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

23 kwietnia 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 16 Radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji.  

W tym miejscu Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego poinformowała,  
iż w związku z nieobecnością radnego wstępującego  w  miejsce  radnego,  
którego  mandat  uległ wygaśnięciu konieczna jest zmiana porządku obrad 
polegająca na zdjęciu punktu 2 oraz punktu 3. 

Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad ze zmianami zaproponowanymi 
przez Przewodniczącą Rady. 

 
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 przekazania środków finansowych Funduszowi 

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; 
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu przez Powiat Rawski; 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia "Programu 

naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej na lata 2020-2022”; 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją 
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizację tych zadań  
w 2021 r.; 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków 
PFRON na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii 
zajęciowej lub jego dodatkowe wyposażenie; 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 
2021 r.; 

11. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu promocji zatrudnienia  
oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy za lata 2014-2020; 

12. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 
13. Wnioski i oświadczenia Radnych; 
14. Sprawy różne; 
15. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2021.   
 

Omówienia projektu  uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik 
Powiatu: 

Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 
W dziale 600 – transport i łączność dokonuje się przesunięcia kwoty 

2 700 zł z wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych do 
dotacji na zadania bieżące z przeznaczeniem dla Gminy Miasta Rawa 
Mazowiecka udzielonej na zarządzanie drogami powiatowymi położonymi 
w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka. 

W powyższym dziale na podstawie Umowy nr 1/2021/IFIV z dnia 
2 kwietnia 2021 roku z Województwem Łódzkim w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w kwocie 437 133 zł dokonuje się 
zwiększenia dochodów i wydatków z przeznaczeniem na powstrzymanie 
degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa - Biała. 

Zabezpiecza się także środki na realizację zadania "Para buch - powrót 
historycznych pociągów parowych" w wysokości 50 000 zł. 

W dziale 710 - Działalność usługowa ze środków z nadwyżki z lat 
ubiegłych dokonuje się zwiększenia o 510 353 zł planu wydatków 
majątkowych związanych z realizacją zadania Systemu Informacji 
Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu 
Województwa Łódzkiego”. 

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
zabezpiecza się 30 000 zł na Wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP 
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w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-
gaśniczych". 

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zabezpiecza się środki na dwa zadania 
inwestycyjne. Kwota 500 000 zł przeznaczona zostanie na „Zakup 
nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej oraz adaptacja pomieszczeń 
SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" natomiast kwota 
150 000 zł na "Przebudowę parkingu przy budynku Przychodni POZ SPZOZ, 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowej  Biblioteki 
Publicznej w Rawie Mazowieckiej". 

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 16 500 zł. Są to środki 
finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi 
programów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Rawie Mazowieckiej. 

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy na podstawie decyzji 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.18.8.2021 z dnia 
19 marca 2021 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 
10 000 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat 
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych 
przez Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej określonych w 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. 

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej dokonuje się zwiększenia planu 
dochodów o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 
realizowane przez szkołę. 

Przychody, Rozchody 2021 roku 
Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 240 

353 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków. 
Dotacje udzielone w roku 2021 z budżetu podmiotom należącym 

i nienależącym do sektora finansów publicznych 
Zwiększenia: 
2 700 zł Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, 
30 000 zł Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 

Zakup samochodu dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania 
"Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych", 

50 000 zł "Para buch - powrót historycznych pociągów parowych". 
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Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku 
Zwiększenia: 
437 133 zł „Powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-

Biała", 
510 353 zł „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego 

świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – 
wkład własny, 

30 000 zł "Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 
Zakup samochodu dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania 
"Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych"", 

500 000 zł " Zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej oraz 
adaptacja pomieszczeń SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej ", 

150 000 zł "Przebudowa parkingu przy budynku Przychodni POZ SPZOZ, 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowej  Biblioteki 
Publicznej w Rawie Mazowieckiej". 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 

Zwiększenia: 
510 353 zł „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego 

świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – 
wydatki majątkowe. 

Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Jarosław Kobierski (który 
przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 
       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXX/183/2021 
w sprawie zmian budżetu roku 2021. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki nr 2  
i 3 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 478 633 zł, w tym: 
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 41 500 zł, 
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 437 133 zł, 
Powyższe zmiany wynikają między innymi ze zwiększenia środków 
w wysokości 10 000 zł otrzymanych z państwowych funduszy celowych na 
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realizację zadań bieżących oraz ze zwiększenia planu pozostałych dochodów 
w kwocie 31 500 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych wynika ze 
zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o 437 133 zł. 
Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2021 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 1 718 986 zł, w tym: 
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 91 500 zł, 
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 1 627 486 zł, 
  
Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu 
budżetu o kwotę 1 240 353 zł niezbędną do sfinansowania wydatków. 
Dokonano zmian w przychodach budżetu. Zwiększone zostały przychody 
z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 1 240 353 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 2021 r. poz. 305). 
Zmiany: 
1."Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-
usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego" 
Zadanie realizowane przez Starostwo. 
okres realizacji 2018- 2023 
Całkowita wartość projektu 1 957 314 zł. 
Rok 2021 - 837 915 zł - wydatki majątkowe. 
Źródła finansowania: 
Wkład własny powiatu 1 957 314 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 XXX/184/2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na 
lata 2021-2035. 
 Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki  nr 4 i 5 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych 
Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 
 
Omówienia projektu  uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki – Skarbnik Powiatu: 
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Zgodnie z art. 19b pkt 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, 

w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej 
mogą uczestniczyć: gmina, powiat lub samorząd województwa. Komendant 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej zwrócił się 
z prośbą do Zarządu Powiatu Rawskiego o dofinansowanie zakupu samochodu 
ratowniczo - gaśniczego. Współfinansowanie przez Powiat Rawski zakupu 
samochodu na potrzeby tut. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Rawie Mazowieckiej poprawi skuteczność działania Straży, a tym samym 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Wobec powyższego 
podjęcie uchwały jest w tym stanie prawnym i faktycznym uzasadnione 
i celowe. Niniejsza uchwała będzie podstawą do podpisania porozumienia 
i przekazania środków finansowych na rachunek Wojewódzkiego Funduszu 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 

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

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę XXX/185/2021  
w sprawie przekazania środków finansowych Funduszowi Wsparcia 
Państwowej Straży Pożarnej. 

Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki  nr 6 i 7 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 
rozwoju sportu przez Powiat Rawski. 
 Projekt uchwały omówił Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej: 
Jednym z zadań samorządu powiatowego jest wspieranie i organizacja 
współzawodnictwa sportowego na terenie powiatu. Podjęcie uchwały w sprawie 
dofinansowania rozwoju sportu poprzez Powiat Rawski, posłuży podniesieniu 
poziomu sportowego uprawianych dyscyplin sportowych przez zawodników  
w klubach sportowych funkcjonujących na terenie Powiatu Rawskiego oraz 
umożliwi im wsparcie finansowe, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133). Uchwała posłuży umasowieniu sportu i 
promocji Powiatu Rawskiego. 

Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Jarosław Kobierski (który 
przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 
Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę XXX/186/2021  
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Powiat 
Rawski. 

 
Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki  nr 8 i 9 do 

niniejszego protokołu.  
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Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

Projekt uchwały omówił Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej: 
Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 295 z późn. zm.) statut 
podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący oraz 
wprowadza w nim zmiany. 
W związku z planowanym rozszerzeniem działalności Szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej, Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej złożyła wniosek  
o wprowadzenie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej polegające na wpisaniu do statutu nowych 
komórek organizacyjnych wymienionych w uchwale. 
W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w Statucie 
SPZOZ w przedmiotowym zakresie. 

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

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę XXX/187/2021  
w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej. 

Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki  nr 10 i 11 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 7 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 
zatwierdzenia "Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na lata 2020-2022”. 
Program naprawczy stanowiący załącznik do uchwały został omówiony przez 
Dyrekcję oraz Pracowników SPZOZ. 

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

Rada Powiatu Rawskiego przy 5 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę 
XXX/188/2021 w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na lata 2020-
2022”. 

Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki  nr 12 i 13 do 
niniejszego protokołu.  
 
 
Ad. 8  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją 
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizację tych zadań  
w 2021 r. 
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 Projekt uchwały omówiła Pani Halina Bartkowicz-Błażejewska- Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej: 
Zgodnie z  § 19 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej za 
zgodą powiatu, nie więcej niż 3 % środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów 
działalności warsztatu (w 2021 r. jest to kwota 759.360 zł) można wykorzystać na 
niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe 
wyposażenie. 

W dniu 25.02.2021 r. wpłynęła prośba Samorządowego Stowarzyszenia 
Rozwoju Ziemi Rawskiej, organizatora Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie 
Mazowieckiej, o wyrażenie takiej zgody. 

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

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę XXX/189/2021  
w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną 
osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych  
z PFRON, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2021 r. 

Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki  nr 14 i 15 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków 
PFRON na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii 
zajęciowej lub jego dodatkowe wyposażenie. 

Projekt uchwały omówiła Pani Halina Bartkowicz-Błażejewska- Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej: 
W dniu 24.02.2021 roku wpłynęła informacja o wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających  
na  realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
( Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zmianami) wyliczonych zgodnie z  rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz 1605 z późn. 
zm.). Powiat Rawski na realizację  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych w bieżącym roku otrzymał kwotę 1.406.205  
zł. 
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Zgodnie z art. 35a ust 3 cytowanej ustawy Rada Powiatu określa zadania, na które 
przeznacza środki finansowe określone w art. 48 ust. 1 pkt 1. W związku  
z powyższym poszczególne zadania oraz kwoty przeznaczone na ich realizację 
określono w załączniku do niniejszej uchwały. Dokonując podziału środków 
finansowych  kierowano się potrzebami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
realizującego zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 
oraz zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy, który 
realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.. 
Środki finansowe w wysokości 759.360 zł. zostały przez PFRON przeznaczone  
na dofinansowanie w 2021 r. kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Rawie Mazowieckiej, działającego przy Samorządowym Stowarzyszeniu 
Rozwoju Ziemi Rawskiej. Kwota ta stanowi 90% kosztów działalności Warsztatu 
(zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 

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

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę XXX/190/2021  
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków PFRON na niezbędną 
wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego dodatkowe 
wyposażenie. 

Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki  nr 16 i 17 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 
2021 r. 

Projekt uchwały omówił Pan Tomasz Góraj- Sekretarz Powiatu: 
W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla 
powiatu mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje  
z mieszkańcami powiatu.  Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet 
obywatelski. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu 
określa uchwała rady powiatu. Rada powiatu określa wymagania, jakie powinien 
spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności: 
1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty; 
2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie 
może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu 
obywatelskiego, w której zgłaszany jest projekt; 
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3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do zgodności z prawem, wykonalności 
technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od 
decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania; 
4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do 
publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzenia 
głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania. 

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

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę XXX/191/2021  
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie 
Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 2021 r. 

Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki  nr 18 i 19 do 
niniejszego protokołu.  

 
W tym miejscu Przewodnicząca Rady ogłosiła 10-minutową przerwę. 

 
Ad. 11 Po wznowieniu obrad przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego 
sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu promocji zatrudnienia  
oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy za lata 2014-2020 omówiła Pani Bożena 
Woźniak- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej. 

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

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła sprawozdanie stanowiące 
załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad. 12 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady. 
 
Rada Powiatu Rawskiego szóstej kadencji na swojej XXIX sesji w dniu 26 lutego 
2021 roku podjęła następujące uchwały: 
 
Uchwała 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 2021w sprawie zmian budżetu roku 2021; 
Uchwała nr XXIX/180/2021 w sprawie w sprawie zmian budżetu roku 2021; 
Uchwała nr XXIX/181/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2021-2035; 
Uchwała nr XXIX/182/2021 w sprawie przekazania petycji 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.13 Wnioski i oświadczenia Radnych. 
W tym miejscu Starosta Rawski Pan Józef Matysiak w imieniu Zarządu Powiatu 
Rawskiego odczytał oświadczenie: 

31 marca  br. ogłoszono wyniki drugiego naboru do Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Powiat Rawski otrzymał 9 milionów złotych wsparcia na 
realizację zadań inwestycyjnych- rozbudowę rawskiego szpitala. 

Rozbudowa Szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej, zgodnie  
z opracowanym programem funkcjonalno-użytkowym, polegać będzie na 
budowie nowego bloku operacyjnego, oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii (OIT), łącznika z głównym budynkiem oraz łącznika z budynkiem 
oddziału wewnętrznego oraz windy. Zostanie także zakupione wyposażenie do 
bloku operacyjnego i OIT. 

W chwili obecnej trwa procedura wyłonienia wykonawcy, który wybuduje 
nowy pawilon. Planowana kwota całej inwestycji to koszt około 18 milionów 
złotych. Środki finansowe na powyższy cel zostały zabezpieczone, także 
samorządy z terenu powiatu zadeklarowały wsparcie finansowe przedsięwzięcia.  
Powyższą kwotę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych udało się 
otrzymać dzięki dobrze przygotowanemu projektowi. To konsekwentne 
działania Zarządu Powiatu Rawskiego, przekonanego o potrzebie i celowości 
realizacji tej inwestycji, doprowadziły do otrzymania dofinansowania. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania 9 milionów na 
rozbudowę szpitala w Rawie, przede wszystkim Premierowi RP, Wojewodzie 
Łódzkiemu, Parlamentarzystom Ziemi Rawskiej: Senatorowi Rafałowi 
Ambrozikowi, Posłowi Dariuszowi Klimczakowi, Posłowi Robertowi Telusowi 
oraz Posłowi Grzegorzowi Wojciechowskiemu, jak również Radnym Powiatu 
Rawskiego oraz Samorządowcom miast i gmin z terenu powiatu.  

Pozyskane fundusze są niewątpliwie sukcesem całej naszej lokalnej 
społeczności, przyczyniającym się do poprawy poziomu zabezpieczenia 
świadczeń zdrowotnych nas wszystkich. 

 
Ad.14 Sprawy różne. 
W sprawach różnych Przewodnicząca Rady przypomniała o konieczności 
złożenia oświadczeń majątkowych. 
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Ad.15 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka- 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 13:55 dokonał zamknięcia 
obrad XXIX sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie sesji:  
https://www.youtube.com/watch?v=EoVkrr81hqs  
                 
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu 
 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska-Firek 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EoVkrr81hqs

