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

18 czerwca 2021 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charążka 

o godz. 1000 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 14 Radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji.  

W tym miejscu Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego poinformowała,  
że wpłynął wniosek Zarządu Powiatu Rawskiego o wprowadzenie do porządku 
obrad następujących punktów: 
 

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2021 jako punkt 6; 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2021-2035 jako punkt 7; 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej jako punkt 8. 

 
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. Debata nad raportem o stanie Powiatu Rawskiego za 2020 rok;  
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu 

Rawskiego; 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego 

Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020; 
5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Zarządowi  Powiatu 

Rawskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2021; 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2021-2035; 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej;  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Powiatu Rawskiego;  

10. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 
11. Wnioski i oświadczenia Radnych; 
12. Sprawy różne; 
13. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 2 W tym punkcie po omówieniu przez Starostę Rawskiego raportu 
stanowiącego załącznik do protokołu odbyła się debata nad raportem  
o stanie Powiatu Rawskiego za 2020 rok. 
 
Ad. 3 Rada Powiatu Rawskiego przy 5 głosach wstrzymujących podjęła 
uchwałę nr XXXII/203/2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi 
Powiatu Rawskiego. Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania 
stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Powiatu za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za rok 2020. 

Nagranie z sesji  od 28 min 26 sek. do 54  min. 17 sek. 
https://www.youtube.com/watch?v=W-948mptNC4 . 

Omówienia wykonania budżetu i podstawowych wskaźników dokonał Pan 
Józef Matysiak – Starosta Rawski:  
Budżet powiatu na 2020 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2019 r. 
Uchwałą Nr XVI/112/2019 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała 
dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki na zadania rządowe  
i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do 
uzyskania przez powiat w 2020 r., zestawienie zadań inwestycyjnych na 2020 r. 
oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 
 
Subwencje ogólne 
Planowana kwota subwencji to 33 254 976,00 zł. Wykonanie do 31 grudnia 
2020 roku wyniosło 33 254 976,00 zł, tj. 100,0 % planu, z tego: 
         Plan Wykonanie % 
- subwencja oświatowa 28 568 263,00 28 568 263,00 100,0 
- subwencja równoważąca 2 257 539,00 2 257 539,00 100,0 

https://www.youtube.com/watch?v=W-948mptNC4
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- subwencja wyrównawcza 2 429 174,00 2 429 174,00 100,0 
Subwencje stanowiły 48,89 % wykonanych dochodów ogółem. 
Dotacje 
Kwota zaplanowanych dotacji to 20 277 259,00 zł. Wykonanie do 31 grudnia 
2020 roku wyniosło  16 289 337,52 zł  tj. 80,3 %. 
W kwotach dotacji zawarte są dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z funduszy celowych, dotacje  
z funduszy europejskich oraz zwroty dotacji. 
- Dotacje z budżetu państwa 
Decyzje na powyższe dotacje opiewały łącznie na 7 082 580,00 zł. Dotacje, 
jakie wpłynęły w 2020 roku to kwota 7 024 330,45 zł tj. 99,2 % w tym: 
a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące). 
Plan 6 762 172,00 zł, wykonanie 6 709 897,62 zł tj. 99,2 %. 
b) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową. 
Plan 196 408,00 zł, wykonanie 97,0 % tj. 190 432,87 zł. 
c) na realizację bieżących zadań własnych 
Plan 124 000,00 zł, wykonanie 100,0 % tj. 123 999,96 zł. 
- Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
Plan 2 067 560,00 zł, natomiast wykonanie do 31 grudnia 2020 roku 2 075 
352,99 zł, tj. 100,4 % kwoty planowanej. Są to dotacje z gmin i powiatów na 
wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów), dotacje na 
utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające  
w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim oraz na pomoc finansową na 
wydatki bieżące i majątkowe. 
a) Z budżetów gmin (bieżące) plan 241 088,00 zł, wykonanie w 2020 roku 196 
897,12 zł, tj. 81,7 % kwoty planowanej. 
b) Z budżetów powiatów (bieżące) plan 1 178 672,00 zł, wykonanie na koniec 
grudnia 2020 roku 1 289 952,87 zł, tj. 109,4 % kwoty planowanej. 
c) Z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) plan 122 800,00 zł, wykonanie 
122 752,40 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej. 
d) Z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne) plan 525 000,00 zł, 
wykonanie 468 750,60 zł, tj. 89,3 % kwoty planowanej. 
- Dotacje z funduszy celowych 
a) Z państwowych funduszy celowych (bieżące) plan 689 359,00 zł, wykonanie 
615 629,66 zł tj. 89,3 % kwoty planowanej. 
- Dotacje z funduszy europejskich 
a) Z funduszy europejskich (bieżące) 7 803 213,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 
2020 roku 4 143 563,19 zł, tj. 53,1 % kwoty planowanej. 
b) Z funduszy europejskich (inwestycyjne) 333 111,00 zł, wykonanie do 31 
grudnia 2020 roku 129 027,00 zł, tj. 38,7 % kwoty planowanej. 
- Zwroty dotacji 
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Plan 2 301 436,00 zł natomiast wykonanie 2 301 434,23 zł czyli 100,0 % kwoty 
planowanej. 
a) bieżące - Plan 316,00 zł, wykonanie 315,02 zł. 
b) majątkowe - Plan - 2 301 120 zł, wykonanie - 2 301 119,21 zł. Kwoty 
dotyczyły środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa przysługujących dla Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 
jako refundacja wydatków związanych z realizacją operacji „Scalanie gruntów 
obiektu Ścieki”. 
Dotacje stanowiły 23,95% zrealizowanych dochodów ogółem. 
3. Dochody własne 
Na 2020 rok plan dochodów własnych powiatu oszacowano w wysokości 17 
684 378,00 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło 18 475 896,56 zł, tj. 104,5 
%. 
Na dochody własne składają się: 
- wpływy za druki komunikacyjne. 
Plan 1 200 000,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 roku 1 154 143,54 zł tj. 
96,2 %. 
- wpływy ze sprzedaży majątku. 
Plan 596 300,00 zł, wykonanie 596 665,85 zł tj. 100,1 %. 
- środki z Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych 
Plan 500 000,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł tj. 100,0 %. 
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. 
Plan 12 615 140,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 roku 12 644 557,31 zł tj. 
100,2 %. 
W tym: 
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan – 12 615 140,00 zł, 
wykonanie 12 255 586,00 zł. 
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – bez planu, wykonanie – 
388 971,31 zł. 
- wpływy z najmu i dzierżawy. 
Plan 266 443,00 zł, wykonanie w 2020 roku 272 685,14 zł tj. 102,3 %. 
- wpływy z usług. 
Plan 625 000,00 zł, wykonanie do 31.12.2020 r. 704 259,45 zł tj. 112,7 %. 
- wpływy z opłat, koncesji i licencji, w tym także wpływy z opłat za trwały 
zarząd, użytkowanie i służebności, a także z opłat za wydanie prawa jazdy 
Plan 1 069 995,00 zł, wykonanie 1 566 038,83, tj. 146,4 %. 
- darowizny 
Plan 16 200,00 zł, wykonanie wyniosło 16 200,00 zł, tj. 100,0 %. 
- wpływy z różnych dochodów 
Plan  74 410,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 roku 61 283,29 zł  tj. 82,4 %. 
- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące). 
Plan 309 625,00 zł, wykonanie 424 848,98 zł, tj. 137,2 %. 
- środki z Funduszu Pracy 
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Plan 295 100,00 zł, wykonanie w 2020 roku 283 120,00 zł tj. 95,9 %. 
- pozostałe dochody 
Plan 116 165,00 zł, wykonanie do 31 grudnia 2020 roku 252 094,17 zł tj. 217,0 
%. 
Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 27,16 % dochodów 
ogółem. 
W planie ujęto przychody w wysokości: 2 353 746,00 zł, wykonanie w 2020 
roku wyniosło 8 973 360,11 zł tj. 381,2 %, w tym: 
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 
Plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 1 000 000,00 zł. 
- spłata udzielonych pożyczek 
Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 
- przychody z tytułu wolnych środków 
Plan 1 353 746,00 zł, wykonanie 2 849 443,44 zł. 
- nadwyżka z lat ubiegłych 
Plan 0,00, wykonanie 4 507 236,67 zł. 
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 
ustawy o finansach publicznych 
Plan 0,00 , wykonanie 616 680,00 zł 
WYDATKI I ROZCHODY 
Plan wydatków określony został na poziomie 72 514 079,00 zł. Wykonanie za 
IV kwartały 2020 roku wyniosło 64 587 816,82 zł tj. 89,1 %. 
Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje: 
1. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 65 664 472,00 zł, zostały 
zrealizowane do dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 58 907 980,70 zł tj. 89,7 
% planu, w tym: 
a) jednostki budżetowe plan – 52 461 867,00 zł, wykonanie – 49 833 792,48 zł 
tj. 95,0 % planu 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39 707 183,00 zł, wykonanie za 
2020 rok 38 570 087,20 zł tj. 97,1 % planu, 
- zadania statutowe 12 754 684,00 zł, wykonanie 11 263 705,28 zł tj. 88,3 % 
planu. 
b) dotacje na zadania bieżące 1 801 394,00 zł, wykonanie 1 770 487,10 zł tj. 
98,3 % planu 
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 155 664,00 zł, wykonanie 2 069 
797,07 zł tj. 96,0 % planu 
d) obsługa długu 585 000,00 zł, wykonanie 439 066,66 zł tj. 75,1 % planu 
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji: plan 533 333,00 zł; wykonanie 533 
333,00 zł, tj. 100,0 % planu. 
f) wydatki z udziałem środków UE 8 127 214,00 zł, wykonanie 4 261 504,39 zł 
tj.: 52,4 % planu. 
2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6 849 607,00 zł, wykonanie 
wyniosło 5 679 836,12 zł tj. 82,9 % planu w tym: 
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- inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 849 607,00, wykonanie 5 679 836,12 zł tj. 
82,9 % planu, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem środków  
z Unii Europejskiej plan: 3 358 973 zł, wykonanie 2 549 038,88 zł tj. 75,9 % 
planu. 
INWESTYCJE 
Nakłady inwestycyjne na 2020 rok zostały zaplanowane i wykonane w 2020 
roku następująco: 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 
- 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 
Plan wydatków majątkowych na 2020 rok to kwota 2 410 848 zł. W I półroczu 
2020 roku przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi kwotę 2 
410 847,00 zł (2 301 119,21 zł otrzymano z Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa w ramach środków EFRROW, 109 728,79 zł pokryto 
ze środków własnych powiatu)  będącą refundacją części kosztów dotyczącą 
umowy 00002-6502-UM0500002/16 „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”. 
Dział 600 – Transport i łączność 
- 60014 – Drogi publiczne powiatowe 
Plan wydatków majątkowych na 2020 rok wynosił 3 132 084,00 zł, wydatki 
wykonano w wysokości 2 871 358,24 zł. 
„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych 
(art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)” zaplanowano wydatki  
w kwocie 28 000,00 zł, w 2020 roku wydatkowano 27 800,00 zł. 
„Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew - podbudowa” 
zaplanowano wydatki w kwocie 270 000,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 
269 945,52 zł. 
„Remont drogi powiatowej nr 4108E Wałowice - Wilkowice” plan – 243 821,00 
zł , wykonanie – 187 501,20 zł. 
„Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 4105E Rossocha-Przewodowice 
w miejscowości Rossocha” plan – 56 000,00 zł, wykonanie 55 502,52 zł. 
,,Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Przewodowice – Rylsk Duży – 
Zuski – droga woj. nr 707 na odcinku Annosław -Sławków, o długości 1.324 
km"- na powyższe zadanie zaplanowano 1 048 962,00 zł, wydatkowano – 1 048 
962,00 zł. Były to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. 
„Remont wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - Mogielnica  
w m. Rylsk Duży” plan – 288 179,00 zł, wykonanie 288 178,42 zł. 
"Remont drogi powiatowej nr 4306E na odc. Lesiew - do dr. Woj.. Nr 725 - 
podbudowa" plan wynosił 101 412,00 zł zaś wykonanie 99 441,81 zł. 
"Remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska - Komorów w m. Komorów 
- podbudowa" zaplanowano 130 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 128 
442,87 zł. 
"Przebudowa drogi powiatowej nr 4123E Cielądz - Józefów na odcinku 
Sadkowice - Celinów" plan – 468 710,00 zł, wykonanie – 468 708,40 zł. 
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Wydatki w wysokości 300 000,00 zł sfinansowane zostały ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
"Remont drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Raducz w m. Wilkowice" 
zaplanowano 205 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 205 000,00 zł. Były 
to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. 
"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1333E (Chojnata) - 
Grzymkowice w m. Grzymkowice" plan – 65 000,00 zł, wykonanie – 65 000,00 
zł. 
"Zakup ciągnika rolniczego" zaplanowano 200 000,00 zł, wydatków nie 
wykonano. 
"Zakup głowicy koszącej typu GH120" zaplanowano wydatki na kwotę 27 
000,00 zł, wydatkowano 26 875,50 zł. 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 
- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka 
wąskotorowa” –plan wydatków majątkowych na 2020 rok to kwota 26 000,00 
zł, do 31 grudnia wydatki  poniesiono w wysokości 15 700,00 zł. 
Dział 710 – Działalność usługowa 
- 71095 – Pozostała działalność 
„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług 
przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny. Plan 
wydatków majątkowych na 2020 rok to kwota 596 311,00 zł, wydatki zostały 
poniesione w wysokości 7 698,84 zł. 
Dział 750 – Administracja publiczna 
- 75020 - Starostwa powiatowe 
„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW – etap II” 
zaplanowano wydatek w kwocie 100 000,00 zł, wydatkowano 100 000,00 zł. 
Były to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego. 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
- 75495 - Pozostała działalność 
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu radiowozu – 
zaplanowane 10 000,00 zł przekazan0 w II półroczu 2020 roku w pełnej kwocie. 
Dział 801 – Oświata i wychowanie 
- 80195 – pozostała działalność 
„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)”. Wydatek zaplanowany na kwotę 64 050,00 zł nie 
został zrealizowany. 
"Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces" RPLD.11.03.01-10-
0042/19-00 
zakup zestawu edukacyjnego, ciągnika komunalnego, glebogryzarki 
separacyjnej, kosiarki bijakowej oraz przyczepy jednoosiowej 
Plan 154 751,00 zł, wykonanie – 129 027,00 zł. 
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Dział 851 – Ochrona zdrowia 
- 85111 - Szpitale ogólne 
"Dotacja na zakup kardiomonitorów" plan na zadanie wynosił 48 500,00 zł, 
środki przekazano w pełnej wysokości dla SPZOZ-u w Rawie Mazowieckiej. 
"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" plan – 110 000,00 zł, 
wykonanie wyniosło 85 239,00 zł. 
-85195 – Pozostała działalność 
„Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha  
w Rawie Mazowieckiej”. Wydatki zaplanowano w kwocie 59 163,00 zł, 
wydatkowano 1 466,04 zł. 
- 85395 – Pozostała działalność 
"CUŚ DOBREGO" Zakup 2 schodołazów, zakup 2 wózków inwalidzkich 
elektrycznych. Zaplanowanych na 2020 rok wydatków na kwotę 66 000,00 zł 
nie poniesiono. 
"CUŚ DOBREGO" 
zakup serwera do prowadzenia systemu teleopieki, zakup oprogramowania do 
serwera 
Zaplanowano 71 900,00 zł, w 2020 roku wydatków nie zrealizowano. 
WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 
3 ORAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH 
1. "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-
usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego". Program jest 
realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej - plan na 2020 
rok to kwota 596 311,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 7 698,84 zł co 
stanowi 1,3 % planu. 
2. "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego" umowa o powierzenie grantu 1302/2020. 
Program jest realizowany przez Starostwo. 
Plan na 2020 rok to kwota 97 501,00 zł, wykonanie natomiast wyniosło 97 
498,41 zł tj. 100, %. 
3. „Pracuj w branży HoReCa” RPLD.11.03.01-10-0042/17-00, 
Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. 
Plan na zadanie w 2020 roku to kwota 516 051,00 zł, natomiast wydatki 
poniesione w 2020 roku 486 676,41 zł tj. 94,3 % planu. 
4. „Akademia umiejętności” RPLD.11.03.01-10-0041/17-00 
Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka 
Plan na zadanie w 2020 roku to kwota 694 761,00 zł, wydatki poniesione  
w 2020 roku 626 901,18 zł tj. 90,2 % planu. 
5. „Motoryzacja moja pasja” Nr RPLD.11.03.01-10-0038/17-00 
Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka 
Plan na zadanie w 2020 roku to kwota 597 590,00 zł, wydatki poniesione w IV 
kwartałach 455 922,62 zł tj. 76,3 % planu. 
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6. „Szkoła nowego wymiaru” umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0021/18-00 
Program jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Rawie 
Mazowieckiej. 
Plan na zadanie w 2020 roku to kwota 153 255,00 zł, do 31 grudnia 2020 roku 
wydatkowano 136 610,38 zł tj. 89,1 % planu. 
7. „Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość” umowa Nr 
RPLD.11.01.02-10-0026/18-00 
Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie 
Mazowieckiej. 
Plan na zadanie w 2020 roku to kwota 249 674,00 zł, wydatki poniesiono  
w kwocie 236 923,78 zł tj. 94,9 % planu. 
8. "Czas na staż - 2019 " 2019-1-PL01-KA102-062349 Program jest 
realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan na zadanie  
w 2020 wynosi 307 859,00 zł wykonanie natomiast wyniosło 0,00 zł. 
9. "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" umowa nr 2019-1-PMU-
1010. Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych  
w Rawie Mazowieckiej. 
Plan na zadanie w 2020 wynosi 71 518,00 zł wykonanie natomiast wyniosło 49 
686,42 zł tj. 69,5 % planu. 
10. "Wege zur Freundschaft - Europa auf dem Internationalen Bergwanderweg 
der Freundschaft erleben" Droga do przyjaźni - Doświadczanie Europy na 
międzynarodowym górskim szlaku przyjaźni" 2019-1-DE03-KA229-059610_3 
Program jest realizowany przez Zespół Szkół CEZiU Rawa Mazowiecka. Plan 
na zadanie w 2020 to 109 848,00 zł wykonanie w 2020 roku wyniosło 20 098,43 
zł tj. 18,3 % planu. 
11. „Reymont bez granic” umowa nr 2019-1-PL01-KA102-061519, Program 
jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka. 
Plan na zadanie w 2020 to 444 566,00 zł wykonanie wyniosło 241 813,52 zł tj. 
54,4 % planu. 
12. "Mobilny uczeń w Europie razem z programem POWER" umowa nr 2019-
1-PMU-1266, Program jest realizowany przez Liceum Ogólnokształcące Rawa 
Mazowiecka. Plan na zadanie w 2020 to 198 474,00 zł wykonanie do 31 grudnia 
wyniosło 35 442,23 zł tj. 17,9 % planu. 
13. „Inwestycja w edukację szansą na zawodowy sukces” umowa Nr 
RPLD.11.03.01-10-0042/19-00 , 
Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie 
Mazowieckiej 
Plan na zadanie w 2020 roku wynosił 670 522,00 zł, wykonanie w 2020 roku 
wyniosło 138 676,27 zł tj. 20,7 % planu. 
14. „Uczniowie ZSP Biała Rawska szansą dla rozwoju” umowa Nr 
RPLD.11.03.01-10-0044/19-00, 
Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej 
Rawskiej 
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Plan na zadanie w 2020 roku wynosił 872 027,00 zł, wykonanie w 2020 roku 
wyniosło 11 910,50 zł tj. 1,4 % planu. 
15. "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Włoska przygoda" umowa nr 2019-2-
PMU-2067, 
Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie 
Mazowieckiej 
Plan na zadanie w 2020 roku wynosił 10 000,00 zł, wykonanie w 2020 roku 
wyniosło 0,00 zł tj. 0,0 % planu. 
16. "Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej" umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0060/19-
00, 
Zadanie realizowane przez Starostwo. 
Plan na 2020 rok to kwota 59 163,00 zł (wydatki majątkowe), do 31 grudnia 
2020 roku wydatkowano środki w wysokości 1 466,04 zł tj. zrealizowano 2,5 % 
planu. 
17. „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” umowa Nr 
RPLD.09.02.01-10-A007/17-00 Program jest realizowany przez Powiat Rawski 
/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej jako lidera 
projektu oraz partnerów projektu tj. gminy: Rawa Mazowiecka, Cielądz i gminę 
miejską Białą Rawska oraz Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku i Fundację "Obudźmy nadzieję". 
Plan na zadanie w 2020 roku to kwota 1 082 862,00 zł, wydatki zostały 
poniesione w wysokości 1 007 612,73 zł tj. 93,1 % planu. 
18. „CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00 Program jest 
realizowany przez Powiat Rawski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Rawie Mazowieckiej jako lidera projektu oraz partnerów projektu tj. miasto 
Rawa Mazowiecka, gminy: Rawa Mazowiecka i Regnów, gminę miejską Białą 
Rawska oraz SPZOZ w Rawie Mazowieckiej i Fundację "Obudźmy nadzieję". 
Plan na zadanie w 2020 roku to kwota 2 150 756,00 zł, wydatki zostały 
poniesione w wysokości 667 154,51 zł tj. 31,0 % planu. 
19. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19". Zaplanowano 192 601,00 zł, wykonano 177 604,00 zł czyli 92,2 
%. 
Programy wieloletnie: 
- Wydatki bieżące: 
1. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", 
Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1661. W części programu realizowanej 
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej wydatki 
wyniosły 158 684,94 zł na zaplanowaną kwotę 164 660,00 zł co stanowiło 96,4 
% planu. 
2. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", 
Porozumienie nr MEN/2017/DWKI/1661. W części programu realizowanej 
przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
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Mazowieckiej zaplanowane wydatki w kwocie 300,00 zł w 2020 roku 
poniesiono w 100,0 %. 
- Wydatki majątkowe 
Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - Rozbudowa 
kompleksu szpitala o nowy budynek wraz z wyposażeniem. Program jest 
realizowany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej. Na 2020 rok 
zaplanowano wydatek na kwotę 110 000,00 zł, wydatkowano 85 239,00 zł czyli 
77,5 % planu. 

Sytuacja finansowa Powiatu pozwoliła na bezpieczne i terminowe 
regulowanie zobowiązań. Powiat nie korzystał z kredytu krótkoterminowego. 

Sytuacja finansowa Powiatu pozwoliła na bezpieczne i terminowe 
regulowanie zobowiązań. Powiat nie korzystał z kredytu krótkoterminowego. 

 
Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego 

poprosiła o przedstawienie opinii wszystkich komisji Rady w sprawie 
wykonania budżetu. Opinie wszystkich komisji były pozytywne.  
Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej – Pana Marka Szcześniaka, który przedstawił stanowisko 
Komisji Rewizyjnej (z 28 maja 2021 r.) w sprawie wykonania budżetu Powiatu 
za rok 2020 i pozytywną opinię tejże komisji. 

 Następnie Pani Przewodnicząca Rady Maria Charążka odczytała 
uchwałę nr III/63/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej 
sprawozdania Zarządu Powiatu Rawskiego z wykonania budżetu za 2020 rok– 
załącznik  do niniejszego protokołu. 

Rada Powiatu Rawskiego przy 10 głosach za i 5 głosach wstrzymujących 
podjęła uchwałę nr XXXII/204/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego powiatu za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
rok 2020. Uchwała nr XXXII/204/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego powiatu za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
rok 2020 oraz protokół  głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią 
załączniki do niniejszego protokołu.  
 

Ad. 5 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji 
punktu obejmującego podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok. 

Nagranie z sesji  od 54  min. 18 sek. do 1 godz. 14 min. 
 https://www.youtube.com/watch?v=W-948mptNC4 . 

O przedstawienie wyników kontroli i wniosku Komisji Rewizyjnej, 
Przewodnicząca Rady poprosiła przedstawiciela Komisji Rewizyjnej. Wniosek 
absolutoryjny odczytała Pani Radna Zofia Winiarska – członek Komisji Rewizyjnej 
Rady Powiatu Rawskiego. 

https://www.youtube.com/watch?v=W-948mptNC4
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Komisja Rewizyjna wnioskując o udzielenie absolutorium wyraziła pozytywne 
stanowisko w zakresie przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok 
przedstawionego przez Zarząd Powiatu. Stanowisko powyższe jest 
odzwierciedleniem przeprowadzonej uprzednio kontroli: 

„Zespół kontrolny swoje czynności rozpoczął w dniu 17.05.2021 r. od 
zapoznania się z treścią  Uchwały Nr III/63/2021 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii 
dotyczącej  sprawozdania Zarządu Powiatu Rawskiego z wykonania budżetu za 
2020 rok. 

Komisja opierała się na następujących dokumentach przedstawionych przez 
Zarząd Powiatu: 
- informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok; 
- informacji o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2020-2035 za rok 2020 rok; 
- informacji o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych 
Powiatu Rawskiego do 31 grudnia 2020 roku; 
- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2020 rok; 
- informacji o stanie mienia powiatu rawskiego za 2020 rok; 
- bilansie budżetu;                                                                                                      
-bilansie jednostki budżetowej; 
- rachunku zysków i strat, 
- zestawieniu zmian w funduszu jednostki; 
- bilansie skonsolidowanym Powiatu Rawskiego; 
- informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. 

Następnie przystąpiono do czynności kontrolnych polegających na kontroli 
zgodności danych zawartych w treści sprawozdania z wykonania budżetu przez 
Zarząd Powiatu z dokumentacją źródłową - członkowie komisji na posiedzeniu  
w dniu 17.05.2021 r. wskazali obszary realizacji budżetu, o których by chcieli 
uzyskać dokładniejszą informację. 

Komisja na posiedzeniach w dniach 21.05.2021 r., 25.05.2021 r. oraz 28.05.2021 
r. zapoznała się z następującymi tematami: 

 
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4123E Cielądz - Józefów na odcinku 

Sadkowice - Celinów" plan – 468 710,00 zł, wykonanie – 468 708,40 zł. 
Wydatki w wysokości 300 000,00 zł sfinansowane zostały ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Informację przedstawiła Pani Katarzyna Zagajewska– Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
Przebudowano drogę na odcinku długości 2,440 m, na istniejącej nawierzchni 
o szerokości od 4,20 m do  5 m.  
Kwota zadania 468 708,40 zł 
Źródła finansowania: 
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300 000,00zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 
150 000,00 zł – Dotacja z Gminy Sadkowice  
18 708,40 zł – Budżet Powiatu Rawskiego. 
Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z przedstawioną dokumentacją 
źródłową dotyczącą inwestycji. 
 

2. Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew – podbudowa 
zaplanowano wydatki w kwocie 270 000,00 zł, wykonano wydatki  
w wysokości 269 945,52 zł. 
Informację przedstawiła Pani Katarzyna Zagajewska– Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
Na odcinku długości 1756, 4,5 m szerokości wykonano 12 cm warstwę betonu 
Łączny koszt zadania: 269 945,52 zł, w tym: 
z budżetu Powiatu Rawskiego– 194 945,52 zł 
dotacja z Gminy Biała Rawska w wysokości 75 000,00 zł. 
Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją dotyczącą zrealizowanego 
zadania. 
 

3. 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). Wydatek zaplanowany na kwotę  
64 050,00 zł nie został zrealizowany z uwagi na względy proceduralne, 
podpisanie umowy o dofinansowanie, postępowanie przetargowe. 
Pani Katarzyna Zagajewska– Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej poinformowała, iż zadanie to 
realizowane jest w bieżącym roku budżetowym. 
 

4. Informacją o programie wieloletnim „Budowa Systemu Informacji 
Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu 
Województwa Łódzkiego” Zadanie realizowane przez Starostwo. Ogółem 
planowane nakłady 1 327 740,00 zł. Plan na 2020 rok to kwota 596 311,00 zł 
(wydatki majątkowe), do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano środki  
w wysokości 7 698,84 zł tj. zrealizowano 1,3 % planu.  Informacje 
przedstawił pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru  
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej. Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się także  
z przedstawioną dokumentacją. 

 
5. Informacją o pracach geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa. 

Środki po stronie planu to kwota 2 410 848,00 zł, do 31 grudnia 2020 roku 
zrealizowano wydatki w wysokości 2 410 847,00 zł. Środki przekazano do 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, była to między innymi 
otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach 
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środków EFRROW refundacja części kosztów dotyczącą umowy 00002-
6502-UM0500002/16 „Scalanie gruntów obiektu Ścieki” powiększona  
o środki własne powiatu. Informacje przedstawił pan Stefan Goryczka – 
Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Członkowie Komisji 
Rewizyjnej zapoznali się także z przedstawioną dokumentacją. 
 

6. „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” umowa Nr 
RPLD.09.02.01-10-A007/17-00 Program jest realizowany przez Powiat 
Rawski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej jako 
lidera projektu oraz partnerów projektu tj. gminy: Rawa Mazowiecka, Cielądz 
i gminę miejską Białą Rawska oraz Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku i Fundację "Obudźmy nadzieję". 
Plan na zadanie w 2020 roku to kwota 1 082 862,00 zł, wydatki zostały 
poniesione w wysokości 1 007 612,73 zł tj. 93,1 % planu. 
Informację o zakończonym już projekcie oraz poniesionych wydatkach 
przedstawiła Pani Halina Bartkowicz-Błażejewska- Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 
W marcu 2020 r. zakupiony został następujący sprzęt rehabilitacyjny: 
• Łóżka rehabilitacyjne – 10 sztuk 
• Wózki inwalidzkie – 6 sztuk 
• Koncentratory tlenu – 5 sztuk 
na łączną kwotę: 40 499,04 złotych. 
W grudniu 2020 r. zakupiony został następujący sprzęt rehabilitacyjny: 
• Łóżka rehabilitacyjne – 7 sztuk 
• Łóżko bariatryczne – 1 sztuka 
• Wózki inwalidzkie – 12 sztuk 
• Koncentratory tlenu – 3 sztuki 
na łączną kwotę: 45 797,18 złotych. 
 
Na dzień 29.12.2020 r. na stanie wypożyczalni znajduje się następujący sprzęt 
rehabilitacyjny zakupiony w ramach otrzymanego dofinansowania: 
1. łóżka rehabilitacyjne – 31 sztuk 
2. łóżko bariatryczne – 1 sztuka 
3. materace przeciwodleżynowe – 30 sztuk 
4. rotory kończyn górnych i dolnych – 10 sztuk 
5. wózki inwalidzkie – 23 sztuki 
6. balkoniki inwalidzkie – 10 sztuk 
7. podpórki czterokołowe – 10 sztuk 
8. kule łokciowe dla dorosłych – 40 sztuk 
9. kule łokciowe dziecięce – 10 sztuk 
10. kule pachowe – 16 sztuk 
11. koncentratory tlenu – 13 sztuk 
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12. nadstawki toaletowe – 10 sztuk 
13. trójnogi inwalidzkie – 10 sztuk 
14. wózki toaletowe – 10 sztuk 
15. podnośniki wannowe – 3 sztuki 
16. krzesła toaletowe – 10 sztuk 
17. Pionizator dynamiczny – 2 sztuk 
18. Przenośne łóżko do masażu – 1 sztuka 

 
7. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

 
Informacje przedstawiła Pani Jolanta Chylak- Zastępca Dyrektora Wydziału 
Organizacyjnego. 
  
Wydatkowano kwotę 160 797,82 zł, na plan 205 000,00 zł tj. 78,4 %. Całość 
stanowiły wydatki bieżące. 
 
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 10 437,55 zł.  
 
Na zadania statutowe wydatkowano 150 360,27 zł. Z kwoty tej sfinansowano:   
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 8 317,11zł, 
- zakup środków żywności 3 120,50 zł, 
- zakup usług pozostałych w kwocie 132 040,81 zł, 
- różne opłaty i składki 6 881,85 zł. 
Pokryto między innymi koszty ogłoszeń prasowych, publikacji prasowych, 
usług fotograficznych oraz koszty promocji Powiatu Rawskiego za 
pośrednictwem serwisów internetowych. Pokryto także koszty realizacji 
koncertu zespołu „Rokiczanka” z okazji Dnia Kobiet koncertu „Szumią jodły na 
gór szczycie” organizowanego w ramach obchodów 100 urodzin św. Jana Pawła 
II, a także koszty zorganizowanych w ograniczonym zakresie XXII Dożynek 
Powiatowych. Zakupiono materiały promocyjne. Poniesiono opłaty za 
uczestnictwo w ogólnopolskim konkursie modernizacja roku & budowa XXI w. 
projektu Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury 
w CEZiU w Rawie Mazowieckiej, sfinansowano także wykonanie tablicy 
pamiątkowej z wizerunkiem Wincentego Witosa. 
 
Wpływy m.in. 
darowizny na organizacje koncertu Zespołu Rokiczanka  
- 5000,00 zł BS Biała Rawska 
- 10000,00 Vertograd Juice  
 
Wydatki m.in. 
- koncert Zespołu Rokiczanka – 36351,61 
- koncert Szumią jodły na gór szczycie – 10840,00 
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- wykonanie materiałów promocyjnych – 32953,96, w tym m.in. wykonanie 
miniatury z herbem powiatu, pinsa, kubków, zestawów piśmienniczych, teczek, 
pendrivów) 
- ogłoszenia (m.in. życzenia świąteczne)- 4088,90 
- dożynki 11830,40 w tym m.in. kwoty dla grup wieńcowych za wykonanie 
wieńców, zakup wręczanych uczestnikom gadżetów chleba i miodu, publikacja 
materiału promocyjnego) 
- realizacja umowy obsługa fanpage – 4900,00 
- realizacja umowy – publikacja materiałów samorządowych promocyjnych – 
12000,00 
- wydawnictwa 8475,00 zł m.in.  Poczet samorządowy Woj. łódzkiego 
3075,00 zł, zakup 200 egz. książki rawskie wesele – 2000,00 zł. , partycypacja 
w wydaniu książki Najpopularniejszy sportowiec Powiatu rawskiego  2000,00 zł 
- organizacja obchodów 100 lecia Bitwy warszawskiej -10865,00 zł 
- wykonanie kalendarzy – 5940,00 zł 
- wiązanki, wieńce okolicznościowe – 1000,00 zł 
- udział reprezentantów powiatu w koncercie Zespołu Śląsk - 2120,00 zł 
- usługa medyczna zabezpieczenia zawodów triathlonowych – 1300,00zł 
 

Podsumowując wyniki dokonanych czynności kontrolnych, Komisja Rewizyjna 
stwierdza, iż wyrywkowa kontrola materiałów źródłowych nie ujawniła 
nieprawidłowości w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej, co  pozwala  
na rekomendowanie Radzie Powiatu Rawskiego- udzielenia absolutorium Zarządowi 
Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.  

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje jak w sentencji 
powyższego wniosku.” 

 
Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła treść Uchwały nr III/87/2021 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 czerwca 
2021 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Rawskiego w sprawie absolutorium za 2020 rok. 

 Powyższa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Do treści 
opinii pytań nie było. 

 
Rada Powiatu Rawskiego przy 10 głosach za i 5 głosach wstrzymujących 

przyjęła uchwałę nr XXXII/205/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 
Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok. 

Uchwała nr XXXII/205/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 
Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok oraz protokół  
głosowania za pomocą urządzeń do głosowania stanowią załączniki do niniejszego 
protokołu.  

Za udzielone absolutorium podziękował Przewodniczący Zarządu Powiatu 
Rawskiego – Starosta Rawski Józef Matysiak.  
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W tym miejscu Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutową przerwę. 
 
Ad. 6 Po wznowieniu obrad przystąpiono do punktu obejmującego 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 z budżetu województwa  łódzkiego w kwocie 100 050 zł 
na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dokonuje się 
zwiększenia planowanych dochodów i wydatków majątkowych  
z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4103E Dańków - gr. pow. (Jakubów) od km 0+365 do 0+435 i od 
km 0+485 do km 1+915". Jednocześnie w celu zabezpieczenia wkładu własnego 
powiatu w realizację dofinansowanego zadania brakującą kwotę 426 518 zł 
zabezpiecza się zwiększonymi dochodami w wysokości 44 650 zł oraz 
przychodami z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 381 
868 zł. 

W powyższym dziale zwiększonymi przychodami z tytułu nadwyżki 
budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 956 178 zł zabezpiecza się środki na 
wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Remont drogi powiatowej nr 
4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły (gr. pow.) na odcinkach od km 0+715 
km do km 0+882, od km 0+942 do km 1+368, od km 1+464 do km 1+744, od 
km 3+600 do km 4+600 i od km 6+300 do km 6+350”. 

Dokonuje się zmiany źródeł finansowania wkładu własnego do projektu 
„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)”. Zmniejszeniu o kwotę 1 206 773 zł ulegają środki 
zabezpieczone przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w dziale 801 – 
oświata i wychowanie, zwiększa się natomiast o powyższą kwotę środki w 
dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym kwota 492 
282 zł zabezpieczona zostaje zwiększonymi dochodami bieżącymi w związku z 
ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska natomiast kwota 714 491 zł zabezpieczona zostaje zwiększonymi 
przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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. 

Przychody, Rozchody 2021 roku 
Dokonuje się zmiany klasyfikacji przychodów w kwocie 714 491 zł 

(zmniejszeniu ulegają przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zwiększeniu 
natomiast przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 
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środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających  
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 
ustawach). 

Jednocześnie przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zwiększa się  
o kwotę 1 338 046 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków 
majątkowych oraz zmniejsza o kwotę 492 282 w związku z wprowadzeniem do 
budżetu ponadplanowo wykonanych dochodów z tytułu opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska. 

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku 
Zmniejszenia: 
1 206 773 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)”, 

Zwiększenia: 
956 178 zł „Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – 

Dziurdzioły (gr. pow.) na odcinkach od km 0+715 km do km 0+882, od km 
0+942 do km 1+368, od km 1+464 do km 1+744, od km 3+600 do km 4+600 i 
od km 6+300 do km 6+350”, 

526 568 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 4103E Dańków - gr. pow. 
(Jakubów) od km 0+365 do 0+435 i od km 0+485 do km 1+915", 

1 206 773 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)”, 

Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Łukasz Sekuter (który 
przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 
       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 
XXXII/206/2021 w sprawie zmian budżetu roku 2021. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad.7 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 644 982 zł, w tym: 
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 544 932 zł, 
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 100 050 zł, 
Powyższe zmiany wynikają między innymi ze zwiększenia planu dochodów  
z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej w kwocie 8 000 
zł  oraz ze zwiększenia pozostałych dochodów bieżących w kwocie 536 932 zł. 
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Zwiększenie dochodów majątkowych wynika ze zwiększenia planu dotacji 
celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne o kwotę 100 050 zł. 
Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2021 obejmują zwiększenie 
wydatków ogółem o kwotę per saldo 1 490 746 zł, w tym: 
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 8 000 zł, 
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 1 482 746 zł. 
  
Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu 
budżetu o kwotę 845 764 zł niezbędną do sfinansowania wydatków. 
Dokonano zmian w przychodach budżetu. Zwiększone zostały przychody  
z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 1 662 444 zł  
i zmniejszone inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu o kwotę 816 
680 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 Łukasz Sekuter (który 
przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 
       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 
XXXII/207/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2021 - 2035.  
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
  
 
Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 
Omówienia projektu  uchwały dokonała Pan Andrzej Latek: 

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej (tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) statut 
podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący 
oraz wprowadza w nim zmiany. 

W związku z planowanym rozszerzeniem działalności Samodzielnego 
Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Dyrektor 
Zakładu 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. 
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Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Łukasz Sekuter (który 
przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 
       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 
XXXII/208/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 9 W tym punkcie Rada Powiatu Rawskiego podjęła uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Powiatu Rawskiego. 
 
Projekt omówił Pan Stefan Goryczka: 
Delegację do podjęcia niniejszej uchwały zawiera przepis art. 25b ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zgodnie, z którym 
gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości należy do zarządu 
powiatu, oraz art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym, który zobowiązuje rady powiatów do ustalania zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  
lub wynajmowania. 
Zasadą jest, że zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata następuje w drodze przetargu. Jednakże w myśl art. 37 ust. 4 
ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rada może wyrazić zgodę na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 
Zgodnie z Uchwałą  Nr V/42/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad 
gospodarowania nieruchomościami Powiatu Rawskiego, zgoda Rady Powiatu „ 
jest wymagana na bezprzetargowy tryb zawarcia umowy dzierżawy, na czas 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony." 
Dotychczasowa umowa na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości została 
zawarta w dniu 24.07.2018 r. pomiędzy Powiatem Rawskim,  
a Stowarzyszeniem pn. „Towarzystwo Przyjaciół Zbiornika Glinianki” z 
siedzibą w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Kościuszki 3 - na okres 3 lat (tj. od 
01.07.2018r. do 31.07.2021r.), z czynszem rocznym w wysokości 978 zł netto 
wraz z podatkiem od towarów i  usług w stawce 23%, waloryzowanym o 
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Z obowiązków 
wynikających z umowy, dzierżawca wywiązuje się prawidłowo. 
Z uwagi na już poniesione nakłady finansowe w wysokości ok. 18 tys. zł  
w ciągu trzech lat oraz na planowane nowe inwestycje m.in. na coroczne 
zarybianie zbiornika, zorganizowanie Dnia Dziecka  połączonego z pokazem  
i szkółką wędkowania, organizację rodzinnych zawodów wędkarskich o puchar 
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stowarzyszenia, dzierżawca, wnioskami z dnia: 28.04.2021r. i 24.05.2021 r.,  
zwrócił się o przedłużenie umowy dzierżawy na okres 5 lat. 
Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
przedmiotowej nieruchomości gruntowej na okres 5 lat (tj. od 01.08.2021r. do 
31.07.2026r.), pozwoli Stowarzyszeniu na dalsze jego funkcjonowanie.  
Ponieważ łączny okres dzierżawy przez tą samą osobę przekroczy 3 lata, 
konieczne jest uzyskanie zgody Rady Powiatu wyrażonej w formie uchwały. 
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
 

Opinię połączonych komisji przedstawił Radny Łukasz Sekuter (który 
przewodniczył połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 
       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 
XXXII/209/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Powiatu Rawskiego. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 10 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady. 
 
Rada Powiatu Rawskiego szóstej kadencji na swojej XXXI sesji w dniu 28 maja 
2021 roku podjęła następujące uchwały: 
 
1. Uchwała nr XXXI/192/2021 zmieniająca 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. Uchwała nr XXXI/193/2021 zmieniająca 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. Uchwała nr XXXI/194/2021 zmieniająca 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. Uchwała nr XXXI/195/2021 zmieniająca uchwałę nr II/10/2018 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania 
Komisji Rewizyjnej; 
5. Uchwała nr XXXI/196/2021 zmieniająca 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; 
6. Uchwała nr XXXI/197/2021 w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących 
Rady Powiatu Rawskiego; 
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7. Uchwała nr XXXI/198/2021 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Rawskiego; 
8. Uchwała nr XXXI/199/2021 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet 
dla radnych; 
9. Uchwała nr XXXI/200/2021 w sprawie zmian budżetu roku 2021; 
10. Uchwała nr XXXI/201/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021-2035; 
11. Uchwała nr XXXI/202/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na wykorzystanie środków PFRON na niezbędną wymianę zużytego 
wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego dodatkowe wyposażenie. 
 
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.11 Wnioski i oświadczenia Radnych. 
 
Ad.12 Sprawy różne. 
 
Ad.13 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka- 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 12:00 dokonała zamknięcia 
obrad XXXII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie sesji:  
https://www.youtube.com/watch?v=W-948mptNC4         
    
     
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu 
 
Sporządził: Tomasz Góraj 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W-948mptNC4

