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

28 maja 2021 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka 

o godz. 1110 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 Kluby PSL i PiS Rady Powiatu Rawskiego złożyły wspólny wniosek  
(w załączeniu) o wprowadzenie następujących punktów: 

 
1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących 

Rady Powiatu Rawskiego; 
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Rawskiego; 
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla 

radnych. 
 

Ponadto w związku z obecnością oraz złożeniem ślubowania przez radnego 
wstępującego  w  miejsce  radnego,  którego  mandat  uległ wygaśnięciu 
konieczne jest uzupełnienie porządku o następujące punkty: 

1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/11/2018 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 
powołania Komisji Budżetu i Finansów; 

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/13/2018 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 
powołania Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 
Publicznego; 

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/12/2018 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 
powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji; 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/10/2018 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej; 
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5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/9/2018 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 
powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

 
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad ze zmianami zaproponowanymi 

przez Przewodniczącą Rady. 
 
Następnie przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum; 
2. Złożenie ślubowania przez  radnego wstępującego  w  miejsce  radnego,  

którego  mandat  uległ wygaśnięciu; 
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/11/2018 Rady Powiatu 

Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 
powołania Komisji Budżetu i Finansów; 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/13/2018 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie 
powołania Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 
Publicznego; 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/12/2018 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 
powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji; 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/10/2018 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej; 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/9/2018 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 
powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących 
Rady Powiatu Rawskiego; 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Rawskiego; 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla 
radnych; 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2021; 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2021-2035; 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na wykorzystanie środków PFRON na niezbędną wymianę zużytego 
wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego dodatkowe 
wyposażenie; 

14. Sprawozdanie z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie Mazowieckiej oraz informacja dotycząca realizacji 
zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2020 rok i wykaz potrzeb; 

15. Ocena zasobów pomocy społecznej; 
16. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie 

Mazowieckiej za 2020 rok; 
17. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Rawskiego za 2020 rok; 
18. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 
19. Wnioski i oświadczenia Radnych; 
20. Sprawy różne; 
21. Zamknięcie obrad. 

 
 
Ad. 2 W tym punkcie Pan Stanisław Skoneczny złożył ślubowanie. Następnie 
Przewodnicząca Rady potwierdziła obecność 17 Radnych. 
 
 
Ad. 3 Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr 
XXXI/192/2021 zmieniającą uchwałę nr II/11/2018 Rady Powiatu Rawskiego  
w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania 
Komisji Budżetu i Finansów. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki nr 2  
i 3 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 4 W tym punkcie Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę 
nr XXXI/193/2021 zmieniającą uchwałę nr II/13/2018 Rady Powiatu Rawskiego 
w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania 
Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki nr 4  
i 5 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały zmieniającej 
uchwałę nr II/12/2018 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 
28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  
i Promocji. Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr 
XXXI/194/2021 zmieniającą uchwałę nr II/12/2018 Rady Powiatu Rawskiego  
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w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki nr 6  
i 7 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 6 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/10/2018 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej. 
 Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXI/195/2021 
zmieniającą uchwałę nr II/10/2018 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji 
Rewizyjnej. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki nr 8  
i 9 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 7 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały zmieniającej 
uchwałę nr II/9/2018 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 
28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr  XXXI/196/2021 
zmieniającą uchwałę nr II/9/2018 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki nr 10  
i 11 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 8 Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr 
XXXI/197/2021 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady 
Powiatu Rawskiego na dwóch. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki nr 12  
i 13 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 9 W tym punkcie dokonano wyboru drugiego wiceprzewodniczącego rady  
oraz podjęto uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Rawskiego. 
 Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, iż zgodnie z ustaleniami 
Klubu PiS i PSL na funkcję wiceprzewodniczącego zaproponowano Radnego 
Adriana Galacha, który wyraził zgodę. Innych zgłoszeń nie było. 
 Następnie Rada Powiatu Rawskiego dokonała jednogłośnego wyboru 
Komisji Skrutacyjnej w składzie Grzegorz Stefaniak, Adam Lesiak, Stanisław 
Skoneczny. 
 W tym miejscu Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach. 



 5 

 Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna poinformowała  
o ukonstytuowaniu się oraz odczytała protokół nr 1 stanowiący załącznik nr 14 
do protokołu oraz zapoznała Radnych z regulaminem głosowania. 
 W tym miejscu Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach. 
 Po wznowieniu obrad przystąpiono do głosowania na kartach 
przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną. 
 Po zakończonym głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach. 
 Po wznowieniu obrad Komisja Skrutacyjna odczytała protokół nr 2 
stanowiący załącznik nr 15 do protokołu oraz zapoznała Radnych z wynikami 
głosowania. Za wyborem Radnego Adriana Galacha głosowało 17 Radnych. 
 Następnie Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr 
XXXI/198/2021 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Rawskiego. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki nr 16  
i 17 do niniejszego protokołu. 
  
Ad. 10 Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę nr 
XXXI/199/2021 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla 
radnych. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki nr 18  
i 19 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 11 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 w związku z przyznanym 

dofinansowywaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków majątkowych  
w kwocie 4 764 001 zł z przeznaczeniem na realizację „Rozbudowy drogi 
powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów od km 0+490,00 do km 
3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65". Jednocześnie w ramach 
powyższego działu w celu zabezpieczenia wkładu własnego powiatu  
w realizację dofinansowanego zadania dokonuje się przesunięcia środków  
w kwocie 1 588 001 zł miedzy zadaniami. Natomiast brakującą kwotę 1 588 000 
zł zabezpiecza się zwiększonymi przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z 
lat ubiegłych. 

W dziale 801 – oświata i wychowanie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków 
dotyczących realizacji projektu „Reymont w Europie " (umowa nr 2020-1-
PL01-KA102-078049) w wysokości 351 424 zł natomiast w Zespole Szkół – 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej na 
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podstawie umowy nr 2020-1-PL01-KA102-081023 dokonuje się zwiększenia 
planu dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektu " Europejski staż 
zawodowy – pewny start na rynku pracy " w kwocie 510 164 zł, 

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej dokonuje się 
także przesunięcia środków między działami. Z grupy wynagrodzenia  
i pochodne w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do wynagrodzeń  
i pochodnych w dziale 801 – oświata i wychowanie przeniesiona zostaje kwota 
188 758 zł. 

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 882 700 zł. Zwiększenie wynika ze zmiany harmonogramu płatności 
zawartych w aneksie nr 3 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji wyżej 
wymienionego projektu. 

W dziale 854 - dokonuje się zmiany planu dochodów miedzy jednostkami  
w kwocie 15 000 zł. 

Natomiast w dziale 855 – Rodzina dokonuje się zmiany klasyfikacji 
budżetowej dochodów w kwocie 162 zł. 

Przychody, Rozchody 2021 roku 
Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 588 

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

i nienależącym do sektora finansów publicznych 
Zwiększenia: 
142 500 zł Gmina Miejska Biała Rawska, 
10 700 zł Gmina Regnów, 
240 000 zł Gmina Rawa Mazowiecka, 
4 500 zł Miasto Rawa Mazowiecka, 
155 000 zł SPZOZ Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, 
330 000 zł Fundacja „Obudźmy nadzieję”. 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku 
Zmniejszenia: 
1 588 001 zł „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – 

Komorów od km 2+516 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65 – 
etap I” 

Zwiększenia: 
7 940 002 zł „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – 

Komorów od km 0+490,00 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65" 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
Zwiększenia: 
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510 164 zł „Europejski staż zawodowy – pewny start na rynku pracy” – 
wydatki bieżące, 

351 424 zł „Reymont w Europie” – wydatki bieżące, 
882 700 zł „CUŚ DOBREGO – wydatki bieżące. 
Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Jarosław Kobierski (który 

przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 
       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXXI/200/2021 
w sprawie zmian budżetu roku 2021. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki nr 20  
i 21 do niniejszego protokołu.  
 
Ad.12 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 6 844 801 zł, w tym: 
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 080 800 zł, 
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4 764 001 zł, 
Powyższe zmiany wynikają między innymi ze zwiększenia planu dochodów 
związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków 
europejskich w kwocie 1 744 288 zł, ze zwiększenia planu dotacji otrzymanych 
z budżetu państwa w kwocie 336 507 zł  oraz ze zwiększenia pozostałych 
dochodów bieżących w kwocie 5 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych 
wynika ze zwiększenia planu środków otrzymanych z państwowych funduszy 
celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych o kwotę 4 764 001 zł. 
Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2021 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 8 432 801 zł, w tym: 
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 2 080 800 zł, 
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 6 352 001 zł. 
  
Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu 
budżetu o kwotę 1 588 000 zł niezbędną do sfinansowania wydatków. 
Dokonano zmian w przychodach budżetu. Zwiększone zostały przychody  
z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 1 588 000 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 2021 r. 
poz. 305). 
Zwiększenia: 
1. "Reymont w Europie" 
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Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie 
Mazowieckiej 
okres realizacji 2021- 2022 
Całkowita wartość projektu 602 850 zł. 
Rok 2021 - 351 424 zł - wydatki bieżące. 
Źródła finansowania: 
Środki z budżetu UE  602 850 zł. 
Zmiany: 
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 –  6 328 887 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. 
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 XXXI/201/2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na 
lata 2021-2035. 
 Uchwała oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki  nr 20 i 21 do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad.13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na wykorzystanie środków PFRON na niezbędną wymianę zużytego 
wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego dodatkowe wyposażenie. 
 

Omówienia projektu  uchwały dokonała Pani Halina Bartkowicz-
Błażejewska: 
Zmiana następuje na skutek zastrzeżenia wyrażonego przez Wojewodę 
Łódzkiego dotyczącego powierzenia wykonania uchwały Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. W myśl art. 
32 ustawy o samorządzie powiatowym  zarząd powiatu,  jako organ 
wykonawczy powiatu, ma wyłączną kompetencję do  wykonywania uchwał rady 
powiatu. W związku z tym zapis w Uchwale  został zmieniony i wykonanie 
Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
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Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Jarosław Kobierski (który 
przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie podjęła uchwałę XXX/202/2021  
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 22 i 23 do 
niniejszego protokołu.  
 
 
Ad. 14 Pani Halina Bartkowicz-Błażejewska przedstawiła sprawozdanie  
z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej za 2020 
rok, które rada przyjęła jednogłośnie. 

 Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Jarosław Kobierski (który 
przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 
 Sprawozdanie oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki  nr 24  
i 25 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 15 Ocena zasobów pomocy społecznej została przyjęta jednogłośnie przez 
radę.  

Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Jarosław Kobierski (który 
przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 
 Ocena oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki  nr 26 i 27 do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad. 16 W tym punkcie rada jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej za 2020 rok. 

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

Sprawozdanie oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki  nr 28  
i 29 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 17 W tym punkcie Starosta Rawski Pan Józef Matysiak przedstawił raport  
o stanie powiatu za 2020 rok. 
 
Ad. 18  Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady. 
 
Rada Powiatu Rawskiego szóstej kadencji na swojej XXX sesji w dniu 23 kwietnia 
2021 roku podjęła następujące uchwały: 
 
1. Uchwała nr XXX/183/2021 w sprawie zmian budżetu roku 2021; 
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2. Uchwała nr XXX/184/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021-2035; 
3. Uchwała nr XXX/185/2021 w sprawie przekazania środków finansowych 
Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej; 
4. Uchwała nr XXX/186/2021 w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu przez Powiat Rawski; 
5. Uchwała nr XXX/187/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 
6. Uchwała nr XXX/188/2021 w sprawie zatwierdzenia "Programu naprawczego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na 
lata 2020-2022”; 
7. Uchwała nr 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.; 
8. Uchwała nr XXX/190/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 
środków PFRON na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu terapii 
zajęciowej lub jego dodatkowe wyposażenie; 
9. Uchwała nr XXX/191/2021 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego w roku 2021 
r. 
 
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.14 Sprawy różne. 
 
 
Ad.15 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka- 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 12:30 dokonała zamknięcia 
obrad XXXI sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
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Integralną część protokołu stanowi nagranie sesji:  
https://www.youtube.com/watch?v=UB-gGP540Vk         
     
     
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu 
 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska-Firek 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UB-gGP540Vk

