
P R O T O K Ó Ł  NR  XXV/2020 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 12 grudnia 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 16 Radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji. Radna Agnieszka Sielska 
uczestniczyła w obradach sesji zdalnie. 

Do porządku obrad XXV sesji Rady Powiatu Rawskiego, jaki Radni 
otrzymali w ustawowym terminie Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego 
Pani Maria Charążka przedstawiła wniosek Zarządu Powiatu Rawskiego  
o wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia 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 jako punkt 10 porządku. Radni 
jednogłośnie pozytywnie przyjęli wniosek o zmianę porządku obrad. 

 
Wobec powyższego przystąpiono do realizacji następującego porządku 

obrad, który został przyjęty jednogłośnie: 

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 udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Rawa 

Mazowiecka; 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które w roku 

2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego; 
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok; 
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2021-2035; 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/122/2016 Rady Powiatu 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Rawski 
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; 

10. Podjęcie uchwały w sprawie 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; 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych; 
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie powiatu w 2021 roku; 
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Rawskiego; 
14. Przyjęcie informacji za rok szkolny 2019/2020 o stanie realizacji zadań 

oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Rawski; 

15. Informacja o funkcjonowaniu Spółdzielni Socjalnej „Pracuj z Nami”; 
16. Sprawozdania z pracy rady i komisji za rok 2020; 
17. Przyjęcie planu pracy rady i komisji na 2021 rok; 
18. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 
19. Wnioski i oświadczenia Radnych; 
20. Sprawy różne; 
21. 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 działach 600 – transport i łączność, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 750 - 
Administracja publiczna, 758 - Różne rozliczenia oraz 855 – Rodzina z racji 
ponadplanowego wykonania dochodów bieżących dokonuje się zwiększenia 
planu o kwotę  450 469 zł natomiast w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem ustala się plan dochodów na poziomie ich 
wykonania (sumaryczne zmniejszenie o kwotę 7 605 zł). Zwiększone dochody 
stają się źródłem finansowania wydatków w dziale 600 w wysokości 269 677 zł, 
w dziale 700 - 20 000 zł, w dziale 750 - 26 400 zł, w dziale 851 – 615 zł  na 
wkład własny w realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej 
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budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”, w dziale 852 – 
15 000 zł oraz w dziale 921 - 15 000 zł pozostała kwota 96 172 zł zasili rezerwę 
ogólną. 
W dziale 600 – transport i łączność dokonuje się zmiany źródeł finansowania 
inwestycji ,,Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Przewodowice – 
Rylsk Duży – Zuski – droga woj. nr 707 na odcinku Annosław -Sławków,  
o długości 1.324 km" oraz  "Remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska - 
Komorów w m. Komorów – podbudowa. Dokonuje się także przesunięcia 
środków w wysokości 7 000 zł z wydatków bieżących do wydatków 
majątkowych na zakup głowicy koszącej pozostała część tj. 20 000 zł 
sfinansowana zostanie przesuniętymi środkami z wydatków majątkowych  
z działu 750 – administracja publiczna. 
W dziale 750 – administracja publiczna dokonuje się także przesunięcia 
środków w kwocie 20 000 zł z wydatków majątkowych do wydatków 
bieżących. 
Na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr 
ST5.4750.6.2020.p z dnia 27 listopada 2020 roku dokonuje się zwiększenia 
części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 141 500 zł. Środki te 
przeznaczone zostają na wydatki bieżące w dziale 801 - oświata i wychowanie 
oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w szkołach i placówkach 
oświatowo-wychowawczych powiatu rawskiego w kwocie 136 000 zł oraz na 
dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 5 500 zł. 
W dziale 801 – oświata i wychowanie w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie 
Mazowieckiej oraz w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej  
i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia planu 
dochodów w łącznej wysokości 11 500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 
w tych jednostkach. 
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 27 780 zł 
pokryty zostaje zwiększony plan na wydatki bieżące. 
W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy na podstawie decyzji Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.4020.42.5.2020.JC/DB z dnia 19 
listopada 2020 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 32 900 
zł z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat, na podstawie 
decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.4020.5.8.2020.JC z dnia 



 
 

4 

10 listopada 2020 roku dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 20 
000 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy natomiast na podstawie decyzji 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.4022.15.2020.MZ/JC dokonuje 
się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 100 zł. Łącznie środki w wysokości 
17 000 zł przeznaczone zostają na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od 
wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej. 
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej dokonuje się zwiększenia planu 
dochodów w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 
W dziale 855 – Rodzina dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2 500 
zł z dotacji celowej planowanej do przekazania dla powiatu opoczyńskiego do 
planu dotacji celowej planowanej do przekazania dla miasta Bielsko-Biała. 
W dziale 855 – Rodzina w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej dokonuje się 
również zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 
1 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 
Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez Powiat w 2020 roku 
Na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.336.2020 z dnia 10 
listopada 2020 roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 100 zł planowanych do 
uzyskania przez Powiat w 2020 roku Dochodów Skarbu Państwa. 
Przychody, Rozchody 2020 roku 
Dokonuje się zmniejszenia planowanych do uzyskania przychodów z tytułu 
spłat pożyczek o kwotę 230 000 zł oraz jednocześnie dokonuje się zwiększenia 
planowanych przychodów z tytułu innych źródeł (wolne środki) o kwotę 480 
000 zł w tym kwotę 250 000 zł przeznacza się na częściowe pokrycie ujemnego 
wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej za 2019 rok. 
Dotacje udzielone w roku 2020 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 
do sektora finansów publicznych 
Zmniejszenia: 
2 500 zł Powiat Opoczyński. 
Zwiększenia: 
9 447 zł Miasto Rawa Mazowiecka - Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ul. Opoczyńskiej z ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej, 
1 500 zł Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 
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500 zł Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta 
Kaźmierczak, 
3 500 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, 
Włodzimierz Kaźmierczak, 
2 500 zł Miasto Bielski-Biała, 
15 000 zł Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej. 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku 
Zmniejszenia: 
237 630 zł ,,Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Przewodowice – 
Rylsk Duży – Zuski – droga woj. nr 707 na odcinku Annosław -Sławków,  
o długości 1.324 km", 
69 500 zł "Remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska - Komorów w m. 
Komorów - podbudowa", 
20 000 zł "Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w Radzie 
Powiatu Rawskiego”, 
69 500 „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap II”. 
Zwiększenia: 
237 630 zł ,,Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Przewodowice – 
Rylsk Duży – Zuski – droga woj. nr 707 na odcinku Annosław -Sławków,  
o długości 1.324 km", 
69 500 zł "Remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska - Komorów w m. 
Komorów - podbudowa", 
27 000 zł "Zakup głowicy koszącej typu GH120", 
49 500 „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap II”, 
615 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: 
615 zł " Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej "– wydatki majątkowe. 
 

Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Jarosław Kobierski (który 
przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 
       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/160/2020 
w sprawie zmian budżetu roku 2020. 
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 Uchwała nr XXV/160/2020 w sprawie zmian budżetu roku 2020  
oraz imienny wykaz 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 737 611 zł, w tym: 

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 975 241 zł, 
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 237 630 zł, 
Powyższe zmiany wynikają między innymi ze zwiększenia planu części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jst - 141 500 zł, ze zwiększenia planu dotacji 
celowych z budżetu państwa - 328 582 zł, ze zwiększenia planu dotacji celowej 
otrzymanej z powiatu na zadania bieżące - 295 000 zł, ze zwiększenia środków z 
Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat 17 000 zł oraz ze zwiększenia planu 
pozostałych dochodów bieżących osiągniętych z innych źródeł w kwocie 193 
159 zł. Zmniejszenie dochodów majątkowych wynika ze zmniejszenia planu 
dotacji otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego o 237 630 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują 
zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 987 611 zł, w tym: 

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 999 996 zł, 
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 12 385 zł, 
Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu 

budżetu o kwotę 250 000 zł niezbędną do częściowego pokrycie ujemnego 
wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Rawie Mazowieckiej. 

Zmniejszeniu uległy przychody z tytułu spłat pożyczek o kwotę 230 000 zł 
natomiast zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o 480 000 zł. 

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 z 2019 r. 
poz. 869 ). 

Zmiany: 
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1."Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej" 

okres realizacji 2020 - 2021 
Całkowita wartość projektu 1 632 718 zł. 
Całość stanowią wydatki majątkowe. 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu UE  1 134 052 zł. 
Wkład własny powiatu 498 666 zł. 
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 

w pkt 1.1 i 1.2) 
Zwiększenia: 
1."Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" 
okres realizacji 2020 - 2022 
Całkowita wartość zadania 17 610 000 zł. 
Całość stanowią wydatki majątkowe. 
Źródła finansowania: 
Wkład własny powiatu 17 610 000 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 podjęła uchwałę nr XXV/161/2020 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na 
lata 2020 – 2035.  
 Uchwała nr XXV/161/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020 – 2035 oraz imienny wykaz 
głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu 
 
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta 
Rawa Mazowiecka. 

Projekt uchwały omówił Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu: 
Na podstawie art. 220 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom 
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samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc 
rzeczowa. 

 Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, zwrócił się z prośbą do Zarządu 
Powiatu Rawskiego o współfinansowanie rozbudowy sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulicy Opoczyńskiej z ulicą Reymonta w Rawie Mazowieckiej. 
Rozbudowa sygnalizacji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
powiatu rawskiego. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w tym stanie 
prawnym i faktycznym uzasadnione i celowe. Niniejsza uchwała będzie 
podstawą do podpisania umowy oraz przekazania środków w formie dotacji 
celowej dla Miasta Rawa Mazowiecka. 
 

Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Jarosław Kobierski (który 
przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 

 
       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/162/2020 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Rawa Mazowiecka. 
 Uchwała nr XXV/162/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Miasta Rawa Mazowiecka oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki 
do niniejszego protokołu 

 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 
ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które w roku 2020 nie wygasają z upływem 
roku budżetowego. 
 
Omówienia projektu  uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki  
– Skarbnik Powiatu: 
Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych z dnia  27 sierpnia 2009 roku 
ustala się wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego na kwotę 100.000 
zł. Wydatki niewygasające obejmują  następujące zadanie inwestycyjne: 
„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap II". 
 

Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Jarosław Kobierski (który 
przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 

 
       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/163/2020  
w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które w roku 2020 nie wygasają  
z upływem roku budżetowego. 
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 Uchwała nr XXV/163/2020 w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, 
które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz imienny wykaz 
głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu 
 
Ad. 6 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok. 
 
Główne  założenia  budżetu  Powiatu  na  rok 2021 omówił Starosta Rawski Pan 
Józef Matysiak: 
Budżet powiatu na 2021 r. został opracowany na podstawie: 
- pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST8.4750.8.2020  
- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB.I.3110.16.2020  
z dnia 23 października 2020 r. w sprawie kwot dotacji z budżetu państwa,  
oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez powiat, 
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 
- ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
 
1. DOCHODY 
 
Dochody powiatu na rok 2021 zaplanowano w wysokości 65 048 415 zł. 
Kwotę dochodów stanowią: 
 
1. Dochody bieżące  w wysokości 63 942 823 zł, w tym: 
a)  dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej, w wysokości  6 703 904 zł.  
Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach: 
         
   
700 Gospodarka mieszkaniowa   87 763 zł 
710 Działalność usługowa   399 387 zł 
750 
 

Administracja publiczna 
                            

   109 369 zł 
 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

4 732 520 zł 

755       Wymiar sprawiedliwości                                                                                  132 000 zł 
851 Ochrona zdrowia  562 900 zł 
853 Pozostałe zadania z zakresie polityki 

społecznej  
 140 400 zł 

855 Rodzina    539 565 zł 
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b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez 
powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 
14 000 zł.  

 
c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień, kwota dotacji to 1 277 839 zł. 
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) oraz dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych 
gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim. 
 
d) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 5 607 520 zł. 
 
e) dochody własne oszacowano w wysokości 50 339 560 zł, w tym:  
Subwencje ogólne. 
Kwota subwencji ogólnej na 2021 rok to 34 634 060 zł, w tym:   
 
Część oświatowa 29 995 167 zł 
Część wyrównawcza 2 348 014 zł 
Część równoważąca 2 290 879 zł 
 
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  11 951 037 
zł.  
 
Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano  w wysokości 3 754 463 zł,  
w tym:  
Wpływy z opłat komunikacyjnych  1 350 000 zł 
Wpływy z najmu i dzierżawy 248 816 zł 
Wpływy z usług  703 000 zł 
Wpływy z różnych dochodów i opłat 921 300 zł   
Pozostałe 531 347 zł  
 
Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2021 roku to 
kwota  273 600 zł. 
 
2. Dochody majątkowe w wysokości 1 105 592 zł, w tym: 
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 12 000 zł. 
Z kwoty tej finansowanie są zadania w następujących działach: 
 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa          12 000 zł   
b) środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 1 093 592 zł.    
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2. WYDATKI   
 
Wydatki Powiatu  kwota 79 106 315 zł: 
1.Wydatki bieżące w wysokości 63 167 823 zł, w tym: 
a) jednostki budżetowe kwota 51 938 389 zł 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  38 940 996 zł 
- zadania statutowe 12 997 393 zł 
b) dotacje na zadania bieżące 1 998 178 zł 
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 040 651 zł 
d) wydatki z udziałem środków UE 6 024 772 zł 
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 533 333 zł 
e) obsługa długu 632 500 zł 
 
2. Wydatki majątkowe w wysokości 15 938 492 zł, w tym: 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 938 492 zł, w tym: 
z udziałem środków UE 1 901 117 zł. 
 

Następnie Starosta Rawski Pan Józef Matysiak przedstawił wniosek klubu 
Radnych PiS zawierający zmiany do projektu budżetu na rok 2021- 
zmniejszenie środków na promocję o 150 000 zł oraz przeznaczenie kwoty 
100 000 zł na dofinansowanie działalności klubów sportowych szkolących 
młodzież oraz 50 000 zł na budżet obywatelski. Poinformował także, iż 
ustosunkowując się do niniejszego wniosku Zarząd Powiatu zaproponował 
zmiany polegające na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 75 000 zł oraz 
zwiększenie środków na budżet obywatelski o 25 000 zł i przeznaczenie 50 000 
zł na dofinansowanie działalności klubów sportowych. 

Starosta Rawski zwrócił się z prośbą o przyjęcie projektu budżetu  
z zaproponowaną zmianą. 

Następnie nastąpiła dyskusja nad przedłożonym projektem budżetu. 
W tym miejscu Przewodnicząca  zapoznała Radę z uchwałą Regionalnej  Izby  

Obrachunkowej  w  sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu 
Rawskiego  na  rok 2021 (załącznik do niniejszego protokołu) oraz poprosiła  
o  opinie  komisji  stałych Rady  Powiatu  do  projektu  budżetu  Powiatu  na  rok  
2021, które przedstawili ich Przewodniczący.  

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXV/164/2021 
w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2021-2035. 
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 Projekt uchwały omówił Pan Łukasz Sawicki- Skarbnik Powiatu: 
Dochody i wydatki. 
 Do opracowania prognozy dochodów na 2021 rok wykorzystano dane  
z Ministerstwa Finansów o wysokości  subwencji  oraz udziałach w podatku 
dochodowym od osób fizycznych, zawiadomienia o dotacjach z Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do 
realizacji powiatom. Dochody własne oszacowano na podstawie obowiązujących 
umów oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto 
wprowadzono dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych. 
 Główne źródła dochodów bieżących w latach 2021 - 2035 stanowić będą  
subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z wpływów z czynszów oraz opłaty 
komunikacyjnej oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Planując dochody zastosowano maksymalnie 5 % wskaźnik wzrostu. 
W kwotach dochodów bieżących na 2021 rok zawarte są dochody na projekty 
współfinansowane z Unii Europejskiej tj.: 5 607 520 zł. 
 W 2021 roku źródłem finansowania wydatków majątkowych będzie 
planowana emisja obligacji (9 814 919 zł), dochody majątkowe na projekty 
współfinansowane z Unii Europejskiej (1 093 592 zł), wolne środki z lat 
ubiegłych (1 495 696 zł),  nadwyżki z lat ubiegłych (2 130 605 zł), dotacje (12 
000 zł), przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 
określonymi w odrębnych ustawach w kwocie (616 680 zł) oraz dochody bieżące. 
 W 2022 roku źródłem finansowania wydatków majątkowych będzie 
planowana emisja obligacji 2 000 758 zł, dochody ze sprzedaży majątku 5 410 
629 zł oraz dochody bieżące. 
Dochody ze sprzedaży zostały oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości 
Powiatu przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania 
ze sprzedaży. 
Plan na rok 2022 dotyczy Działki nr 299/1 położonej w Rawie Mazowieckiej 
obręb 1 o wartości szacunkowej 833 000 zł oraz Działki nr 308/43 położonej  
w Rawie Mazowieckiej obręb 4 o wartości szacunkowej 4 577 629 zł. 
W kolejnych latach źródłem finansowania wydatków majątkowych jest 
planowana dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 
bieżącymi (nadwyżka operacyjna). 
 Przy szacowaniu wydatków i rozchodów przyjęto, iż w każdym roku  
prognozy będą  zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia i pochodne, spłatę rat 
kredytów, obsługę zadłużenia,   sfinansowanie zadań statutowych oraz spłaty 
poręczeń. 



 
 

13 

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono spłaty poręczonych kredytów 
dla SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej na cały okres obowiązywania umów. 
Umowa kredytowa  nr BKO-PLN-CBKGD-05-000028 o udzielenie kredytu  
z dnia 7 grudnia 2005 r. na kwotę 5 000 000 zł, pozostało do spłaty na dzień 
31.12.2020 r. - 850 002,32 zł. 
Zgodnie z harmonogramem płatności zabezpieczono w latach 2021-2022 po 283 
333,00 zł, natomiast na 2023 r. 283 336,32 zł. 
Umowa kredytowa  nr BKO-PLN-CBKGD-07-000047 o udzielenie kredytu  
z dnia 27 grudnia 2007 r. na kwotę 4 000 000 zł, pozostało do spłaty na dzień 
31.12.2020 r. - 750 000 zł. 
Zgodnie z harmonogramem płatności zabezpieczono w latach 2021-2023 po 250 
000,00 zł. 
W latach 2021 – 2023 będą realizowane wydatki bieżące na projekty, 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zawartymi w tym 
zakresie umowami. 
Przychody i rozchody budżetu. 
 Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2021 - 2035 wzięto pod 
uwagę zawarte umowy kredytowe, umowy emisji obligacji, harmonogramy spłat 
kredytów oraz terminy wykupu obligacji. Zabezpieczono środki na obsługę 
zadłużenia tj.: odsetki od kredytów i obligacji. 
 W 2021 roku zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 10 
700 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki 
oraz wyemitowanych obligacji; przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych  
w wysokości 2 130 605 zł; wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 
ustawy w wysokości 1 495 697 zł oraz przychody związane ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 
616 680 zł. 
 Natomiast w roku 2022 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacjami  
w wysokości 2 755 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, 
pożyczki oraz wyemitowanych obligacji. 
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 2019 r.  
poz. 869 ze zm). 



 
 

14 

1. "Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg der 
Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczanie Europy na 
międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni 
umowa nr 2019-1-DE03-KA229-059610_3, Zespół Szkół CEZiU Rawa 
Mazowiecka 
okres realizacji 2019 - 2021 
Całkowita wartość projektu 112 550 zł. 
Całość stanowią wydatki bieżące. 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu UE  112 550 zł 
2. "Czas na staż - 2019" umowa nr 2019-1-PL01-KA102-062349, Zespół Szkół 
CEZiU Rawa Mazowiecka 
okres realizacji 2019 - 2021 
Całkowita wartość projektu 427 050 zł. 
Całość stanowią wydatki bieżące. 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu UE  427 050 zł. 
3. "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" umowa nr 2019-1-PMU-
1010, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka 
okres realizacji 2019 - 2021 
Całkowita wartość projektu 182 694 zł. 
Całość stanowią wydatki bieżące. 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu UE  182 694 zł 
4. „Reymont bez granic” 2019-1-PL01-KA102-061519, Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 
okres realizacji 2019 - 2021 
Całkowita wartość projektu 555 707 zł. 
Całość stanowią wydatki bieżące. 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu UE  555 707 zł. 
5."Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER",  2019-1-PMU-1266, 
Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka 
okres realizacji 2019 - 2021 
Całkowita wartość projektu 198 474 zł. 
Rok 2020 – 198 474 zł 
Całość stanowią wydatki bieżące. 



 
 

15 

Źródła finansowania: 
Środki z budżetu UE   198 474 zł 
6.„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 
Wydatki bieżące - 11 857 363 zł, 
Wydatki majątkowe -  137 900 zł 
Źródła finansowania: 
Wkład własny powiatu 904 536 zł. 
Środki z budżetu UE 11 090 727 zł 
7.„Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces”, RPLD.11.03.01-10-
0042/19-00, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka 
okres realizacji 2020 - 2022 
Całkowita wartość projektu 1 028 046 zł 
Wydatki bieżące - 873 295 zł 
Wydatki majątkowe - 154 751 zł. 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu krajowego 146 406 zł  (w tym wkład własny powiatu 94 543 zł) 
Środki z budżetu UE  881 640 zł 
8.„Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju”, RPLD.11.03.01-10-
0044/19-00, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Biała Rawska 
okres realizacji 2020 - 2022 
Całkowita wartość projektu 1 628 133 zł 
Całość stanowią wydatki bieżące. 
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 
9."Ponadnarodowa mobilność uczniów - Włoska przygoda", 2019-2-PMU-2067, 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka 
okres realizacji 2020 - 2021 
Całkowita wartość projektu 188 651 zł. 
Całość stanowią wydatki bieżące. 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu UE  188 651 zł 
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10. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wspierającego świadczenie  
e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego" UDA-RPLD.07.01.02-
10-0006/17-00, Starostwo Powiatowe 
okres realizacji 2018 - 2023 
Całość stanowią wydatki majątkowe. 
Źródła finansowania: 
Wkład własny powiatu 1 327 740 zł. 
11."Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha 
w Rawie Mazowieckiej" 
okres realizacji 2020 - 2021 
Całkowita wartość projektu 1 632 103 zł. 
Całość stanowią wydatki majątkowe. 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu UE  1 134 052 zł. 
Wkład własny powiatu 498 051 zł. 
 

W tym miejscu Przewodnicząca  zapoznała Radę z uchwałą Regionalnej  Izby  
Obrachunkowej  w  sprawie opinii dotyczącej projektu WPF na lata 2021-2035 
(załącznik do niniejszego protokołu) oraz poprosiła o  opinie  komisji stałych 
Rady  Powiatu  do  projektu  WPF, które przedstawili ich Przewodniczący.  

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXV/165/2021 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021-
2035. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
 

W tym miejscu na prośbę Pani Teresy  Pietrzak- Prezes Spółdzielni Socjalnej 
„Pracuj z Nami” został zrealizowany punkt 15. Informacja o funkcjonowaniu 
Spółdzielni Socjalnej „Pracuj z Nami”.  

Pani Prezes przedstawiła powyższą informację po czym nastąpiła dyskusja  
w tym temacie. 
 
Ad. 8 Podjęcie uchwały 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. 
 
Projekt uchwały omówił Pan Tomasz Góraj- Sekretarz Powiatu: 
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Zgodnie z art.6a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 
powiat może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, 
finansową i organizacyjną: 
1) jednostkom organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora finansów 
publicznych; 
2) powiatowym instytucjom kultury; 
3) innym zaliczanym do sektora finansów publicznych powiatowym osobom 
prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań 
publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków  
i spółek prawa handlowego. 
Wspólną obsługę mogą prowadzić starostwo powiatowe, inna jednostka 
organizacyjna powiatu, jednostka organizacyjna związku powiatów albo jednostka 
organizacyjna związku powiatowo-gminnego. 
Rada powiatu w odniesieniu do jednostek obsługiwanych, o których mowa w art. 6a 
pkt 1 ww. ustawy tj. jednostkom organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora 
finansów publicznych, określa, w drodze uchwały, w szczególności: 
1) jednostki obsługujące; 
2) jednostki obsługiwane; 
3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej 
obsługi. 

Wobec powyższego objęcie obsługą wspólną Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie Mazowieckiej i podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Pan Jarosław Kobierski, który przewodniczył połączonemu posiedzeniu 
przedstawił pozytywną opinię komisji. 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXV/166/2021 
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. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 9 W tym punkcie podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Powiat Rawski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego. 
 
Projekt uchwały omówiła Pani Katarzyna Zagajewska- Zastępca Dyrektora 
Wydziału Infrastruktury: 
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Powiat Rawski ubiega się o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych 
organizatora dot. zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego  
w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

Warunkiem uzyskania dofinansowania (dopłaty) ze środków Funduszu jest 
wyrażenie zgody przez Radę Powiatu na zawarcie umowy o świadczenie usług  
w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz zapewnienie wkładu własnego 
na powyższy cel tj. sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny 
usługi w wysokości nie mniejszej niż 10%. 

Z chwilą uzyskania środków finansowych mogą być one przeznaczone 
wyłącznie na cel określony w umowie pod rygorem ich zwrotu w przypadku 
wykorzystania ich na inne cele.  

Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Jarosław Kobierski (który 
przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXV/167/2021 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Rawski umowy o świadczenie 
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 10. 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. 
 
Projekt uchwały omówiła 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 
organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie, zgodnie z przepisami ustawy  
o zamówieniach publicznych. 

Zgodnie z art.130a ust. 6 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 oraz wysokość kosztów odstąpienia od 
usunięcia pojazdu. Ustalając wysokość tych opłat i kosztów Rada powiatu bierze pod 
uwagę  konieczność sprawnej realizacji  zadań związanych z usuwaniem pojazdu  
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z drogi oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego 
powiatu. 

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 (art. 130a ust. 6b i 6c ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym).  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 2020 r.). 

Stawki opłat zostały ustalone przy uwzględnieniu zasad wynikających z przepisu 
art. 130 a ust. 6  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym. 
Wysokość stawek wynika  rzeczywistych kosztów holowania pojazdów 
ponoszonych przez powiat na podstawie umowy Nr 22/2020 r.  z dnia 9 stycznia 
2020 r. 

Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Jarosław Kobierski (który 
przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXV/168/2021 
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. 

Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad. 11 W tym punkcie Rada Powiatu Rawskiego podjęła uchwałę w sprawie 
ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych. 
 
Projekt uchwały omówił Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej: 
Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rada 
powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 
specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających 
siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby 
umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub 
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przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, 
realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. 
 Podjęcie uchwały nr XIX/134/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie założenia publicznej 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 wymaga uwzględnienia w/w szkoły w 
przedmiotowej uchwale. Pierwszy nabór do tego typu szkoły zostanie 
przeprowadzony w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021. 
 W dniu 09 grudnia 2020 r. Łódzki Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował 
projekt niniejszej uchwały. Związki zawodowe zrzeszające nauczycieli również 
wyraziły pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie. 
 Sieć szkół prowadzonych przez Powiat Rawski zapewnia realizację obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży zamieszkałym na terenie powiatu 
rawskiego. 

Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Jarosław Kobierski (który 
przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXV/169/2021 
w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych. 

Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad. 12 Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
na terenie powiatu w 2021 roku. 
 
Projekt uchwały omówił Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej: 
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do 
potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej,  
w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 
6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 944 z późn. 
zm.) rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu, określa  
w drodze uchwały  Rada Powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów, burmistrzów gmin 
z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego. 
 W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały przez Radę 
Powiatu Rawskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawskiego  na 2021 rok. Załączony rozkład 
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godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawskiego na 2021 rok 
został ustalony w porozumieniu z  kierownikami aptek z terenu Powiatu Rawskiego. 
 Zgodnie z art. 94 ust. 2a cytowanej ustawy Rada Powiatu przekazuje uchwałę,  
o której mowa wyżej, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w terminie 2 dni 
roboczych od dnia jej podjęcia. 

Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Jarosław Kobierski (który 
przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXV/170/2021  
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu w 2021 
roku. 

Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu 
Rawskiego. 
 

Projekt uchwały omówiła Pani Zofia Winiarska- Przewodnicząca Komisji Skarg, 
Wniosków i petycji: 
W dniu 27 listopada 2020 r. do Rady Powiatu Rawskiego wpłynęła skarga, na 
Zarząd Powiatu Rawskiego złożona przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości 
Rady Powiatu Rawskiego, dotycząca Oświadczenia Zarządu Powiatu Rawskiego z 2 
października 2020 r. 

Oświadczenie, będące przedmiotem skargi, jest odpowiedzią na Oświadczenie  
z 25 września 2020 r. Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu 
Rawskiego w sprawie planowanej emisji obligacji przez Powiat Rawski. 
Skarżący wskazują, iż przedmiotowe oświadczenie ma na celu dyskredytację  
oraz naruszenie dóbr osobistych, jak również próbę przerzucenia odpowiedzialności 
za pogłębiającą się złą sytuację finansową powiatu i rawskiego szpitala  
oraz domagają się przeprosin i sprostowania nieprawdziwych informacji w mediach, 
w których zostało opublikowane. Ponadto Skarżący zarzucają, że w treści Uchwały 
nr XXIII/151/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej w sprawie 
emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu nie wskazano emisji 
obligacji jako zabezpieczenia źródła finansowania rozbudowy szpitala, zarzucają 
także, iż radni Klubu PiS nie mieli wiedzy o aspektach finansowych inwestycji. 
Biorąc pod uwagę powyższe uznać należy, iż kwestie związane z naruszeniem dóbr 
osobistych oraz żądanie sprostowania i przeprosin nie należą do kompetencji Rady 
Powiatu, właściwość w tej sprawie posiadają sądy powszechne, o czym niniejszym 
informuje się Skarżących. Zgodnie z art. 223 § 1 Kpa organy państwowe, organy 
samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji 
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społecznych - rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski jedynie  w ramach swojej 
właściwości. Z powyższego przepisu wynika obowiązek przestrzegania przez organ 
swojej właściwości z urzędu i rozpatrywania skarg tylko w zakresie posiadanych 
kompetencji. 

W powyższej kwestii rada uznaje swoją właściwość jedynie w zakresie 
dotyczącym zarzutu braku wskazania przez Zarząd w projekcie uchwały emisji 
obligacji jako zabezpieczenia źródła finansowania rozbudowy szpitala  
oraz nieposiadania wiedzy przez radnych Klubu PiS o aspektach finansowych 
inwestycji. 
W treści projektu uchwały oraz w Uchwale nr XXIII/151/2020 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu nie wskazano precyzyjnie emisji obligacji jako 
zabezpieczenia źródła finansowania rozbudowy szpitala, widnieje jednak zapis,  
iż „Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę 
rozchodów oraz pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań 
inwestycyjnych w latach 2020 – 2021.” Jednym z zadań inwestycyjnych na rok 2021 
jest rozbudowa szpitala, informacja ta została przekazana radnym przez Starostę 
Rawskiego zarówno na wspólnym posiedzeniu komisji 22 września 2020 r., jak 
również podczas XXIII Sesji Rady Powiatu Rawskiego w dniu 25 września 2020 r. 
Ponadto w oświadczeniu klubu radnych PiS wskazano, iż „3 dni temu, tj. 22 
września b.r. podczas obrad połączonych Komisji Budżetu i Finansów, Komunikacji 
i Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej mieliśmy 
dopiero okazję usłyszeć, że środki pochodzące z emisji obligacji zostaną 
przeznaczone na budowę bloku operacyjnego w Szpitalu św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej. Nie zostało to jednak ujęte w przedłożonej dokumentacji. Uznać więc 
należy, iż Radni w dniu sesji tj. 25 września 2020 r., czyli na dzień składania 
oświadczenia posiadali wiedzę o planowanym przeznaczeniu środków. 

Uchwałą nr 231/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. Zarząd Powiatu Rawskiego powołał 
Zespół ds. koordynacji realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha  
w Rawie Mazowieckiej, w skład którego wchodzą także radni z Klubu Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości. Uznać więc należy, iż podczas posiedzeń zespołu nabyli 
oni wiedzę dotyczącą planowanej inwestycji oraz jej aspektach finansowych. 
Biorąc pod uwagę powyższe skargę należy uznać za bezzasadną. 
 

W tym miejscu Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Charążka ogłosiła 5 
minutową przerwę. 
 Po wznowieniu porządku obrad Radny Adrian Galach- Przewodniczący Klubu 
PiS poinformował, iż w związku z wątpliwościami prawnymi klub wycofuje się  
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z głosowania. Starosta Rawski Pan Józef Matysiak poinformował, iż Zarząd Powiatu 
Rawskiego również nie będzie uczestniczył w głosowaniu.  

Rada Powiatu Rawskiego 5 głosami za przyjęła uchwałę nr XXV/171/2021  
w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Rawskiego. 

Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad. 14 Przyjęcie informacji za rok szkolny 2019/2020 o stanie realizacji zadań 
oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Rawski. 
 
Informację, stanowiącą załącznik do protokołu przedstawił Pan Andrzej Latek- 
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. 
 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła niniejszą informację. 
 
Ad. 15 Informacja o funkcjonowaniu Spółdzielni Socjalnej „Pracuj z Nami”. 
 
Informacja przedstawiona została po zrealizowaniu punktu 7 obrad. 
 
Ad. 16 Sprawozdania z pracy rady i komisji za rok 2020. 
 
Rada Powiatu przyjęła sprawozdania z pracy rady i komisji za rok 2020 stanowiące 
załącznik do protokołu.  
 
Ad. 17 Przyjęcie planu pracy rady i komisji na 2021 rok. 
W tym punkcie Rada Powiatu Rawskiego przyjęła plany pracy rady i komisji na 
2021 rok stanowiące załącznik do protokołu.  
 
Ad. 18 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady 
 
Rada Powiatu Rawskiego szóstej kadencji na swojej XXIV sesji w dniu  
6 listopada 2020 roku podjęła następujące uchwały: 
 
1. Uchwała nr XXIV/153/2020 w sprawie zmian budżetu roku 2020; 
2. Uchwała nr XXIV/154/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020-2035; 
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3. 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.;  
4. 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; 
5. 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; 
6. Uchwała nr XXIV/158/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 
Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej; 
7. 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. 
 
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 w Łodzi   celem stwierdzenia ich zgodności  
z obowiązującym prawem. 
 
Ad. 19. Wnioski i oświadczenia Radnych. 
 
Ad. 20. Sprawy różne. 
 
Ad. 21. Zamknięcie obrad. 
 
Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 16:50 dokonała 
zamknięcia obrad XXVV sesji Rady Powiatu Rawskiego. 

 
Integralną część protokołu stanowi nagranie 
https://www.youtube.com/watch?v=fljCP3lV6Dw&t=6345s 

https://www.youtube.com/watch?v=fljCP3lV6Dw&t=6345s
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W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska-Firek 
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