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

27 sierpnia 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 15 Radnych,  
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji.  
 

Do porządku obrad XXXIV 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 zmian budżetu roku 2021; 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Rawskiego na lata 2021-2035; 
4. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady; 
5. Wnioski i oświadczenia Radnych; 
6. Sprawy różne; 
7. 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 600 – transport i łączność na podstawie uchwały Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka nr XXX/263/2021 z dnia 06.08.2021 roku oraz umów 
zawartych na jej podstawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej Powiatowi Rawskiemu dokonuje się zwiększenia planu 
dochodów i zmiany źródeł finansowania wydatków majątkowych w wysokości 
502 000 zł. Powyższe środki finansowe przeznaczone są na „Remont drogi 
powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły (gr. pow.) na odcinkach 
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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”, 
przebudowę i budowę bezpiecznych przejść dla pieszych oraz „Przebudowę  
ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda św. Jana Pawła II 
wraz z  przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej 
i ul. Przemysłowej”. 

Uwolnione środki własne powiatu stają się miedzy innymi źródłem 
finansowania nowych zadań inwestycyjnych w dziale 600 – transport i łączność 
w kwocie 382 348 zł natomiast kwota 36 100 zł również w dziale 600 zwiększa 
plan na zadanie pn. "Powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-
Rawa-Biała". 

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na 
podstawie umów nr WF.342.7.2021 oraz WF.342.7.1.2021 z dnia 09.08.2021 
roku z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej jako 
Dysponentem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 
w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na zakupy sprzętu dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej dokonuje 
zwiększenia planu dochodów i wydatków majątkowych w łącznej wysokości 30 
000 zł. 

W dziale 801 – oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna 
opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących  
w łącznej kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach  
i placówkach oświatowo-wychowawczych powiatu rawskiego. W dziale 801 – 
oświata i wychowanie dokonuje się także przesunięcia środków miedzy grupami 
wydatków i między rozdziałami w kwocie 320 000 zł oraz zabezpiecza się 
środki w wysokości 42 500 zł na zwiększony wkład własny w realizację 
projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu 
rawskiego (umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0026/19-00)”. 

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się zmiany źródeł finansowania 
inwestycji „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”. Kwota 
257 040 zł środków pierwotnie zabezpieczonych z planowanej emisji obligacji 
oraz z przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zostaje zastąpiona 
środkami z pomocy finansowej w formie dotacji celowych, w tym 112 130 zł  
z Gminy Biała Rawska na podstawie umowy nr 11/OKP/2021 (nasz nr 
Or.1615.159.2021) z dnia 12.08.2021 roku, 39 800 zł z Gminy Cielądz na 
podstawie umowy nr Or.SO.2720.17.2021 (nasz nr Or.1615.151.2021) z dnia 8 
lipca 2021 roku, 17 980 zł z Gminy Regnów na podstawie umowy nr 21/2021 
(nasz nr Or.1615.152.2021) z dnia 09.07.2021 roku oraz 87 130 zł z Gminy 
Rawa Mazowiecka na podstawie umowy nr RFK.3032.8.55.2021 (nasz nr 
Or.1615.153.2021) z dnia 15.07.2021 roku. Zmianie ulegają także źródła 
finansowania wydatków związanych z "Zakupem nowoczesnego sprzętu  
i aparatury medycznej oraz adaptacją pomieszczeń SPZOZ Szpital Św. Ducha  
w Rawie Mazowieckiej". Kwota 71 959 zł pierwotnie zabezpieczona  



 3 

z nadwyżki z lat ubiegłych zastąpiona zostaje środkami z planowanej emisji 
obligacji. 

Również w dziale 851 – Ochrona zdrowia na podstawie umowy nr 
WZ/11/2021 z dnia 27.07.2021 roku ze Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim 
w sprawie przekazania środków finansowych na tworzenie Punktów Szczepień 
Powszechnych w województwie łódzkim dokonuje się zwiększenia planu 
dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł. 

W związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów dokonuje się 
zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna  
w kwocie 154 zł, w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej w kwocie 9 642 zł  oraz w dziale 855 – Rodzina w wysokości 518 zł. 
Środki przeznaczone zostają na wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej dochodami 
pochodzącymi z uzyskanych dochodów z tytułu wpłat z oświadczeń  
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwoleń na pracę 
sezonową w wysokości 34 360 zł pokryty zostaje zwiększony plan na wydatki 
bieżące. 

W dziale 926 - Kultura fizyczna w związku z rozstrzygnięciem otwartego 
konkursu ofert dla klubów sportowych na rozwój sportu w 2021 roku dokonuje 
się rozwiązania rezerwy celowej i zabezpiecza się środki w wysokości 50 000 zł 
na dofinansowanie 16 klubów sportowych. 

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

o kwotę 298 092 zł pierwotnie przeznaczonych na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetowego. 

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

Zmniejszenia: 
140 000 zł Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Parafia 

Rzymskokatolicka p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 
180 000 zł Prywatny Zespół Szkół Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta 

Kaźmierczak, 
Zwiększenia: 
8 000 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, 

Włodzimierz Kaźmierczak, 
518 zł Miasto Bielsko-Biała, 
3 500 zł MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka, 
3 500 zł MLUKS „Rawa” Rawa Mazowiecka, 
3 500 zł MUKS „Juvenia” Rawa Mazowiecka, 
3 500 zł MGKS „Białka” Biała Rawska, 
3 500 zł LKS „Orlęta” Cielądz, 
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3 500 zł LKS „Wola” Wola Chojnata, 
3 400 zł MUKS „Jedynka” Rawa Mazowiecka, 
3 300 zł KS „Traithlon Rawa” Rawa Mazowiecka, 
3 280 zł KP „Raw - Swim” Rawa Mazowiecka, 
3 200 zł LKS Biała Rawska, 
3 000 zł GKS „Korona” Stary Dwór, 
3 000 zł LKS „Start” Pukinin, 
3 000 zł GLKS „Sobpol” Konopnica, 
3 000 zł LKS „Sokół” Regnów, 
2 800 zł UKS „Sokół” Regnów, 
1 020 zł LUKS Boguszyce. 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku 
Zmniejszenia: 
170 000 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”, 

18 000 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu  
ul. Kościuszki/Faworna", 

18 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu  
ul. Kościuszki/Niepodległości", 

20 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu  
ul. Kościuszki/Nowa", 

16 000 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 
4100E ul. Tomaszowska", 

20 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu  
ul. Tomaszowskiej/Solidarności", 

20 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu  
ul. Tomaszowska/Cmentarna", 

20 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu  
ul. Tomaszowska/Przemysłowa", 

20 000 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", 

257 040 zł „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”, 
71 959 zł "Zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej  

oraz adaptacja pomieszczeń SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" 
Zwiększenia: 
170 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – 

Dziurdzioły (gr. pow.) na odcinkach od km 0+715 km do km 0+882, od km 
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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”, 

18 000 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu  
ul. Kościuszki/Faworna", 

18 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu  
ul. Kościuszki/Niepodległości", 

20 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu  
ul. Kościuszki/Nowa", 

16 000 zł "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 
4100E ul. Tomaszowska", 

20 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu  
ul. Tomaszowskiej/Solidarności", 

20 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu  
ul. Tomaszowska/Cmentarna", 

20 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu  
ul. Tomaszowska/Przemysłowa", 

20 000 zł "Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu  
ul. Tomaszowska/Wyzwolenia", 

352 205 zł „Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia 
do Ronda św. Jana Pawła II wraz z  przebudową kanalizacji deszczowej na 
skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej”, 

132 348 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 4117E Cielądz - Józefów  
w m. Lutobory - etap II", 

250 000 zł "Wykonanie powierzchniowego utrwalenia na drogach 
powiatowych powiatu rawskiego", 

36 100 zł "Powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-
Biała", 

30 000 zł "Zakup ciągnika ogrodniczego z osprzętem oraz sprzętu do 
utrzymania terenu wokół strażnicy" 

42 500 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)”, 

257 040 zł „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”, 
71 959 zł "Zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej  

oraz adaptacja pomieszczeń SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
Zwiększenia: 
42 500 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)”– wydatek majątkowy. 

Opinię połączonych komisji przedstawiła Radna Zofia Winiarska (która 
przewodniczyła połączonemu posiedzeniu Komisji Rady). 
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       Rada Powiatu Rawskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 
XXXIV/216/2021 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 958 578 zł, w tym: 

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 169 538 zł, 
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 789 040zł, 
Powyższe zmiany w dochodach bieżących wynikają ze zwiększenia planu 

dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 
39 864 zł, ze zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 642 zł oraz ze zwiększenia 
pozostałych dochodów bieżących w kwocie  120 032 zł. Zwiększenie dochodów 
majątkowych wynika ze zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z tytułu 
pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  
w wysokości 759 040 zł oraz ze zwiększenia planu dotacji otrzymanych  
z państwowych funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne  
w kwocie 30 000 zł. 

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2021 obejmują 
zwiększenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 660 486 zł, w tym: 

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę per saldo 169 538 zł, 
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę per saldo 490 948 zł. 
  
Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu 

budżetu o kwotę 298 092 zł. Wobec powyższego dokonano zmian  
w przychodach budżetu. O wyżej wymienioną sumę zmniejszone zostały 
przychody z tytułu nadwyżki budżetowej. 

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 
XXXIV/217/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2021 - 2035.  
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 Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do 
niniejszego protokołu.  

 
Ad. 4 Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady. 
 
Rada Powiatu Rawskiego szóstej kadencji na swojej XXXIII sesji 23 lipca 2021 
roku podjęła następujące uchwały: 
 
1. Uchwała nr XXXIII/210/2021 w sprawie zmian budżetu roku 2021; 
2. Uchwała nr XXXIII/211/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2021-2035; 
3. Uchwała nr XXXIII/212/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej za 2020 rok; 
4. Uchwała nr XXXIII/213/2021 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno –
finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej; 
5. Uchwała nr XXXIII/214/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/2011 Rady 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2011 roku; 
6. w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oddawania ich  
w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie; 
7. Uchwała nr XXXIII/215/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/122/2016 
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2016 r.  
w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do 
sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Rawski. 
 
 
Niniejsze uchwały przedłożone zostały w trybie art. 78 ustawy o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) Wojewodzie Łódzkiemu  
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem stwierdzenia ich zgodności  
z obowiązującym prawem. 
 
Ad.6 Wnioski i oświadczenia Radnych. 
 
 
Ad.6 Sprawy różne. 
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W sprawach różnych poruszono temat złej sytuacji w rolnictwie oraz podjęto 
dyskusję w tym temacie.  
 
Ad.7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka- 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 13:20 dokonała zamknięcia 
obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Rawskiego. 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie sesji:  
https://www.youtube.com/watch?v=NsVX0gkX9gs         
  
     
W załączeniu: 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu 
 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska-Firek 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NsVX0gkX9gs

