
P R O T O K Ó Ł  NR  XXIV/2020 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 6 listopada 2020 roku  
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 1200 otworzyła sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości 
oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik  
do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 Radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji.  

Do porządku obrad XXIV sesji Rady Powiatu Rawskiego, jaki Radni 
otrzymali w ustawowym terminie, uwag nie zgłoszono.  

W tym miejscu Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria 
Charążka poinformowała, iż Starosta Rawski Pan Józef Matysiak poprosił  
o zabranie głosu przed rozpoczęciem realizacji porządku obrad. 

Starosta Rawski zwrócił się z wnioskiem do Rady Powiatu Rawskiego  
o przyjęcie stanowiska okolicznościowego w sprawie upamiętnienia zmarłego 
Księdza Biskupa Józefa Zawitkowskiego „Zasłużonego dla Ziemi Rawskiej”  
o następującej treści: 

Stanowisko Rady Powiatu Rawskiego w sprawie upamiętnienia 
zmarłego Księdza Biskupa Józefa Zawitkowskiego 

 „Zasłużonego dla Ziemi Rawskiej”  
przyjęte podczas XXIV sesji Rady Powiatu Rawskiego  

VI kadencji w dniu 6 listopada 2020 r. 
 

Z wielkim żalem i smutkiem w dniu 29 października 2020 roku 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci Księdza Biskupa Józefa Zawitkowskiego 
uhonorowanego pierwszym, historycznym tytułem „Zasłużony dla Ziemi 
Rawskiej” przez Radę Powiatu Rawskiego 11 listopada 2008 r. za całokształt 
Jego działalności. 

Ksiądz Biskup urodzony na Ziemi Rawskiej- wybitny duszpasterz  
i kaznodzieja, a także poeta i kompozytor- był niezwykle emocjonalnie  
i uczuciowo z nią związany. W publicznych wystąpieniach, jak i licznych 
publikacjach z dumą podkreślał fakt silnych więzi z rodzinnymi stronami.  

Zawsze czynnie uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach dla 
społeczności Powiatu Rawskiego- uroczystościach patriotycznych, dożynkach 
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powiatowych, spotkaniach wielkanocnych i wigilijnych oraz szeregu innych- 
służąc i wpierając swoim ciepłem, słowem, mądrością oraz dobrą radą. 

Księże Biskupie Józefie dziękujemy Ci za Twoją żywą wiarę, za 
umiłowanie Ojczyzny oraz naszej okolicy i nas- mieszkańców Ziemi Rawskiej. 
Na zawsze Pozostaniesz w naszej pamięci... 

 
 

Radni Rady Powiatu Rawskiego VI kadencji 
 

Stanowisko zostało przyjęte przez aklamację, po czym Radni minutą ciszy 
uczcili pamięć zmarłego. 

 
Następnie 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 2020-2035; 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań 

związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych 
zadań w 2020 r.; 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których właścicielem  
lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad korzystania  
z tych przystanków; 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie 
pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo 
o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia 
od usunięcia; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej; 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 
Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021; 
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9. Informacja Starosty Rawskiego i Przewodniczącej Rady o złożonych 
oświadczeniach majątkowych radnych i innych osób do tego zobowiązanych; 

10. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 
11. Wnioski i oświadczenia Radnych; 
12. Sprawy różne; 
13. Zamknięcie obrad. 
          
Ad. 2 Podjęcie 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 w związku z otrzymaną pomocą finansową 
w formie dotacji celowej z Gminy Biała Rawska (aneks nr 1 do umowy 
24/RG/2020 z dnia 6 października 2020 roku), z Gminy Sadkowice (umowa nr 
192/2020 z dnia 5 października 2020 roku) oraz z Gminy Rawa Mazowiecka 
(umowa nr FN.3221.3.94.2020 z dnia 3 listopada 2020 roku) ulegają zmianie 
źródła finansowania dotowanych inwestycji, uwolnione środki przesunięte 
zostają na wydatki bieżące w powyższym dziale, w dziale 801 – oświata  
i wychowanie oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. 
Na podstawie rekomendacji  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi nr WA 
4120-16/2020-3 z dnia 23 października 2020 roku dokonuje się zmiany 
klasyfikacji budżetowej środków pochodzących z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Jednocześnie do budżetu powiatu wprowadzone zostają 
pozostałe środki z powyższego Funduszu w kwocie 200 000 zł 
z przeznaczeniem za wydatki inwestycyjne w dziale 600 – transport i łączność. 
W dziale 801 – oświata i wychowanie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w 
Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków 
dotyczących realizacji projektu „Inwestycja w edukację szansą na zawodowy 
sukces" (umowa nr RPLD.11.03.01-10-0042/19-00) w wysokości 670 522 zł 
oraz projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów – Włoska przygoda” 
(umowa nr 2019-2-PMU-2067) w kwocie 10 000 zł. W powyższym dziale  
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej na podstawie umowy 
nr RPLD.11.03.01-10-0044/19-00 dokonuje się zwiększenia planu dochodów 
i wydatków dotyczących realizacji projektu "Uczniowie ZSP Biała Rawska 
szansą dla rozwoju" w kwocie 872 027 zł. Wkłady własne w realizację 
projektów w łącznej kwocie  51 959 zł zabezpieczone zostają ze środków 
własnych powiatu rawskiego. 
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W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej dochodami pochodzącymi z uzyskanych 
dochodów z tytułu wpłat z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę sezonową w wysokości 29 745 zł 
pokryty zostaje zwiększony plan na wydatki bieżące.  
W powyższym dziale na podstawie aneksu nr 5 do umowy partnerskiej z dnia 
30.09.2020 roku dotyczącej realizacji Centrum Usług społecznych dla powiatu 
rawskiego dokonuje się przekwalifikowania wygenerowanych oszczędności 
partnerów na wydatki Lidera. 
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej w związku z wystąpieniem trudnej 
sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju i uniemożliwieniem standardowego 
funkcjonowania stołówki szkolnej, zmniejszeniu o kwotę 128 000 zł ulega 
planowana do realizacji kwota dochodów i finansowanych nimi wydatków 
bieżących. Braki środków w jednostkach oświatowych pokryte zostają 
oszczędnościami w kwocie 300 000 zł wygenerowanymi w Starostwie 
w rozdziale 801 - oświata i wychowanie. 
W dziale 855- Rodzina w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej dokonuje się 
zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w kwocie 5 647 zł. 
Dokonuje się również przesunięcia środków z działu 926 - Kultura fizyczna  do 
działu 750 – administracja publiczna w wysokości 6 400 zł. 
 
Dotacje udzielone w roku 2020 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 
do sektora finansów publicznych 
Zmniejszenia: 
177 000 zł Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 
120 000 zł Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta 
Kaźmierczak, 
3 000 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, 
Włodzimierz Kaźmierczak, 
19 008 zł Gmina Miejska Biała Rawska - Centrum Usług Społecznych dla 
powiatu rawskiego, 
27 701 zł Gmina Rawa Mazowiecka - Centrum Usług Społecznych dla powiatu 
rawskiego, 
11 230 zł Fundacja "Obudźmy nadzieję" - Centrum Usług Społecznych dla 
powiatu rawskiego, 
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Zwiększenia: 
607 zł Gmina Cielądz - Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego, 
 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku 
Zmniejszenia: 
50 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew - 
podbudowa”, 
150 000 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 4123E Cielądz - Józefów na 
odcinku Sadkowice - Celinów", 
100 000 zł "Remont drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Raducz w m. 
Wilkowice", 
40 460 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej”. 
Zwiększenia: 
50 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew - 
podbudowa”, 
150 000 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 4123E Cielądz - Józefów na 
odcinku Sadkowice - Celinów", 
100 000 zł "Remont drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Raducz w m. 
Wilkowice" 
200 000 zł "Zakup ciągnika rolniczego", 
154 751 zł "Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces", 
40 460 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej”. 
 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
Zwiększenia: 
154 751 zł "Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces"– wydatki 
majątkowe, 
515 771 zł "Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces"– wydatki 
bieżące, 
872 027 zł „Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju”– wydatki 
bieżące, 
  10 000 zł "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Włoska przygoda" – wydatki 
bieżące. 
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Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Łukasz Sekuter (który 
przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 

Nagranie z sesji  od 11 min do 19 min  
https://www.youtube.com/watch?v=x4H-MkGOZPU  
       Rada Powiatu Rawskiego przy 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę nr 
XXIV/153/2020 w sprawie zmian budżetu roku 2020. 
 Uchwała nr XXIV/153/2020 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 - 2035.  
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 1 769 788 zł, w tym: 
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 115 037 zł, 
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 654 751 zł, 
Powyższe zmiany wynikają między innymi ze zwiększenia planu dochodów 
związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków 
europejskich 1 345 839 zł, ze zmniejszenia planu dotacji celowych z budżetu 
państwa – 138 194 zł oraz ze zmniejszenia planu pozostałych dochodów 
bieżących osiągniętych z innych źródeł w kwocie 92 608 zł. Zwiększenie 
dochodów majątkowych wynika ze zwiększenia planu dochodów związanych 
z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – 154 
751 zł, ze zwiększenia planowanych dotacji celowych otrzymanych z tytułu 
pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - 300 000 zł oraz ze 
zwiększenia planu dotyczącego środków z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych - 200 000 zł. 
 
Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 1 769 788 zł, w tym: 
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 1 415 037 zł, 
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 354 751 zł, 
  

https://www.youtube.com/watch?v=x4H-MkGOZPU
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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: 
1. „Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” umowa Nr 
RPLD.11.03.01 -10-0042/19-00 , Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa 
Mazowiecka 
okres realizacji 2020 - 2022 
Całkowita wartość projektu 1 028 046 zł 
Rok 2020 – 515 771 zł - wydatki bieżące (w tym wkład własny powiatu 19 031 
zł) 
                   154 751 zł  - wydatki majątkowe 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu krajowego 146 406 zł  (w tym wkład własny powiatu 94 543 
zł) 
Środki z budżetu UE  881 640 zł 
 
2. „Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” umowa Nr 
RPLD.11.03.01 -10-0044/19-00 , Zespół Szkół Ponadpodstawowych Biała 
Rawska 
okres realizacji 2020 - 2022 
Całkowita wartość projektu 1 628 133 zł 
Rok 2020 – 872 027 zł - wydatki bieżące (w tym wkład własny powiatu 9 876 
zł) 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu krajowego 225 202 zł  (w tym wkład własny powiatu 142 676 
zł) 
Środki z budżetu UE  1 402 931 zł 
 
3. "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Włoska przygoda" umowa nr 2019-2-
PMU-2067, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka 
okres realizacji 2020 - 2021 
Całkowita wartość projektu 188 651 zł 
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Rok 2020 – 10 000 zł - wydatki bieżące  
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu UE  188 651 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 Łukasz Sekuter (który 
przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 

Nagranie z sesji  od 19 min 1 sek. do  23 min 30 sek.  
https://www.youtube.com/watch?v=x4H-MkGOZPU  
       Rada Powiatu Rawskiego przy 1 głosie wstrzymującym przyjęła uchwałę nr 
XXIV/154/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2020 – 2035.  

Uchwała nr XXIV/154/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2035 oraz protokół  głosowania 
za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki niniejszego protokołu 
 
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań 
związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych  
oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych 
zadań w 2020 r. 

Projekt uchwały omówiła Pani Halina Bartkowicz-Błażejewska- Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej: 

W dniu 23.10.2020 r. wpłynęła z Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej informacja, że przyznane na ten rok  środki finansowe PFRON 
przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych w wysokości 25.000 zł. nie zostaną wykorzystane. 

W związku z tym proponuje się przesunięcie kwoty 25.000 zł. z zadania 
z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych pod nazwą 
"Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone 
w ustawie o promocji  w odniesieniu do osób niepełnosprawnych 
zarejestrowanych jako poszukują pracy niepozostające w  zatrudnieniu 
(art. 35 ust 1 pkt 6a ustawy) na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych. 

https://www.youtube.com/watch?v=x4H-MkGOZPU
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Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  
realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i zwiększenie 
kwoty przeznaczonej na ich realizację sprawi,   że większa ilość wniosków osób 
niepełnosprawnych zostanie zrealizowana w bieżącym roku. 

Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Łukasz Sekuter (który 
przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 

Nagranie z sesji  od 23 min 31 sek. do  26 min 40 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=x4H-MkGOZPU  
       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIV/155/2020 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań związanych  
z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2020 r. 

Uchwała nr XXIV/155/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2020 r. oraz protokół  głosowania za 
pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki niniejszego protokołu. 

Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu 
rawskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski  
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków; 

Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Katarzyna Zagajewska- Zastępca 
Dyrektora Wydziału Infrastruktury: 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że do zadań 
organizatora publicznego transportu zbiorowego (właściwej jednostki 
samorządu terytorialnego) należy określenie przystanków komunikacyjnych na 
drogach, których właścicielem lub zarządzającym jest dana jednostka 
samorządu, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, a także określenie 
warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz 
w następstwie art. 20f pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca1985r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 ze zm.) określenie przystanków 
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich, następuje w drodze 

https://www.youtube.com/watch?v=x4H-MkGOZPU
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uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu 
terytorialnego, uwzględniając uchwały rady gminy, w których dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców wskazane zostaną wstępne miejsca lokalizacji nowych 
przystanków komunikacyjnych. 

Powyższa uchwala wprowadza zmiany w istniejącym wykazie przystanków 
polegające na dopisaniu w   pozycji nr 128 przystanku "Gortatowice 33" 
usytuowanego przy drodze powiatowej 4114E  zgodnie z wnioskiem Dyrekcji 
Szkoły Podstawowej w Sierzchowach, pozytywnie zaopiniowanym przez Wójta 
Gminy Cielądz. 

Przedmiotowy przystanek, który ma być usytuowany przy drodze powiatowej 
4114E, został wytypowany jako przystanek  do obsługi linii komunikacji 
zbiorowej mającej na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Cielądz. 

Pan Łukasz Sekuter przedstawił pozytywną opinię komisji połączonej. 
Nagranie z sesji  od 26 min. 41 sek.  do 29 min. 29 sek. 

https://www.youtube.com/watch?v=x4H-MkGOZPU  . 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIV/156/2020 

zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 
powiatu rawskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski 
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
 Uchwała nr XXIV/156/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią 
załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 6 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie 
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust. 1  
lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz 
kosztów odstąpienia od usunięcia. 
 Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Katarzyna Zagajewska- Zastępca 
Dyrektora Wydziału Infrastruktury: 

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów 
usuniętych z dróg na podstawie art.130a ust.1 lub 2, należy do zadań własnych 
powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek 

https://www.youtube.com/watch?v=x4H-MkGOZPU
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organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie, zgodnie z przepisami ustawy  
o zamówieniach publicznych. 

Zgodnie z art.130a ust. 6 ,6b i 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – 
Prawo  
o ruchu drogowym  Rada Powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość 
opłat za usuwanie oraz  przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów 
usuniętych z drogi na podstawie art.130a ust.1 lub 2. 

Maksymalne stawki obowiązujące w danym roku kalendarzowym ulegają 
corocznie zmianie. Na każdy rok kalendarzowy Minister  Finansów ogłasza  
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
,,Monitor Polski” maksymalne stawki opłat. 

Minister Finansów obwieszczeniem z dnia 29 lipca 2020 roku ogłosił 
obowiązujące w 2021 roku maksymalne  stawki  opłat za usunięcie pojazdu  
z drogi i jego parkowania na parkingu strzeżonym (MP. z  29 lipca 2020 r. 
poz.670). 

Przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego zawiera propozycję 
obowiązujących stawek w 2021 roku. Stawki te nie przekraczają maksymalnych 
stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 
roku ( MP. z 29 lipca 2020r.), a ich zmiana w stosunku do stawek  
obowiązujących w latach 2018, 2019,2020 jest podyktowana wzrostem kosztów. 

Pan Łukasz Sekuter przedstawił pozytywną opinię komisji połączonej  
w sprawie projektu procedowanej uchwały. 
 

Nagranie z sesji  od 29 min. 30 sek.  do 32 min. 10 sek.  
https://www.youtube.com/watch?v=x4H-MkGOZPU  . 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIV/157/2020 
w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych  
z dróg na podstawie art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym na 
obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od usunięcia. 

 Uchwała nr XXIV/157/2020 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie  
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust. 1 lub 2 
ustawy Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów 
odstąpienia od usunięcia oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do 
głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. 

https://www.youtube.com/watch?v=x4H-MkGOZPU
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 Projekt uchwały omówiła Pani Zofia Winiarska Przewodnicząca Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji: 

W dniu 7 października 2020 r. do Rady Powiatu Rawskiego wpłynęła skarga 
Pani Jadwigi Nowickiej z dnia 28 września 2020 r. na Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej przekazana do 
rozpatrzenia według właściwości zgodnie z art. 231 w związku 
z art. 229 pkt 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U.  z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) przez  Delegaturę 
Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach (data wpływu 
30 września 2020 r.). 

08.10.2020 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego wystąpiła do 
Skarżącej o sprecyzowanie na piśmie zarzutów dotyczących postępowania 
Dyrektora placówki, co jest niezbędne dla ustalenia kompetencji organów 
właściwych do rozpatrzenia skarg oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień 
dotyczących zaistniałej sytuacji w terminie siedmiu dni od daty otrzymania 
wezwania. Skarżąca nie ustosunkowała się jednak w przedmiotowej sprawie. 

Ponadto Przewodnicząca Rady w dniu 16.10.2020 r., z uwagi na fakt wycięcia 
ze skargi wszystkich jej elementów i przekazania do rozpoznania tylko jej 
pkt 4 w związku  z czym ograniczono również uzasadnienie skargi,   wystąpiła 
do Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach 
o przesłanie całości skargi z 28.09.2020 r. złożonej przez Panią Jadwigę 
Nowicką. Kuratorium nie przekazało całości skargi. 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wystosowała pismo do 
Skarżącej (data dostarczenia 28.10.2020 r.) zapraszające na posiedzenie komisji, 
podczas którego przedmiotowa skarga była rozpatrywana, Skarżąca jednak nie 
wzięła w nim udziału. 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz terminy rozpatrzenia skarg określone 
przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, organ zobowiązany był 
rozpatrzeć skargę na podstawie informacji, którymi dysponował. 

Zgodnie z przepisem art. 229 pkt 4) k.p.a. jeżeli przepisy szczególne 
nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem 
właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu 
powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży 
i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych 
w pkt 2 cytowanego przepisu  - rada powiatu. Z  przepisu  art. 237 § 1 
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k.p.a. wynika, iż organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę 
bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. 

W skardze Skarżąca zarzuciła Dyrektor Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej stronniczość, obraźliwe wypowiedzi, 
dezinformację, niechęć pomocy oraz komentarze wynikające ze złożonego 
odwołania od orzeczenia nr 107/2019/2020 z dnia 10.07.2020 r. o potrzebie 
kształcenia specjalnego Michała Nowickiego wydanego przez Zespół 
Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. 

Z informacji uzyskanych od Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Rawie Mazowieckiej wynika, iż przytoczone orzeczenie wydane zostało 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast pozostałe zarzuty 
wynikają z subiektywnego odczucia Skarżącej oraz niezgadzania się z decyzją 
placówki i nie miały miejsca. Jakiekolwiek ustne opinie wydawane przez 
Dyrektora poradni odnosiły się do opinii zawartej w orzeczeniu zespołu i  miały 
wyłącznie na celu dobro dziecka. 

Nadmienić należy, iż orzeczenie nr 107/2019/2020 z dnia 10.07.2020 r. 
o potrzebie kształcenia specjalnego było przedmiotem pozostałych punktów 
skargi Pani Jadwigi Nowickiej z dnia 28 września 2020 r., która została 
rozpatrzona przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą 
w Skierniewicach 

Biorąc pod uwagę powyższe skargę należy uznać za bezzasadną. 

Nagranie z sesji  od 32 min. 11 sek.  do 40 min. 5 sek.  
https://www.youtube.com/watch?v=x4H-MkGOZPU  . 

Rada Powiatu Rawskiego przy 2 głosach wstrzymujących przyjęła uchwałę nr 
XXIV/158/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. 

Uchwała nr XXIV/158/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 
Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej  
oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki 
do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 
Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x4H-MkGOZPU
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Projekt uchwały omówił Sekretarz Powiatu Pan Tomasz Góraj: 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie określiła ogólne zasady współpracy samorządu lokalnego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 wymienionej ustawy oraz wprowadziła katalog zadań publicznych, 
które można wspólnie realizować. Zgodnie z art. 5a ust. 1 wyżej cytowanej 
ustawy Rada Powiatu uchwala Roczny Program Współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. W roku 
2021 planowana jest współpraca o charakterze niefinansowym i finansowym. 
Planowane jest powierzenie realizacji czterech zadań o charakterze finansowym: 

1) na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej dla 
mieszkańców powiatu rawskiego w punkcie w Białej Rawskiej; 

2) na realizację rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 

3) na realizacje „Radosnego Święta”; 

4) na konkurs pt” Najlepsza inicjatywa pozarządowa powiatu rawskiego 
w 2020 roku”. 

Zadania 1 i 2 będą realizowane po otrzymaniu środków finansowych z dotacji 
Wojewody Łódzkiego i z PFRON. Zadanie trzecie i czwarte realizowane będą 
z środków własnych. 

W tym miejscu Radny Zbigniew Karpiński złożył wniosek formalny  
o usunięcie kwoty 5 000 zł na konkurs pt. ”Najlepsza inicjatywa pozarządowa 
powiatu rawskiego w 2020 roku” z projektu uchwały. 
 

Starosta Rawski zwrócił się o przyjęcie projektu w przedstawionej formie  
i odrzucenie wniosku formalnego. 
 
 Rada Powiatu przy 4 głosach za, 1 wstrzymującym i 8 głosach przeciw 
odrzuciła wniosek formalny Radnego Zbigniewa Karpińskiego. 
 

Pan Łukasz Sekuter przedstawił pozytywną opinię komisji połączonej  
w sprawie projektu procedowanej uchwały. 
 

Nagranie z sesji  od 40 min. 6 sek.  do 46 min. 05 sek.  
https://www.youtube.com/watch?v=x4H-MkGOZPU  . 

https://www.youtube.com/watch?v=x4H-MkGOZPU
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Rada Powiatu Rawskiego przy dwóch głosach wstrzymujących i jednym 
przeciw przyjęła uchwałę nr XXIV/159/2020 w sprawie przyjęcia Rocznego 
Programu Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021. 
 Uchwała nr XXIV/159/2020 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu 
Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 oraz protokół  
głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 9 W tym punkcie przedstawiono informację Starosty Rawskiego  
i Przewodniczącej Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych  
i innych osób do tego zobowiązanych. 
 

Nagranie z sesji  od 46 min. 06 sek. do 52 min. 15 sek.  
https://www.youtube.com/watch?v=x4H-MkGOZPU  . 
 
 
Ad. 10 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady 
 

Nagranie z sesji  od 52 min. 16 sek. do 53 min. 05 sek. 
 https://www.youtube.com/watch?v=x4H-MkGOZPU  . 
 
 
Ad. 11. Wnioski i oświadczenia Radnych. 
 
W tym punkcie Radny Paweł Jakubowski zapytał dlaczego pomimo złożonych 
deklaracji w porządku obrad nie uwzględniono informacji o działalności Spółdzielni 
Socjalnej „Pracuj z nami” oraz złożył wniosek o wprowadzenie takiego punktu do 
obrad kolejnej sesji. 
 
Nagranie z sesji  od 53 min. 06 sek. do 54 min. 12 sek.   
https://www.youtube.com/watch?v=x4H-MkGOZPU   
 
Ad. 12. Sprawy różne. 

https://www.youtube.com/watch?v=x4H-MkGOZPU
https://www.youtube.com/watch?v=x4H-MkGOZPU
https://www.youtube.com/watch?v=x4H-MkGOZPU
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Nagranie z sesji  od 54 min. 13 sek. do 1 godzina. 2 min. 30 sek.   
https://www.youtube.com/watch?v=x4H-MkGOZPU   
 
Ad. 13. Zamknięcie obrad. 
 
Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 13:05 dokonała 
zamknięcia obrad XXIV sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 
                 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska-Firek 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x4H-MkGOZPU

