
P R O T O K Ó Ł  NR  XXVI/2020 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 30 grudnia 2020 roku  
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 900 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. Radny Jacek Otulak 
uczestniczył w obradach sesji zdalnie. 

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

 
Wobec powyższego przystąpiono do realizacji następującego porządku 

obrad, który został przyjęty jednogłośnie: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2020-2035; 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/163/2020 Rady Powiatu 

Rawskiego w Rawie Mazowieckiej w sprawie ustalenia wydatków budżetu 
Powiatu, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego; 

4. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 
5. Wnioski i oświadczenia Radnych; 
6. Sprawy różne; 

Zamknięcie obrad 
          
Ad. 2 Podjęcie 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 8 851 zł, w tym: 

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8 851 zł, 
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Powyższe zmiany wynikają między innymi ze zwiększenia planu dotacji 
celowych z budżetu państwa - 8 535 zł oraz ze zwiększenia planu pozostałych 
dochodów bieżących osiągniętych z innych źródeł w kwocie 316 zł. 
Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2020 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 8 851 zł, w tym: 
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 8 851 zł, 
  
Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany planowanego deficytu budżetu. 
  
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione  
w pkt 1.1 i 1.2) 
Zmiana: 
1."Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"" 
Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej - 610 060 zł, 
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej - 6 200 zł 
okres realizacji 2017 - 2021 
Całkowita wartość zadania 616 260 zł. 
Całość stanowią wydatki bieżące. 
Źródła finansowania: 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 616 260 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 XXVI/172/2020 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na 
lata 2020-2035. 
 Uchwała nr XXVI/172/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020-2035.oraz imienny wykaz 
głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXV/163/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które w roku 
2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. 
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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 
1.353.962 zł. Wydatki niewygasające obejmują  następujące zadania 
inwestycyjne: „Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – 
etap II" – 100 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem – Raducz 
w m. Wilkowice” – 205.000 zł oraz „Remont drogi powiatowej nr 4105E 
Rossocha – Przewodowice – Rylsk Duży – Zuski – droga woj. nr 707 na odcinku 
Annosław - Sławków, o długości 1.324 km” – 1 048 962 zł. 

 
Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Jarosław Kobierski (który 

przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 
 

       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/173/2020 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/163/2020 Rady Powiatu Rawskiego  
w Rawie Mazowieckiej w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które 
w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego. 
 Uchwała nr XXVI/173/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/163/2020 
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 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. 4 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady. 
 
Rada Powiatu Rawskiego szóstej kadencji na swojej XXV sesji w dniu 21 grudnia 
2020 roku podjęła następujące uchwały: 
 
1. Uchwała nr XXV/160/2020 w sprawie zmian budżetu roku 2020; 
2. Uchwała nr XXV/161/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020-2035; 
3. Uchwała nr XXV/162/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta 
Rawa Mazowiecka; 
4. Uchwała nr XXV/163/2020 w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, 
które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego;  
5. Uchwała nr XXV/164/2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok; 
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6. Uchwała nr XXV/165/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2021-2035; 
7. Uchwała nr XXV/166/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/122/2016 Rady 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2016 r.  
w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do 
sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Rawski; 
8. Uchwała nr XXV/167/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 
Powiat Rawski umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego; 
9. Uchwała nr XXV/168/2020 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; 
10. Uchwała nr XXV/169/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 
rawskiego od 18 stycznia 2021 r. 
11. Uchwała nr XXV/170/2020 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu w 2021 roku; 
12. Uchwała nr XXV/171/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu 
Rawskiego. 
 
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. 5 Wnioski i oświadczenia Radnych. 
 
Ad. 6 Sprawy różne. 
 
Ad. 7 Zamknięcie obrad. 
 
Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka  
- Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 09:25 dokonała 
zamknięcia obrad XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
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Integralną część protokołu stanowi nagranie 
https://www.youtube.com/watch?v=RSOenqO9sOY 
 
                 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska-Firek 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RSOenqO9sOY

