
P R O T O K Ó Ł  NR  XXVIII/2021 
z  sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu  

29 stycznia 2021 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka  

o godz. 1210 otworzyła sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości 
oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 
do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji.  

 
W tym miejscu Przewodnicząca Rady w imieniu Klubu Radnych PSL  

oraz Klubu Radnych PiS zaproponowała wprowadzenie punktu: Podjęcie 
uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dofinansowania rozbudowy 
Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych jako punktu 5. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad 
z zaproponowaną zmianą. 

 
Następnie przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2021; 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2021-2035; 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024”, 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dofinansowania 

rozbudowy Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

6. Przyjęcie sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach ponadpodstawowych i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski za 2020 rok, 

7. Przyjęcie sprawozdania Starosty Rawskiego z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok, 

8. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 
9. Wnioski i oświadczenia Radnych; 
10. Sprawy różne; 
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11. Zamknięcie obrad. 
 
Ad.2 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2021. 
 
 Projekt uchwały omówił Pani Łukasz Sawicki- Skarbnik Powiatu: 
Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 
W dziale 600 – transport i łączność w rozdziale 60004 - Lokalny transport 
zbiorowy na podstawie umowy nr 35/FA/2021 z dnia 30.12.2020 roku o dopłatę 
w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dokonuje się zwiększenia 
planu dochodów i wydatków bieżących w kwocie 873 867 zł. Kwotę wkładu 
własnego w realizację zadnia zabezpiecza się środkami z rozdziału 60014 - 
Drogi publiczne powiatowe. 
W powyższym dziale zabezpiecza się także kwotę 275 000 zł na zakup ciągnika 
rolniczego. Wydatek finansowany będzie zwiększonymi przychodami. 
W dziale 801 – oświata i wychowanie w Starostwie na podstawie umowy nr 
RPLD-04.02.02-10-0026/19-00 z dnia 06.11.2020 roku dokonuje się 
zwiększenia planu dochodów i wydatków majątkowych związanych z realizacją 
projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu 
rawskiego" w kwocie 4 179 158 zł. Dodatkowo dokonuje się zmiany 
klasyfikacji budżetowej środków zaplanowanych na wkład własny w realizację 
zadania w działach 801 – oświata i wychowanie oraz 900- Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska. 
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 531 846 zł 
oraz projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów – Włoska przygoda” 
(umowa nr 2019-2-PMU-2067) w kwocie 10 000 zł, 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 860 117 zł, w Liceum Ogólnokształcącym w 
Rawie Mazowieckiej na podstawie umowy RPLD.11.01.02-10-0021/18-00 
zwiększa się plan dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektu 
„Szkoła nowego wymiaru” w wysokości 16 647 zł natomiast w Zespole Szkół 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej dokonuje 
się zwiększenia planu dochodów i wydatków dotyczących projektów: 
„Motoryzacja moja pasja” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00 o kwotę 
141 666 zł, „Pracuj w branży HoReCa” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/17-
00 o kwotę 29 373 zł i „Akademia umiejętności” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-
0041/17-00 o kwotę 67 858 zł. Wkłady własne w realizację projektów w łącznej 
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kwocie 53 022 zł zabezpieczone zostają ze środków własnych powiatu 
rawskiego. 
W powyższym dziale na podstawie umowy nr 734/EE/D/2020 z 22.12.2020 
roku o dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dokonuje się zwiększenia planu 
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania „Utworzenie 
ekopracowni Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. 
Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej” w kwocie 44 993 zł. Kwotę 
wkładu własnego w realizację wyżej wymienionego zadania w wysokości 5 000 
zł zabezpiecza się ze środków rezerwy celowej oświatowej. 
W dziale 851 – ochrona zdrowia na podstawie umowy nr RPLD.04.02.02-10-
0060/19-00 dokonuje się zwiększenia o kwotę 57 697 zł planu dochodów  
i wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu "Poprawa 
efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej". W tym kwota 17 237 zł na wkład własny zabezpieczona zostaje 
ze zwiększonego planu przychodów. 
W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiatowy 
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia 
planu dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu „CUŚ 
DOBREGO” (umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00) w łącznej kwocie 1 
295 375 zł. 
Przychody, Rozchody 2021 roku 
Dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu z niewykorzystanych środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 
200 000 zł oraz jednocześnie dokonuje się zwiększenia planowanych 
przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 92 237 zł. Całość 
zwiększanych środków przeznacza się na finansowanie wydatków 
majątkowych. 
Dotacje udzielone w roku 2021 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 
do sektora finansów publicznych 
Zmniejszenia: 
1 041 000 zł SPZOZ Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, 
Zwiększenia: 
13 334 zł Gmina Miejska Biała Rawska, 
11 585 zł Gmina Regnów, 
295 673 zł Gmina Rawa Mazowiecka, 
8 540 zł Miasto Rawa Mazowiecka, 
1 716 382 zł SPZOZ Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, 
71 900 zł SPZOZ Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, 
92 915 zł Fundacja „Obudźmy nadzieję”. 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku 
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Zwiększenia: 
275 000 zł "Zakup ciągnika rolniczego", 
4 179 158 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie 
powiatu rawskiego (szkoły: ZPS w Rawie Maz. ul. Przemysłowa, ZSP w Rawie 
Maz. ul. Reymonta, ZSP w Białej Rawskiej)”, 
25 724 zł "Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces" RPLD.11.03.01-
10-0042/19-00 zakup zestawu edukacyjnego, 
139 866 zł "Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju" RPLD.11.03.01-
10-0044/19-00 doposażenie pracowni: monitor interaktywny, szafa na tablety, 
ploter, drukarka 3D; brona uprawowa, przyczepka rolnicza, 
57 697 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej”, 
71 900 zł "CUŚ DOBREGO" zakup serwera do prowadzenia systemu teleopieki, 
zakup oprogramowania do serwera, 
66 000 zł "CUŚ DOBREGO" Zakup 2 schodołazów, zakup 2 wózków 
inwalidzkich elektrycznych. 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
Zwiększenia: 
57 697 zł "Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej "– wydatki majątkowe, 
137 900 zł „CUŚ DOBREGO” – wydatki majątkowe, 
25 724 zł „Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” – wydatki 
majątkowe, 
139 866 zł „Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” – wydatki 
majątkowe, 
5 535 770 zł "Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie 
powiatu rawskiego" – wydatki majątkowe, 
511 717 zł "Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu 
rawskiego" – wydatki majątkowe, 
1 157 475 zł „CUŚ DOBREGO” – wydatki bieżące, 
506 122 zł „Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” – wydatki 
bieżące, 
720 251 zł „Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” – wydatki 
bieżące, 
10 000 zł "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Włoska przygoda"– wydatki 
bieżące, 
141 666 zł „Motoryzacja moja pasja” – wydatki bieżące, 
67 858 zł „Akademia umiejętności” – wydatki bieżące, 
29 373 zł „Pracuj w branży HoReCa” – wydatki bieżące, 
16 647 zł „Szkoła nowego wymiaru” – wydatki bieżące. 
 Pozytywną opinię komisji połączonych przedstawił Pan Jarosław Kobierski, 
który przewodniczył posiedzeniu. 
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 Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr 
XXVIII/175/2021 w sprawie zmian budżetu roku 2021. 
 Projekt uchwały oraz 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  
2021 - 2035.  
 
Omówienia projektu  uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki  
– Skarbnik Powiatu: 
Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów w roku 2021, które 
obejmują zwiększenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 8 038 338 zł, w tym: 
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 515 230 zł, 
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4 523 108 zł, 
Powyższe zmiany wynikają między innymi ze zwiększenia planu dochodów 
związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków 
europejskich 2 596 370 zł i ze zwiększenia środków w wysokości 873 867 zł 
oraz dotacji w kwocie 44 993 zł otrzymanych z państwowych funduszy 
celowych na realizację zadań bieżących. Zwiększenie dochodów majątkowych 
wynika ze zwiększenia planu dochodów związanych z realizacją projektów 
finansowanych z udziałem środków europejskich o 4 523 108 zł. 
Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2021 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 8 330 575 zł, w tym: 
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 3 515 230 zł, 
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 4 815 345 zł, 
Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu 
budżetu o kwotę 292 237 zł niezbędną do sfinansowania wydatków 
majątkowych. 
Zwiększone zostały przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych  
o kwotę 92 237 zł oraz inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu  
o 200 000 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 2019 r. 
poz. 869 ). 
Zmiany: 
1."Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha 
w Rawie Mazowieckiej" 
okres realizacji 2020 - 2021 
Całkowita wartość projektu 1 632 718 zł. 
Rok 2021 - 1 631 252 zł - wydatki majątkowe. 
Źródła finansowania: 
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Środki z budżetu UE  1 134 052 zł. 
Wkład własny powiatu 498 666 zł. 
2. "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 2021 –  5 446 187 zł- wydatki bieżące (w tym wkład własny powiatu 301 
512 zł), 
137 900 zł - wydatki majątkowe, 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu UE 11 090 727 zł 
Wkład własny powiatu 904 536 zł. 
3. "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 2021 – 748 070 zł - wydatki bieżące (w tym wkład własny powiatu 88 143 
zł) 
25 724 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 
4. „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 2021 – 1 144 452 zł - wydatki bieżące (w tym wkład własny powiatu 79 
556 zł) 
139 866 zł- wydatki majątkowe 
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 
5. „Motoryzacja moja pasja” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00, Zespół 
Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka 
okres realizacji 2019 - 2021 
Całkowita wartość projektu 1 558 900 zł 
Wydatki bieżące - 1 230 287 zł; wydatki majątkowe - 328 613 zł. 
Rok 2021 – 141 666 zł - wydatki bieżące 
Źródła finansowania: 
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Środki z budżetu krajowego 210 062 zł(w tym wkład własny powiatu 130 718 
zł) 
Środki z budżetu UE  1 348 838 zł 
6. „Akademia umiejętności” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0041/17-00, Zespół 
Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka 
okres realizacji 2019 - 2021 
Całkowita wartość projektu 1 864 320 zł. 
Rok 2021 – 67 858 zł - wydatki bieżące, 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu krajowego 169 685 zł (w tym wkład własny powiatu 70 000 zł) 
Środki z budżetu UE  1 694 635 zł 
7. „Pracuj w branży HoReCa” umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0042/17-00, 
Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka 
okres realizacji 2019 - 2021 
Całkowita wartość projektu 1 403 976 zł. 
Rok 2021 – 29 373 zł - wydatki bieżące, 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu krajowego 125 222 zł (w tym wkład własny powiatu 50 000 zł) 
Środki z budżetu UE  1 278 754 zł 
8. "Szkoła nowego wymiaru" umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00, 
Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka 
okres realizacji 2019 - 2020 
Całkowita wartość projektu 666 865 zł 
Rok 2021 – 16 647 zł - wydatki bieżące (w tym wkład własny powiatu 1 063 zł) 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu krajowego 89 858 zł  (w tym wkład własny powiatu 35 551 zł) 
Środki z budżetu UE  577 007 zł 
9. "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 
Rok 2021 – 188 651 zł - wydatki bieżące 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu UE  188 651 zł 
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione  
w pkt 1.1 i 1.2) 
Zmiany: 
1.Program "Za życiem" 
okres realizacji 2017 - 2021 
Całkowita wartość zadania 616 260 zł. 
Całość stanowią wydatki bieżące. 
Rok 2021: 
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Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej 300 zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie 
Mazowieckiej 182 000 zł. 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu krajowego 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 
XXVIII/176/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2021-2035. 
 Uchwała oraz wykaz głosowania stanowią załączniki do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024”. 
 
 „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024” 
omówił Pan Sebastian Kulikowski. 
 „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024" 
stanowi realizację polityki ochrony środowiska. Jest dokumentem 
programowym, którego realizacja ma na celu poprawę stanu środowiska 
naturalnego oraz zapewnienie skutecznych mechanizmów chroniących 
środowisko przed degradacją. Stanowi on jednocześnie aktualizację „Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2017-2020 z perspektywą 
do roku 2024". 
 Obowiązek sporządzenia powiatowego programu ochrony środowiska 
wynika z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 z późn. zm.). Zgodnie z wymaganiami 
wskazanej wyżej ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 
283 z późn. zm.) projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 
2021-2024" został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa 
Łódzkiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi  
i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. 
 

 Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Jarosław Kobierski (który 
przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 
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Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę XXVIII/177/2021  
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na 
lata 2021-2024”. 

Uchwała oraz wykaz głosowania stanowią załączniki do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 
dofinansowania rozbudowy Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę XXVIII/178/2021  
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dofinansowania rozbudowy Szpitala 
św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych o poniższej treści: 
 
Stanowisko Rady Powiatu Rawskiego w sprawie dofinansowania rozbudowy 
Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ze środków Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych 
Rada Powiatu Rawskiego przedstawiając poniższe stanowisko zwraca się do 

Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych, Ministra właściwego do spraw 
gospodarki, Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, Ministra 
właściwego do spraw zdrowia,  Parlamentarzystów Ziemi Łódzkiej oraz do 
Wojewody Łódzkiego o wsparcie planowanego przedsięwzięcia mającego na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu rawskiego 
polegającego na rozbudowie Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

Wsparcie jest niezbędne, gdyż we wrześniu 2020 roku Powiat Rawski złożył 
wniosek o dofinansowanie rozbudowy Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej 
na kwotę 16.5 mln. zł. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
lecz wniosek ten nie został uwzględniony na liście zadań, które na terenie 
województwa łódzkiego uzyskały dofinansowanie z tego Funduszu. W związku  
z ogłoszeniem drugiego naboru, wniosek o dofinansowanie został złożony 
powtórnie. 

Szacowany koszt całkowity inwestycji, wartość której ostatecznie poznamy po 
rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, to kwota 17,32 mln. zł.  Planowane 
jest  wybudowanie odrębnego jednopiętrowego budynku połączonego z budynkiem 
głównym szpitala o całkowitej powierzchni użytkowej 1195,12 m². W budynku na 
parterze usytuowany będzie Oddział Intensywnej Terapii, zaś na piętrze 3-salowy 
blok operacyjny wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Dodatkowo wybudowany 
zostanie łącznik pomiędzy nowym budynkiem i budynkiem Oddziału Chorób 
Wewnętrznych. Zaplanowano również pełne wyposażenie wybudowanych 
obiektów w niezbędne urządzenia i sprzęt medyczny, tak aby oddany do użytku 
obiekt był w pełni przygotowany do przyjmowania pacjentów. 
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Powiat Rawski jest bardzo dobrze przygotowany do szybkiego rozpoczęcia 
inwestycji. Opracowano niezbędną dokumentację. W październiku 2020 roku  
uzyskano pozytywną ocenę Wojewody Łódzkiego w ramach Instrumentu Oceny 
Wniosków Inwestycji Służby Zdrowia(IOWISZ). IOWISZ jest obiektywnym 
narzędziem służącym ocenie planowanych inwestycji w służbie zdrowia pod kątem 
ich przydatności dla systemu ochrony zdrowia publicznego. W proces oceny 
zaangażowany jest też zawsze właściwy Oddział Wojewódzki Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Fakt ten przesądza więc jednoznacznie o celowości i pilnej 
potrzebie realizacji tej inwestycji. 

Zdanie zostało wpisane do budżetu powiatu. Uzyskano poparcie, w postaci 
włączenia się  do wspólnego finansowania  budowy, samorządów gminnych  
z terenu powiatu. W grudniu 2020 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony 
na wykonanie tego zadania. Budowę planuje się rozpocząć w 2021 roku zaś jej 
zakończenie i oddanie do użytku  wybudowanego  obiektu to druga połowa  2022 
roku. 

Rada Powiatu Rawskiego wyraża przekonanie, że zapewnienie  bezpieczeństwa 
zdrowotnego mieszkańcom, pomimo ogromnych kosztów z tym związanych, jest 
jednym z priorytetów działania władzy publicznej. Dlatego też od wielu lat Powiat 
Rawski jako organ tworzący corocznie wspiera finansowo i w każdy inny możliwy 
sposób działalność SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. Szpital pomimo licznych 
ograniczeń i przeszkód w normalnym funkcjonowaniu spowodowanych pandemią 
Covid-19 w roku 2020 wykonał kontrakt w ok. 110%.   Stąd też nasze przekonanie 
o potrzebie jego dalszego nieprzerwanego działania oraz  determinacja w dążeniu 
do rozbudowy i wyposażenia. 

Wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla 
jednostek samorządu terytorialnego w ramach  Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych ułatwi niezwykle realizację opisanego powyżej celu. 

W przedstawionej sytuacji Rada Powiatu Rawskiego zwraca się z apelem do 
Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra 
właściwego do spraw finansów publicznych, Ministra właściwego do spraw 
gospodarki, Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, Ministra 
właściwego do spraw zdrowia,  Parlamentarzystów Ziemi Łódzkiej oraz do 
Wojewody Łódzkiego o wsparcie planowanego przedsięwzięcia. 
 

Uchwała oraz wykaz głosowania stanowią załączniki do niniejszego 
protokołu.  
 
W tym miejscu Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Charążka ogłosiła 
10-minutową przerwę. 
 
Ad.6 Przyjęcie sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach ponadpodstawowych  
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski za 2020 rok. 
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Sprawozdanie przedstawił Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej. 
 

Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Łukasz Sekuter. 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła sprawozdanie ze średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  
w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Rawski za 2020 rok. 

 
Sprawozdanie oraz wykaz głosowania stanowią załączniki do niniejszego 

protokołu.  
 
Ad. 7 Przyjęcie sprawozdania Starosty Rawskiego z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok. 
 
Sprawozdanie przedstawił Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej. 
 

Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Łukasz Sekuter. 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Starosty Rawskiego 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok. 
 

Sprawozdanie oraz wykaz głosowania stanowią załączniki do niniejszego 
protokołu.  
 
Ad. 8 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady. 
 
Rada Powiatu Rawskiego szóstej kadencji: 
 
• na swojej XXVI sesji w dniu 30 grudnia 2020 roku podjęła następujące uchwały: 
 
1. Uchwała nr XXVI/172/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020-2035; 
2. 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; 
 
• na XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Rawskiego w dniu 12 stycznia 
2021 r. następujące uchwały: 
 
1. Uchwała nr XXVII/174/2021 w sprawie przekazania skargi według właściwości. 
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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.9 Wnioski i oświadczenia Radnych. 
 
Ad.10 Sprawy różne. 
 
W sprawach różnych Skarbnik Powiatu przedstawił informację dotyczącą emisji 
obligacji. 
 
Przewodnicząca Rady zapoznała Radnych z odpowiedzią na stanowisko 
dotyczące zasad funkcjonowania filii Biblioteki Pedagogicznej w Rawie 
Mazowieckiej, która stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad.11 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 14:30 dokonała zamknięcia 
obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie sesji:  
https://www.youtube.com/watch?v=ExPtNEoDa6E&t=891s 
  

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

https://www.youtube.com/watch?v=ExPtNEoDa6E&t=891s

