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

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

Do porządku obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Rawskiego, jaki Radni 
otrzymali w ustawowym terminie, uwag nie zgłoszono. W związku  
z powyższym przystąpiono do realizacji następującego porządku obrad: 

 

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

Rawskiego na lata 2021-2035; 
4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej za 2020 rok; 

5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno–finansowej 
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/2011 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie 
określenia zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oddawania ich  
w dzierżawę, najem, użytkownie oraz użyczenie; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej 
obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów 
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rawski; 

8. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Rawskiego; 
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z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w 2020 roku; 

9. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 
10. Wnioski i oświadczenia Radnych; 
11. Sprawy różne; 
12. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 2 Następnie 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo w związku z dokonaną sprzedażą 

działki nr 308/19 położonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Reymonta 
dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego 
nabycia prawa własności  w wysokości 820 927 zł. Środki przeznaczone zostają 
na zwiększone wydatki majątkowe. 

W dziale 600 – transport i łączność w związku z powstałymi 
oszczędnościami poprzetargowymi w zadaniu „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" dokonuje się zmniejszenia planu na powyższe 
zadanie o kwotę 1 134 548 zł.  Uwolnione środki stają się źródłem finansowania 
nowych zadań inwestycyjnych oraz zwiększonych wydatków bieżących. 

Na wydatki bieżące w powyższym dziale zabezpiecza się kwotę 768 571 zł  
z przeznaczeniem na  remonty chodników w ciągu dróg powiatowych, naprawę 
dachu na budynku Starostwa przy ul. Tomaszowskiej 8 oraz na przygotowanie 
projektu organizacji ruchu w Powiecie Rawskim. 

Na nowe zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych  
i przejść dla pieszych w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe 
zabezpiecza się 2 374 832 zł 

Również w dziale 600 na podstawie umowy nr 173/2021 (nasz nr 
Or.1615.143.2021) z dnia 15.07.2021 roku z Miastem Rawa Mazowiecka  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 
Rawskiemu z przeznaczeniem na "Przebudowę chodnika w ul. Tomaszowskiej 
na odcinku od cmentarza do ul. Przemysłowej w Rawie Mazowieckiej" 
dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków majątkowych  
w wysokości 30 000 zł. Zabezpiecza się także środki w kwocie 30 000 zł na 
wkład własny powiatu w realizację powyższego zadania. 

Jednocześnie w powyższym dziale dokonuje się przesunięcia kwoty 1 893 zł 
z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. 
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W związku z ponadplanowym wykonaniem dokonuje się zwiększenia planu 
dochodów bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 4 800 zł 
oraz w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 
poborem w wysokości 18 250 zł. 

W dziale 750 – Administracja publiczna zabezpiecza się środki w kwocie 
150 000 zł na wydatki bieżące związane z remontem dachu na budynku 
Starostwa przy ulicy Kościuszki 5. 

W dziale 801 – oświata i wychowanie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków 
związanych z realizacją projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva 
Italia” (umowa Nr 2019-1-PMU-1010) w kwocie 5 107 zł. 

W tym samym dziale zabezpiecza się również kwotę 80 000 zł na "Poprawę 
infrastruktury sportowej szkół Powiatu Rawskiego". 

W dziele 851 – Ochrona zdrowia  dokonuje się zmiany źródeł finansowania 
inwestycji „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”. Kwota 1 
250 000 zł środków pierwotnie zabezpieczonych z planowanej emisji obligacji 
zostaje zastąpiona środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Uwolniona kwota staje się źródłem finansowania dwóch nowych zadań 
inwestycyjnych tj. "Budowy nowego obiektu szpitalnego w Szpitalu Św. Ducha 
w Rawie Mazowieckiej w związku z zamiarem stworzenia nowych oddziałów 
szpitalnych z zakresu geriatrii, onkologii i chorób wewnętrznych" – 
sporządzenie dokumentacji technicznej – programu funkcjonalno – użytkowego 
w kwocie 160 000 zł oraz "Przebudowy pomieszczeń budynku głównego 
Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej w celu stworzenia oddziału 
zunifikowanego" w tym: sporządzenie dokumentacji technicznej - projektu 
budowlanego/wykonawczego w wysokości 1 100 000 zł. 

W powyższym dziale zabezpiecza się również dodatkową kwotę 175 000 zł 
na wydatki związane z realizacją projektu "Poprawa efektywności energetycznej 
budynków SPZOZ Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" (umowa nr 
UDA-RPLD.04.02.02-10-0060/19-00). 

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na podstawie umowy nr 5 
KFS/2021 z dnia 21.04.2021 roku z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawie 
Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej w kwocie 14 792 zł  
z przeznaczeniem na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników. 

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się 
zwiększenia planu dotacji dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie 
Mazowieckiej w kwocie 50 000 zł. 

Przychody, Rozchody 2021 roku 
Dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych  

o kwotę 1 659 878 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetowego. 
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Dotacje udzielone w roku 2021 z budżetu podmiotom należącym  
i nienależącym do sektora finansów publicznych 

Zwiększenia: 
50 000 zł Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej. 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku 
Zmniejszenia: 
1 134 548 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", 

1 250 000 zł „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” 
Zwiększenia: 
60 000 zł "Przebudowa chodnika w ul. Tomaszowskiej na odcinku  

od cmentarza do ul. Przemysłowej w Rawie Mazowieckiej", 
117 342 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 4117E Ossowice - Kaleń  

w m. Ossowice", 
106 764 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 4123E Cielądz - Józefów  

w m. Lutobory - etap I", 
138 875 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E Wólka Lesiewska - 

Babsk w m. Wólka Babska i w m. Ossa", 
166 567 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 4102E Wilcze Piętki - 

(Czesławin) w m. Wilcze Piętki", 
174 539 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu  

ul. Kościuszki/Faworna", 
174 539 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu  

ul. Kościuszki/Niepodległości", 
199 776 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu  

ul. Kościuszki/Nowa", 
156 385 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 

4100E ul. Tomaszowska", 
199 728 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu  

ul. Tomaszowskiej/Solidarności", 
199 531 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu  

ul. Tomaszowska/Cmentarna", 
199 478 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu  

ul. Tomaszowska/Przemysłowa", 
189 103 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu  

ul. Tomaszowska/Wyzwolenia", 
352 205 zł „Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia 

do Ronda wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu  
ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej”, 

1 893 zł Zwrot niewykorzystanej dotacji, 
80 000 zł "Poprawa infrastruktury sportowej szkół Powiatu Rawskiego", 
1 250 000 zł „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”, 
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160 000 zł "Budowa nowego obiektu szpitalnego w Szpitalu Św. Ducha  
w Rawie Mazowieckiej w związku z zamiarem stworzenia nowych oddziałów 
szpitalnych z zakresu geriatrii, onkologii i chorób wewnętrznych", 

1 100 000 zł "Przebudowa pomieszczeń budynku głównego Szpitala Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej w celu stworzenia oddziału zunifikowanego", 

175 000 zł „Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ 
Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”. 

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

Zwiększenia: 
175 000 zł "Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ 

Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" – wydatek majątkowy, 
5 107 zł "Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" – wydatek 

bieżący.  
Opinię połączonych komisji przedstawiła Radna Zofia Winiarska (która 

przewodniczyła połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 
       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 
XXXIII/210/2021 w sprawie zmian budżetu roku 2021. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad.3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata  
2021 - 2035.  
Omówienia projektu  uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki  
– Skarbnik Powiatu: 

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów w roku 2021, które 
obejmują zwiększenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 2 148 166 zł, w tym: 

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 47 239 zł, 
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2 100 927 zł, 
Powyższe zmiany w dochodach bieżących wynikają ze zwiększenia planu 

dochodów związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem 
środków europejskich w kwocie 5 107 zł, ze zwiększenia planu dochodów  
z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 4 290 zł 
oraz ze zwiększenia pozostałych dochodów bieżących w kwocie  37 842 zł. 
Zwiększenie dochodów majątkowych wynika ze zwiększenia planu z tytułu 
odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działki nr 308/19 położonej  
w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Reymonta) w wysokości 820 927 zł, ze 
zwiększenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów  
w kwocie 1 250 000 zł oraz ze zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej  
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestycyjnych w wysokości 30 000 zł. 
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Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2021 obejmują 
zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 3 808 044 zł, w tym: 

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 990 867 zł, 
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 2 817 177 zł. 
  
Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu 

budżetu o kwotę 1 659 878 zł niezbędną do sfinansowania wydatków. 
Wobec powyższego dokonano zmian w przychodach budżetu. O wyżej 

wymieniona sumę zwiększone zostały przychody z tytułu nadwyżki budżetowej. 
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: 
L.p. 1.1.1.3 
"Ponadnarodowa mobilność uczniów - Viva Italia" umowa nr 2019-1-PMU-

1010. 
Program jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie 

Mazowieckiej. 
Okres realizacji: 2019-2021. 
Całkowita wartość projektu 182 694 zł 
Rok 2021 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 107 zł do łącznej sumy 

21 832 zł. 
L.p. 1.1.2.2 
"Poprawa efektywności energetycznej budynków SPZOZ Szpitala Św. 

Ducha w Rawie Mazowieckiej" umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0060/19-
00, 

Projekt jest realizowany przez Starostwo. 
Okres realizacji: 2020-2021 
Całkowita wartość projektu 1 807 718 zł. 
Rok 2021 - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 175 000 zł do łącznej 

sumy 1 806 252 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 przedstawiła Radna Zofia Winiarska (która 
przewodniczyła połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 
       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 
XXXIII/211/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2021 - 2035.  
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
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Ad.4 Podjęcie  uchwały  w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
za 2020 rok. 

Omówienia projektu  uchwały dokonał Pan Andrzej Latek- Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej: 
Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2020 rok, zamyka się sumą bilansową po 
stronie aktywów i pasywów w kwocie 7.342.000,38 zł i wynikiem finansowym 
ze stratą netto w kwocie 5.320.788,05 zł.  
Na sprawozdanie składa się: 
1) Bilans; 
2) Rachunek zysków i strat; 
3) Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do rocznego 
sprawozdania finansowego za 2020 rok.        

Opinię połączonych komisji przedstawiła Radna Zofia Winiarska (która 
przewodniczyła połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 

Rada Powiatu Rawskiego przy 7 głosach wstrzymujących przyjęła uchwałę nr 
XXXIII/212/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
za 2020 rok. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 5 W tym punkcie Rada Powiatu Rawskiego podjęła uchwałę w sprawie 
oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

Omówienia projektu  uchwały dokonał Pan Andrzej Latek- Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej: 
Zgodnie z art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) kierownik samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządza i przekazuje podmiotowi 
tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu. 
Przedłożony „Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za rok 2020”, 
zgodnie z art. 53a ust.2 powyższej ustawy przygotowywany został na podstawie 
sprawozdania finansowego SPZOZ za rok 2020 i zawiera 
w szczególności: 
1) analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2020; 
2) prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2021-2023 wraz z opisem 
przyjętych założeń; 
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3) oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację 
ekonomiczno-finansową SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
 Analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej, o których mowa 
wyżej, dokonano na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych 
niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-
finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U  
z 2017 roku poz. 832). 

W związku z powyższym zgodnie art. 53a ust.4 Podmiot tworzący dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej, dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu na 
podstawie Raportu, o którym mowa wyżej.     

Opinię połączonych komisji przedstawiła Radna Zofia Winiarska (która 
przewodniczyła połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 

Rada Powiatu Rawskiego przy 7 głosach wstrzymujących przyjęła uchwałę nr 
XXXIII/213/2021 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno–finansowej 
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/2011 Rady 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2011 roku w 
sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oddawania ich 
w dzierżawę, najem, użytkownie oraz użyczenie. 

Omówienia projektu  uchwały dokonał Pan Andrzej Latek- Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej: 
W związku z powstaniem możliwości współuczestniczenia przez SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej w procesie prowadzenia badań klinicznych zachodzi potrzeba 
udostępnienia pomieszczenia podmiotowi, który w SPZOZ stworzy pion badań 
klinicznych w zakresie niezbędnym do koordynacji tych badań poza przetargiem. 
W związku z tym koniecznym jest wprowadzenie zapisu w „Zasadach zbywania 
aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz 
użyczenie” określonych przez Radę Powiatu Rawskiego umożliwiającego takie 
działanie. 

Opinię połączonych komisji przedstawiła Radna Zofia Winiarska (która 
przewodniczyła połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 

Rada Powiatu Rawskiego przy 2 głosach wstrzymujących przyjęła uchwałę 
nr XXXIII/214/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/2011 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie 
określenia zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego 
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Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oddawania ich  
w dzierżawę, najem, użytkownie oraz użyczenie. 

Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
 
W tym miejscu Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutową przerwę. 
 
Ad. 7 Po wznowieniu porządku obrad przystąpiono do realizacji punktu  
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji 
wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów 
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rawski. 

Projekt uchwały omówił Pan Tomasz Góraj Sekretarz Powiatu: 
Zgodnie z art.6a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 
powiat może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, 
finansową i organizacyjną: 
1) jednostkom organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora finansów 
publicznych; 
2) powiatowym instytucjom kultury; 
3) innym zaliczanym do sektora finansów publicznych powiatowym osobom 
prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań 
publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków  
i spółek prawa handlowego. 
Wspólną obsługę mogą prowadzić starostwo powiatowe, inna jednostka 
organizacyjna powiatu, jednostka organizacyjna związku powiatów albo jednostka 
organizacyjna związku powiatowo-gminnego. 
Rada powiatu w odniesieniu do jednostek obsługiwanych, o których mowa w art. 
6a pkt 1 ww. ustawy tj. jednostkom organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora 
finansów publicznych, określa, w drodze uchwały, w szczególności: 
1) jednostki obsługujące; 
2) jednostki obsługiwane; 
3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach 
wspólnej obsługi. 

W związku z tym, że Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej nie jest dużą 
jednostką organizacyjną, objęcie obsługą wspólną w zakresie rachunkowości  
i wypłaty naliczanych wynagrodzeń jest zasadne. 

Opinię połączonych komisji przedstawiła Radna Zofia Winiarska (która 
przewodniczyła połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 

Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr XXXIII/215/2021 
w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych 
do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Rawski. 
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Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  
 
Ad. 8 W tym punkcie Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła 
sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego. 

 
Ad. 9 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady. 
 
Rada Powiatu Rawskiego szóstej kadencji na swojej XXXII sesji w dniu 18 czerwca 
2021 roku podjęła następujące uchwały: 
 
1. Uchwała nr XXXII/203/2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi 
Powiatu Rawskiego; 
2. Uchwała nr XXXII/204/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego powiatu za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
rok 2020; 
3. Uchwała nr XXXII/205/2021 w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Zarządowi  
Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok; 
4. Uchwała nr XXXII/206/2021 w sprawie zmian budżetu roku 2021; 
5. Uchwała nr XXXII/207/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021-2035; 
6. Uchwała nr XXXII/208/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej; 
7. Uchwała nr XXXII/209/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Powiatu Rawskiego. 
 
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.10 Wnioski i oświadczenia Radnych. 
 
 
Ad.11 Sprawy różne. 
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Ad.12 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka- 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 14:00 dokonała zamknięcia 
obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie sesji:  
https://www.youtube.com/watch?v=vepjUNqtOgY         
   
     
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu 
 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska-Firek 
 

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

