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

26 lutego 2021 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Rawie Mazowieckiej 

 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego Pan Ryszard Imioła  

o godz. 1215 otworzył sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości 
oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 
do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 Radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji.  

W tym miejscu Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego Pan Ryszard 
Imioła poinformował, iż w związku ze zmianami w składzie rady powiatu  
oraz koniecznością wprowadzenia zmian w systemie do głosowania zarządza 
głosowanie imienne. 

 
Następnie przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/175/2021 Rady Powiatu 

Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian 
budżetu roku 2021; 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2021; 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2021-2035; 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości; 
6. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 
7. Wnioski i oświadczenia Radnych; 
8. Sprawy różne; 
9. Zamknięcie obrad. 
 
Ad.2 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/175/2021 Rady 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie 
zmian budżetu roku 2021. 
 
 Projekt uchwały omówił Pani Łukasz Sawicki- Skarbnik Powiatu: 
W uchwale nr XXVIII/175/2021 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 stycznia 
2021 r.  w sprawie zmian budżetu roku 2021 dokonuje się uszczegółowienia 
zapisów dotyczących zmian w wydatkach budżetu powiatu określonych  
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w załączniku nr 2 do uchwały. Doprecyzowanie dotyczy działu 801 – oświata  
i wychowanie oraz 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 
 Pozytywną opinię komisji połączonych przedstawił Pan Jarosław Kobierski, 
który przewodniczył posiedzeniu. 
 Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIX/179/2021 
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/175/2021 Rady Powiatu Rawskiego w 
Rawie Mazowieckiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu roku 
2021, której projekt stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2021.   
 

Omówienia projektu  uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik 
Powiatu: 

Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na podstawie umowy nr 

RFK.3032.4.10.2021 z dnia 16 lutego 2021 roku z Gminą Rawa Mazowiecka  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego w formie 
dotacji dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych w wysokości 7 380 zł 
z przeznaczeniem na wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 268/2  
oraz 510/1 obręb Konopnica w celu wydzielenia działek pod drogę serwisową. 

W dziale 710 – Działalność usługowa na podstawie decyzji Wojewody 
Łódzkiego nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 12 lutego 2021 roku dokonuje się 
zwiększenia planu dotacji celowych w kwocie 54 000 zł z przeznaczeniem na 
zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  
w Rawie Mazowieckiej. 

Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr 
ST.8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku dokonuje się zmniejszenia kwoty 
części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 517 654 zł oraz zmniejszenia 
części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 44 zł. Jednocześnie 
dokonuje się zmniejszenia wydatków w szkołach i placówkach oświatowo – 
wychowawczych powiatu rawskiego w dziale 801 – oświata i wychowanie  
oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Dokonuje się także 
zmniejszenia kwoty rezerwy ogólnej. 

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy na podstawie decyzji Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.39.1.2021 z dnia 29 stycznia 2021 
roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 169 134 zł z tytułu 
środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na 
dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na 
ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej. Natomiast na podstawie decyzji Ministra Rozwoju, Pracy  
i Technologii nr DF-I.9020.17.1.2021 z dnia 05.01.2021 r, nr DF-
I.9020.17.1(1).2021 z dnia 08.01.2021 r, nr DF-I.9020.18.1.2021 z dnia 
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05.01.2021 r i nr DF-I.9020.18.1(1).2021 z dnia 08.01.2021 r. dokonuje się 
zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 20 000 zł z tytułu środków  
z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie 
kosztów obsługi zadań realizowanych przez Powiatowego Urzędu Pracy  
w Rawie Mazowieckiej określonych w art. 15zzb-15zze i art. 15zze2 oraz art. 
15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Dodatkowo również w tym samym rozdziale dokonuje się zwiększenia 
planu dochodów o kwotę 73 216 zł wynikającą ze zwrotu 50% składek ZUS 
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej za miesiąc 
marzec, kwiecień i maj 2020 r. Powyższe środki zostają przeznaczone na 
wydatki bieżące. 

W rozdziale 85395 – dokonuje się przesunięcia środków między partnerami 
realizującymi projekt CUŚ DOBREGO na podstawie umowy nr 
RPLD.09.02.01-10-A014/19-00. 

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez Powiat w 2021 
roku 

Na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 12 
lutego 2021 roku dokonuje się zmian planowanych do uzyskania przez Powiat  
w 2021 roku Dochodów Skarbu Państwa. Planowana do uzyskania kwota ulega 
zwiększeniu łącznie o 16 500 zł. 

Dotacje udzielone w roku 2021 z budżetu podmiotom należącym  
i nienależącym do sektora finansów publicznych 

Zmniejszenia: 
150 000 zł SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej – projekt 

CUŚ DOBREGO 
Zwiększenia: 
125 000 zł Fundacja "Obudźmy nadzieję" – projekt CUŚ DOBREGO 
25 000 zł Miasto Rawa Mazowiecka – projekt CUŚ DOBREGO 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku 
Zwiększenia: 
54 000 zł "Zakup samochodu", 
Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Jarosław Kobierski (który 

przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 
       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXIX/180/2021 
w sprawie zmian budżetu roku 2021. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki nr 4  
i 5 do niniejszego protokołu.  
 
Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata  
2021 - 2035.  
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Omówienia projektu  uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki  
– Skarbnik Powiatu: 
Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów w roku 2021, które 
obejmują zmniejszenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 193 804 zł, w tym: 
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 247 804 zł, 
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 54 000 zł, 
Powyższe zmiany wynikają między innymi ze zmniejszenia planu części 
oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 517 654 zł, ze zmniejszenia planu 
części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 44 zł, ze zwiększenia 
planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 380 zł, ze zwiększenia planu 
środków z Funduszu Pracy w wysokości 189 134 zł oraz ze zwiększenia planu 
pozostałych dochodów w kwocie 73 380 zł. Zwiększenie dochodów 
majątkowych wynika ze zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa 
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o 54 000 
zł. 
Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2021 obejmują zmniejszenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 193 804 zł, w tym: 
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 247 804 zł, 
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 54 000 zł, 
Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany planowanego deficytu budżetu. 
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 XXIX/181/2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na 
lata 2021-2035. 
 Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki  nr 6 i 7 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. 
 
 Omówienia projektu  uchwały dokonała Pani Zofia Winiarska- 
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 

Do Rady Powiatu Rawskiego wpłynęła petycja Pana Marcina Pietrasa z 10 
grudnia 2020 r. dotycząca podjęcia uchwały w sprawie równości wszystkich 
obywateli wobec prawa oraz braku dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny,  
a także działania tj. regulacje prawne oraz wywieranie presji na lokalną 
społeczność zachęcające do formy segregacji mieszkańców powiatu rawskiego. 
Ponadto wnoszący petycję uznaje za zasadne uzyskanie przez Rząd RP 
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gwarancji ze strony producentów szczepionek przed dokonaniem masowych 
szczepień przeciwko SARS-CoV-2. 
Zakres wniesionej petycji nie należy do kompetencji samorządu powiatowego, 
ale do organów administracji rządowej. 
Wobec powyższego petycję należy przekazać do rozpatrzenia zgodnie  
z kompetencją. 
 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę XXIX/181/2021  
w sprawie przekazania petycji według właściwości. 

Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki  nr 9 i 10 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad.6 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady. 
 
Rada Powiatu Rawskiego szóstej kadencji na swojej XXVIII sesji w 29 stycznia 
2021 roku podjęła następujące uchwały: 

 
Uchwała nr XXVIII/175/2021 w sprawie zmian budżetu roku 2021; 
Uchwała nr XXVIII/176/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021-2035; 
Uchwała nr XXVIII/177/2021 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2021-2024”, 
Uchwała nr XXVIII/178/2021 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 
dofinansowania rozbudowy Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ze 
środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
 

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.7 Wnioski i oświadczenia Radnych. 
 
Ad.8 Sprawy różne. 
 

W sprawach różnych Radny Adrian Galach zapytał o ograniczenie 
możliwości rejestracji pojazdów do zgłoszeń telefonicznych dokonywanych 
tylko w poniedziałki. 
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Pani Katarzyna Zagajewska- Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury 
poinformowała, iż zgłoszenia przyjmowane są w poniedziałki na cały tydzień ze 
względu na to, iż już w poniedziałek lista terminów jest zapełniona. Nie ma 
problemów z zapisami także w przypadku osobistego stawiennictwa w oddziale 
komunikacji. 

W tym miejscu Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego Pan Ryszard 
Imioła poinformował Radnych o wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu 
Rawskiego - Pawła Marcina Jakubowskiego wybranego w okręgu wyborczym 
Nr 3 z listy Nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, wskutek pisemnego 
zrzeczenia się mandatu oraz o wstąpieniu w miejsce radnego – Pawła Marcina 
Jakubowskiego, którego mandat wygasł kandydata z tej samej listy – Stanisława 
Skonecznego, który w okręgu wyborczym Nr 3 z listy Nr 10 – KW PRAWO  
I SPRAWIEDLIWOŚĆ w wyborach do Rady Powiatu Rawskiego, które odbyły 
się 21 października 2018 r. uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie 
utracił prawa wybieralności. Złożenie ślubowania przez Radnego nastąpi na 
najbliższej sesji rady. 

Następnie Starosta Rawski Pan Józef Matysiak podziękował Radnym  
oraz Pracownikom starostwa za udział w Mszy Świętej odprawionej w intencji 
Zmarłego Księdza Biskupa Józefa Zawitkowskiego. 
 
Ad.9 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Pan Ryszard Imioła- 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 12:35 dokonał 
zamknięcia obrad XXIX sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie sesji:  
https://www.youtube.com/watch?v=UsQRhLdqgIA  

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

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

