74 zł. W tym kwota 112 083,00 zł sfinansowana była 
dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej. 
Dział 600 – Transport i łączność 
᠆ 60014 – Drogi publiczne powiatowe 
Plan wydatków majątkowych na 2019 rok wynosił 1 067 702,00 zł, wydatki 
wykonano w wysokości 874 921,15 zł. 
„Zakup rębaka” zaplanowano wydatki w kwocie 70 000,00 zł, w 2019 roku 
wydatki  poniesiono w 100,0% w kwocie 70 000,00 zł. 
„Budowa chodnika w m. Stara Wieś” plan – 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 
zł. 
„Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Targowej w Rawie 
Mazowieckiej” zaplanowano wydatek rzędu 140 000,00 zł, wydatkowano 98 
439,90 zł, w tym 49 219,95 zł sfinansowano dotacją z miasta Rawa 
Mazowiecka. 
„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod  poszerzenie dróg powiatowych” 
plan na zadanie wynosił 15 000,00 zł wydatkowano 14 556,00 zł. 
„Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha-Przewodowice-Rylsk Duży-
Zuski – dr. Woj. nr 707 na odcinku Sławków-Rylsk Duży” zaplanowano 
wydatek w kwocie 367 202,00 zł wydatkowano 232 541,76 zł. 
„Remont drogi powiatowej nr 4129E Kaleń – Lubania – 0,6 km” – plan na 
zadanie wynosił 158 000,00 zł, wydatkowano 157 993,50 zł. 
„Remont drogi powiatowej nr 4126E odc. przez wieś Konstantynów – 0,3 km” 
zaplanowano wydatek rzędu 77 500,00 zł, wykonanie wyniosło 77 490,00 zł. 
„Remont drogi powiatowej nr 4306E na odc. Kazimierzów – Lesiew – 
podbudowa – 1,0 km” plan to kwota 145 000,00 zł, wykonanie 144 000,00 zł. 



 11 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska-Komorów od km 2+516 
do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65” plan – 65 000,00 zł, 
wykonanie – 49 899,99 zł. 
᠆ 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska od 
km7+054 do km 7+629, od km 8+900 do km 9+335, od km 10+335 do km 
12+334” plan na 2019 rok wynosił 2 579 278,00 zł, do 31 grudnia poniesiono 
wydatki w wysokości 2 423 800,71 zł, w tym 1 190 724,00 zł sfinansowano 
dotacją z Funduszu dróg Samorządowych natomiast 100 000,00 zł dotacją  
z Gminy Biała Rawska. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – (Mogielnica) na odcinku od 
km 10+300 do km 12+760” plan na zadanie wynosił 1 499 152,00 zł, wydatki 
poniesiono w kwocie 1 331 163,42 zł, w tym 665 278,00 zł ze środków 
Funduszu Dróg Samorządowych. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska – gr. woj. (Rossocha) 
na odcinkach: od km 8+158 do km 9+343 i od km 11+880 do km 12+270 i od 
km 12+570 do km 16+604” wydatkowano 3 663 353,21 zł, z czego 2 883 
727,00 zł pozyskano z Funduszu Dróg Samorządowych natomiast 200 000,00 zł 
Gmina Sadkowice przekazała w formie dotacji celowej na powyższe zadanie. 
Dział 710 – Działalność usługowa 
᠆ 71095 – Pozostała działalność 
„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług 
przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny. Plan 
wydatków majątkowych na 2019 rok to kwota 141 652,00 zł, wydatki zostały 
poniesione w wysokości 13 703,03 zł. 
Dział 750 – Administracja publiczna 
᠆ 75020 - Starostwa powiatowe 
„Zakup sprzętu audiowizualnego do transmisji obrad Rady i głosowania” 
zaplanowano 40 000,00 zł, wydatkowano  39 998,14 zł. 
„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap I” 
zaplanowano wydatek w kwocie 203 000,00 zł, wydatkowano 202 819,62 zł. 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i  ochrona przeciwpożarowa 
᠆ 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 
"Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 na potrzeby KPPSP 
w Rawie Mazowieckiej" zaplanowano 10 000,00 zł, wykonano wydatek  
w kwocie 10 000,00 zł. 
᠆ 75495 - Pozostała działalność 
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu – 
przekazano 4 845,00 zł na zaplanowane 5 000,00 zł. 
Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do 
zakupu samochodu operacyjnego – 30 000,00 zł plan,  wykonanie 100,0 % 
planu czyli 30 000,00 zł. 
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Zakup lekkiego samochodu operacyjnego z napędem 4x4 na potrzeby KPPSP  
w Rawie Mazowieckiej – 114 000,00 zł. 
Dział 758 – Różne rozliczenia 
᠆ 75814 - Różne rozliczenia finansowe 
„Wkład do spółdzielni socjalnej „Pracuj z Nami””. Zaplanowane w wysokości 3 
000,00 zł wydatki zostały poniesione w II półroczu 2019 roku. 
Dział 801 – Oświata i wychowanie 
᠆ 80120 - Licea ogólnokształcące 
„Konserwacja (remont) pokrycia dachowego na budynkach LO w Rawie 
Mazowieckiej” zaplanowane na kwotę 120 000,00 zł zadanie zostało 
zrealizowane w kwocie 115 776,21 zł. 
᠆ 80195 – pozostała działalność 
„Pracuj w branży HoReCa” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/17-00 telewizor 
i system do odsłuchu nagrań, tablica interaktywna z rzutnikiem, wyposażenie 
pracowni technologii gastronomicznej dla zawodu żywienia i usług 
gastronomicznych i kucharzy, odkurzacz – zaplanowano wydatki rzędu 43 
732,00 zł wydatkowano 35 428,70 zł. 
„Akademia umiejętności” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0041/17-00 telewizor  
i system do odsłuchu nagrań, wyposażenie pracowni techniki mechatroniki – 
roboty, zestawy pneumatyki, wyposażenie pracowni programów urządzeń  
i systemu, frezarki CNC. Plan na to zadanie wynosił 229 981 zł zrealizowano 
wydatki w wysokości 159 285,00 zł . 
„Motoryzacja moja pasja” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00 
wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej, pojazd 
samochód i elektromechanik pojazdów, wyposażenia pracowni symulator do 
nauki jazdy, wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej metalu. Plan 
wynosił 328 613,00 zł, wykonanie – 328 610,85 zł. 
„Staże zawodowe oknem na rynek pracy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-
0019/17-00 komputery stacjonarne i monitory. W 2019 roku poniesiono wydatki 
w kwocie 61 956,93 zł zaplanowane na kwotę 61 959,00 zł. 
„Zawodowe drogowskazy” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0015/17-00 
kserokopiarka, urządzenia do frankowania i korespondencji, tablica 
interaktywna, analizator NIR. Zaplanowane na kwotę 87 390,00 zł zadanie  
w 2019 roku zostało zrealizowane w wysokości 87 390,00 zł. 
„Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu 
dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do 
rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej” 
UDA-RPLD.07.04.01-10-0006/16-00 Zaplanowane w wysokości 9 175,00 zł 
wydatki w ciągu IV kwartałów zrealizowano w kwocie 9 173,03 zł. 
„Szkoła nowego wymiaru” 
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Umowa nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00 Zakup komputerów stacjonarnych. 
Plan – 80 475,00 zł, wykonanie – 14 138,19 zł. 
„Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego 
(szkoły: Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Przemysłowa, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej). Plan 95 000,00 zł, 
wykonanie 69 987,00 zł. 
Dział 851 – Ochrona zdrowia 
᠆ 85111 - Szpitale ogólne 
„Przebudowa pomieszczeń Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” plan na 
zadanie wynosił 72 000,00 zł, wydatków w 2019 roku nie poniesiono. 
„Budowa łącznika wraz z remontem chodnika pomiędzy budynkami na terenie 
Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” plan 33 000,00 zł, wykonano 
wydatek rzędu 32 612,18 zł. 
„Zakup autoklawu dla SPZOZ-u w Rawie Mazowieckiej” plan – 100 000,00 zł, 
wykonanie 100 000,00 zł w całości sfinansowane dotacjami celowymi z tytułu 
pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. 
᠆ 85195 – Pozostała działalność 
„Poprawa efektywności energetycznej budynków SP ZOZ Szpitala Św. Ducha 
w Rawie Mazowieckiej”. Wydatki zaplanowano w kwocie 58 156,00 zł, 
wykonanie wyniosło 43 665,00 zł. 
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 
᠆ 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 
„Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków Zespołu 
Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2  
oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych- etap 2.” zaplanowane 
nakłady w wysokości 706 800,00 zł w 2019 roku zostały poniesione w kwocie 
704 937,96 zł. Finansowanie powyższej inwestycji zaplanowane jest również  
w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
᠆ 90095 Pozostała działalność 
„Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków Zespołu 
Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2  
oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych- etap 2.”, plan na 
zadanie to 82 000,00 zł do końca grudnia 2019 roku wydatkowano 82 000,00 zł. 
Dane dotyczące inwestycji zawiera tabela nr 9. 
WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 
PKT 2 I 3 ORAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH 
1. „Scalanie gruntów obiektu Ścieki” 00002-6502-UM0500002/16 
Program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. 
Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 3 701 800,00 zł, wydatki poniesione  
w 2019 roku 3 671 741,74 zł tj. 99,2 % planu. 
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2. „Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury  
w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków 
zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w Zespole Szkół – 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 
Mazowieckiej” 
UDA-RPLD.07.04.01-10-0006/16-00 
Program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. 
Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 9 175,00 zł, wydatki poniesione do dnia 
31 grudnia 9 173,03 zł tj. 100,0% planu. 
3. „Pracuj w branży HoReCa” RPLD.11.03.01-10-0042/17-00, 
Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. 
Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 904 723,00 zł, wydatki poniesione  
w 2019 roku 887 926,05 zł tj. 98,1% planu. 
4. „Akademia umiejętności” RPLD.11.03.01-10-0041/17-00 
Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka 
Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 1 240 597,00 zł, wydatki poniesione  
w 2019 roku 1 169 559,64 zł tj. 94,3% planu. 
5. „Motoryzacja moja pasja” Nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00 
Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka 
Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 1 036 447,00 zł, wydatki poniesione w IV 
kwartałach 961 310,16 zł tj. 92,8% planu. 
6. "Czas na staż" POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048972 
Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka 
Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 499 327,00 zł, wydatki poniesione to 
kwota 410 920,98 zł tj. 82,3% planu. 
7. „Zawodowe drogowskazy” Nr RPLD.11.03.01-10-0015/17-00, 
Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie 
Mazowieckiej. 
Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 692 933,00 zł, wydatki poniesiono  
w kwocie 686 096,93 zł tj. 99,0% planu. 
8. „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” RPLD.11.03.01-10-0019/17-00, 
Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała 
Rawska. 
Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 472 630,00 zł, w II półroczach 2019 roku 
wydatkowano 419 720,57 zł tj. 88,8% planu. 
9. „Szkoła nowego wymiaru” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00 
Program jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Rawie 
Mazowieckiej. 
Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 616 167,00 zł, w 2019 roku 
wydatkowano 513 609,58 zł tj. 83,4% planu. 
10. „Mobilny Reymont” 2018-1-PL01-KA102-047966, 
Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie 
Mazowieckiej. 
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Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 245 872,00 zł, wydatki poniesiono  
w kwocie 245 871,19 zł tj. 100,0% planu. 
11. „Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość” umowa Nr 
RPLD.11.01.02-10-0026/18-00 
Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie 
Mazowieckiej. 
Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 598 587,00 zł, wydatki poniesiono  
w kwocie 417 662,70 zł tj. 69,8% planu. 
12. "Czas na staż - 2019 " 2019-1-PL01-KA102-062349 Program jest 
realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie w 
2019 wynosił 341 640,00 zł wykonanie natomiast wyniosło 119 190,70 zł tj. 
34,9% planu. 
13. "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" umowa nr 2019-1-PMU-
1010. Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Rawie Mazowieckiej. 
Plan na zadanie w 2019 wynosił 164 425,00 zł wykonanie natomiast wyniosło 
111 175,95 zł tj. 67,6% planu. 
14. "Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg 
der Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczanie Europy na 
międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni" 2019-1-DE03-KA229-059610_3 
Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan 
na zadanie w 2019 wynosił 90 040,00 zł wykonanie natomiast wyniosło 2 
701,94 zł tj. 3,0% planu 
15. „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” umowa Nr 
RPLD.09.02.01-10-A007/17-00 Program jest realizowany przez Powiat Rawski 
/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej jako lidera 
projektu oraz partnerów projektu tj. gminy: Rawa Mazowiecka, Cielądz i gminę 
miejską Białą Rawska oraz Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku i Fundację "Obudźmy nadzieję". 
Plan na zadanie w 2019 roku to kwota 1 915 902,00 zł, wydatki w 2019 roku 
zostały poniesione w wysokości 1 033 037,37 zł tj. 53,9% planu.. 
16. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-
usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego". Program jest 
realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej - plan na 2019 
rok to kwota 141 652,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 13 703,03 zł co 
stanowi 9,7% planu. 
Programy wieloletnie: 
᠆ Wydatki bieżące: 
1. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", 
Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1661. W części programu realizowanej 
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej wydatki 
wyniosły 124 037,79 zł na zaplanowaną kwotę 124 800,00 zł co stanowiło 
99,4% planu. 
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2. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", 
Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1661. W części programu realizowanej 
przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej zaplanowane wydatki w kwocie 300,00 zł w 2019 roku 
poniesiono w 100,0%. 
᠆ Wydatki majątkowe 
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska - etap II 
Zadanie realizowane przez starostwo. 
Ogółem planowane nakłady 4 416 244,00 zł. 
Plan na 2019 rok to kwota 2 777 108,00 zł (wydatki majątkowe), środki 
wydatkowano w kwocie 2 423 800,71 zł. 
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - (Mogielnica) na odcinku 
od km 10+300 do km 12+760 
Zadanie realizowane przez starostwo. 
Ogółem planowane nakłady 6 723 140,00 zł. 
Plan na 2019 rok to kwota 1 667 748,00 zł (wydatki majątkowe), środki 
wydatkowano w kwocie 1 331 163,42 zł. 
Tabela nr 10 zawiera dane dotyczące zadań z dofinansowaniem UE oraz 
programów wieloletnich. 
 

Sytuacja finansowa Powiatu pozwoliła na bezpieczne i terminowe 
regulowanie zobowiązań. Powiat nie korzystał z kredytu krótkoterminowego. 

Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego 
poprosiła o przedstawienie opinii wszystkich komisji Rady w sprawie 
wykonania budżetu. Opinie wszystkich komisji były pozytywne.  
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej – Pana Marka Szcześniaka, który przedstawił stanowisko 
Komisji Rewizyjnej (z dnia 17 czerwca 2020 r.) w sprawie wykonania budżetu 
Powiatu za rok 2019 i pozytywną opinię tejże komisji. 

 Następnie Pani Przewodnicząca Rady Maria Charążka odczytała 
uchwałę nr III/100/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi z dnia 12 maja 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania 
Zarządu Powiatu Rawskiego z wykonania budżetu za 2019 rok – załącznik   
do niniejszego protokołu. 

Rada Powiatu Rawskiego przy 10 głosach za i 6 głosach przeciw przyjęła 
uchwałę nr XXI/146/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Powiatu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019.
 Uchwała nr XXI/146/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Powiatu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019 oraz 
protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
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Ad. 7 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji 
punktu obejmującego podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. 

Nagranie z sesji  od 2 godz. 54 min. 11 sek. do 3 godz. 11 min. 
https://www.youtube.com/watch?v=iiJvXkCzm3Y . 

O przedstawienie wyników kontroli i wniosku Komisji Rewizyjnej, 
Przewodnicząca Rady poprosiła przedstawiciela Komisji Rewizyjnej. Wniosek 
absolutoryjny odczytała Pani Radna Zofia Winiarska – członek Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Rawskiego. 

Komisja Rewizyjna wnioskując o udzielenie absolutorium wyraziła pozytywne 
stanowisko w zakresie przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok 
przedstawionego przez Zarząd Powiatu. Stanowisko powyższe jest 
odzwierciedleniem przeprowadzonej uprzednio kontroli: 
„Zespół kontrolny swoje czynności rozpoczął w dniu 06.06.2020 r. od zapoznania 
się z treścią  Uchwały Nr III/100/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej  
sprawozdania Zarządu Powiatu Rawskiego z wykonania budżetu za 2019 rok. 
Komisja opierała się na następujących dokumentach przedstawionych przez Zarząd 
Powiatu: 
- informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok; 
- informacji o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2019 -2033 za rok 2019 rok; 
- informacji o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych 
Powiatu Rawskiego do 31 grudnia 2019 roku; 
- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2019 rok; 
- informacji o stanie mienia powiatu rawskiego za 2019 rok; 
- bilansie budżetu;                                                                                                      
-bilansie jednostki budżetowej; 
- rachunku zysków i strat, 
- zestawieniu zmian w funduszu jednostki; 
- bilansie skonsolidowanym Powiatu Rawskiego; 
- informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. 
Następnie przystąpiono do czynności kontrolnych polegających na kontroli 
zgodności danych zawartych w treści sprawozdania z wykonania budżetu przez 
Zarząd Powiatu z dokumentacją źródłową - członkowie komisji na posiedzeniu  
w dniu 08.06.2020 r. wskazali obszary realizacji budżetu, o których by chcieli 
uzyskać dokładniejszą informację. 
 
Komisja na posiedzeniu w dniu 15.06.2020 r. zapoznała się z następującymi 
tematami: 
1. Informacją o programie wieloletnim „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 
wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa 

https://www.youtube.com/watch?v=iiJvXkCzm3Y
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Łódzkiego” – wkład własny. Plan wydatków majątkowych na 2019 rok to kwota 
141 652,00 zł, wydatki zostały poniesione w wysokości 13 703,03 zł.  Informacje 
przedstawił pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru  
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się także z przedstawioną dokumentacją. 
 
2. Informacją o pracach geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa- 
Środki po stronie planu to kwota 3 705 701,00 zł, do 31 grudnia 2019 roku 
zrealizowano wydatki w wysokości 3 675 642,27 zł. Wydatki finansowane były 
środkami własnymi oraz dotacją z budżetu państwa. Zaplanowano również wydatki 
finansowane dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). 
Wydatki związane były z realizacją projektu „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”. 
Zaplanowano środki (§ 6258, § 6259) w wysokości 3 589 717,00 zł, otrzymano 
kwotę 3 501 782,80 zł, dodatkowo otrzymano dotację celową z budżetu państwa  
w wysokości 112 083,00 zł, wydatkowano łącznie 3 671 741,74 zł w tym 57 875,94 
zł środkami własnymi powiatu. Były to w całości wydatki majątkowe.  
W ramach przyznanych środków poniesione zostały koszty prac dotyczących 
scalenia gruntów obiektu „Ścieki” w obrębie Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka 
wykonane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi. Ze środków własnych 
poniesiono również koszty wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych  
w wysokości 3 900,53 zł co stanowi 100,0% planu. Informacje przedstawił pan 
Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Członkowie 
Komisji Rewizyjnej zapoznali się także z przedstawioną dokumentacją. 
 
3. Informacją dotyczącą przetargu na „Remont drogi powiatowej nr 4105E 
Rossocha-Przewodowice-Rylsk Duży-Zuski – dr. Woj. nr 707 na odcinku Sławków-
Rylsk Duży”. Informację przedstawiła pani Małgorzata Killman – Dyrektor 
Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Zakres 
prac: warstwa konstrukcyjna, wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem 
asfaltowym, warstwa ścieralna, wzmocnienie poboczy z kruszywa łamanego, 
oznakowania pionowego.  
Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej 4105E Rossocha – Przewodowice – Rylsk 
Duży – Zuski – dr. woj. nr 707 na odcinku Sławków – Rylsk Duży” objęte było 
dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących  
z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą: 
modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych. 
Całkowita wartość – 232 361,76 zł 
Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego–139 402,00 zł 
Środki własne powiatu – 92 959,76 zł 
Termin realizacji zadania – 27.09.2019 r. – 15.10.2019 r. 
Remont objął odcinek 1413 m. 
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4. Wykazem umów cywilnoprawnych zawartych w 2019 rok przez Starostwo 
Powiatowe w Rawie Mazowieckiej opracowanym przez Wydział Organizacyjny. 
 
5. Wydatkami na promocję w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego) w roku 2019- Wydatkowano kwotę 248 422,72 zł, na plan 254 
000,00 zł tj. 97,8 %. Całość stanowiły wydatki bieżące. Na zadania statutowe 
wydatkowano 248 422,72 zł. Z kwoty tej sfinansowano:  - zakup materiałów  
i wyposażenia w wysokości 10 308,44 zł.  - zakup środków żywności w kwocie 3 
001,87 zł, - zakup usług pozostałych w kwocie 235 112,41 zł.  Pokryto koszty 
ogłoszeń prasowych, kalendarzy oraz kartek okolicznościowych z herbem powiatu, 
a także koszty promocji Powiatu Rawskiego za pośrednictwem serwisów 
internetowych. Poniesiono również koszty dożynek powiatowych oraz koncertów 
patriotycznych między innymi koncertu „Bo to Polska właśnie”. Informację 
przedstawiła Pani Jolanta Chylak- Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego. 
 
W tym punkcie Pani Jolanta Chylak- Zastępca Dyrektora Wydziału 
Organizacyjnego omówiła zakres usług wynikających z umów: 
- 31/2019 zawartą z ROSTER Robert Stępowski na publikację w miesięczniku 
materiałów dotyczących działalności samorządu powiatu za kwotę 800.00 zł brutto 
za wydanie; 
- 42/2019 zawartą z Kozlowscy Event Iwona Kozłowska na udostępnianie 
materiałów wykorzystywanych na portalu społecznościowym Facebook Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej za kwotę 300.00 zł miesięcznie. 
Podsumowując wyniki dokonanych czynności kontrolnych, Komisja Rewizyjna 
stwierdza, iż wyrywkowa kontrola materiałów źródłowych nie ujawniła 
nieprawidłowości w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej, co  pozwala  
na rekomendowanie Radzie Powiatu Rawskiego - udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.  
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje jak w sentencji 
powyższego wniosku.”  
 

Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła treść Uchwały nr III/146/2020 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia  
23 czerwca 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Rawskiego w sprawie absolutorium za 2019 r. Powyższa uchwała stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. Do treści opinii pytań nie było. 

Rada Powiatu Rawskiego przy 10 głosach za i 6 głosach przeciw przyjęła 
uchwałę nr XXI/147/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 
Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. 
 Uchwała nr XXI/147/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 
Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok oraz protokół  
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głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego 
protokołu.  

Za udzielone absolutorium podziękował Przewodniczący Zarządu Powiatu 
Rawskiego – Starosta Rawski Józef Matysiak.  
 
Ad.8 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady. 

Rada Powiatu Rawskiego szóstej kadencji na swojej XX sesji w dniu 17 lipca 
2020 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała nr XX/137/2020 w sprawie zmian budżetu roku 2020; 

2. Uchwała nr XX/138/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020-2033; 

3. Uchwała nr XX/139/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Powiat Rawski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego; 

4. Uchwała nr XX/140/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej za 2019 rok; 

5. Uchwała nr XX/141/2020 w sprawie pokrycia straty finansowej netto 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej za 2019 rok; 

6. Uchwała nr XX/142/2020 w sprawie dokonania oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2019 rok. 

 
Niniejsze uchwały przedłożone zostały w trybie art. 78 ustawy  
o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Wojewodzie Łódzkiemu 
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  celem stwierdzenia jej zgodności z 
obowiązującym prawem. 

 
Ad.9 Wnioski i oświadczenia Radnych – nie zgłoszono żadnych. 
 
Ad.10 Sprawy różne: 

Nagranie z sesji od 3 godz. 11 min. 28 sek. do 3 godz. 13 min.  46 sek. 
-   https://www.youtube.com/watch?v=iiJvXkCzm3Y . 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iiJvXkCzm3Y
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Ad.11 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 15:30 dokonała 
zamknięcia obrad XXI sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 
 
                 
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=iiJvXkCzm3Y ) 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska-Firek 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iiJvXkCzm3Y

