
UCHWAŁA NR LIV/315/2022 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej na 
2023 rok 

Na podstawie art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1526) oraz § 35 ust. 2 i § 37 ust. 2 załącznika Nr 8- Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Rady do Statutu 
Powiatu Rawskiego uchwalonym Uchwałą Nr VII/61/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 
z dnia 1 lipca 2011 roku w sprawie statutu powiatu rawskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 3496, 
z 2018 r. poz. 5056 i poz. 5891, z 2020 poz. 3699) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plany pracy komisji stałych Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej: 

1) Komisja Budżetu i Finansów- stanowiący załącznik nr 1 do uchwały; 

2) Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej- stanowiący załącznik nr 2 do uchwały; 

3) Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego- stanowiący załącznik nr 3 do uchwały; 

4) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji- stanowiący załącznik nr 4 do uchwały; 

5) Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami- stanowiący załącznik 
nr 5 do uchwały; 

6) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji- stanowiący załącznik nr 6 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

   

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego 

 
 

Maria Charążka 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/315/2022 

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów 
na rok 2023 

I kwartał 

1. Opiniowanie bieżących zmian budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

2. Opiniowanie rzeczowych i finansowych projektów dochodów i wydatków w zakresie gospodarki finansowej 
Powiatu. 

II kwartał 

1. Zapoznanie ze stanem mienia Powiatu Rawskiego, w tym mienia pod inwestycje; 

2. Przyjęcie informacji o realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków własnych 
oraz zewnętrznych dotycząca roku 2022 i 2023; 

3. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022; 

4. Opiniowanie bieżących zmian budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

5. Opiniowanie rzeczowych i finansowych projektów dochodów i wydatków w zakresie gospodarki finansowej 
Powiatu. 

III kwartał 

1. Zapoznanie z wykonaniem budżetu za I półrocze roku 2023; 

2. Opiniowanie bieżących zmian budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

3. Opiniowanie rzeczowych i finansowych projektów dochodów i wydatków w zakresie gospodarki finansowej 
Powiatu. 

IV kwartał 

1. Analiza projektu budżetu Powiatu na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

2. Opiniowanie wniosków poszczególnych Komisji Rady Powiatu dotyczących budżetu Powiatu na 2024 rok; 

3. Wypracowanie wniosków i zaopiniowanie ostatecznej wersji projektu budżetu Powiatu Rawskiego na 
2024 rok; 

4. Podsumowanie pracy Komisji w 2023 r.; 

5. Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2024; 

6. Opiniowanie bieżących zmian budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

7. Opiniowanie rzeczowych i finansowych projektów dochodów i wydatków w zakresie gospodarki finansowej 
Powiatu. 

Plan pracy jest otwarty i może być modyfikowany według potrzeb. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/315/2022 

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

Plan pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 
na rok 2023 

I kwartał 

1. Realizacja bieżących zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania 
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta; 

II kwartał 

1. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022; 

2. Sprawozdanie z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Rawie Mazowieckiej oraz informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej za 
2022 rok i wykaz potrzeb; 

3. Ocena zasobów pomocy społecznej; 

4. Realizacja bieżących zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania 
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta; 

5. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej za 2022 rok. 

6. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 

III kwartał 

1. Realizacja bieżących zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania 
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta. 

IV kwartał 

1. Analiza projektu budżetu Powiatu na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

2. Podsumowanie pracy Komisji w 2023 r.; 

3. Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2024; 

4. Realizacja bieżących zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny 
i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania 
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta. 

Plan pracy jest otwarty i może być modyfikowany według potrzeb. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/315/2022 

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

Plan pracy Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego 
na rok 2023 

I kwartał 

1. Realizacja bieżących zadań z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych 
oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

2. Zaopiniowanie sprawozdania Starosty Rawskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku za 
2022 rok. 

II kwartał 

1. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022; 

2. Realizacja bieżących zadań z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych 
oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

3. Ocena prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg w sezonie 2022/2023. 

III kwartał 

1. Realizacja bieżących zadań z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych 
oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

2. Zaopiniowanie planu modernizacji i remontów dróg powiatowych na rok 2024. 

IV kwartał 

1. Analiza projektu budżetu Powiatu na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

2. Podsumowanie pracy Komisji w 2023 r.; 

3. Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2024; 

4. Realizacja bieżących zadań z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych 
oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

5. Ocena wykonania inwestycji i remontów dróg powiatowych w 2023 roku; 

6. Ocena stanu gotowości do okresu zimowego 2023/2024. 

Plan pracy jest otwarty i może być modyfikowany według potrzeb. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/315/2022 

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 
na rok 2023 

I kwartał 

1. Realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
kultury fizycznej i turystyki, promocji powiatu, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, w tym opiniowanie projektów uchwał przedkładanych na sesję; 

2. Posiedzenia wyjazdowe Komisji do powiatowych placówek oświatowych i innych jednostek 
organizacyjnych oraz do Warsztatów Terapii Zajęciowej. Omówienie spostrzeżeń, wniosków z wyjazdowych 
posiedzeń Komisji. Stan i baza obiektów kultury fizycznej; 

3. Sprawozdanie  z wysokości średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych stopniach  awansu  
zawodowego  w szkołach  ponadpodstawowych i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat rawski za 
2022 rok; 

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej za 2022 rok. 

II kwartał 

1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok; 

2. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022; 

3. Realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
kultury fizycznej i turystyki, promocji powiatu, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, w tym opiniowanie projektów uchwał przedkładanych na sesję; 

4. Posiedzenia wyjazdowe Komisji do powiatowych placówek oświatowych i innych jednostek 
organizacyjnych oraz do Warsztatów Terapii Zajęciowej. Omówienie spostrzeżeń, wniosków z wyjazdowych 
posiedzeń Komisji. Stan i baza obiektów kultury fizycznej. 

III kwartał 

1. Realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
kultury fizycznej i turystyki, promocji powiatu, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, w tym opiniowanie projektów uchwał przedkładanych na sesję; 

2. Posiedzenia wyjazdowe Komisji do powiatowych placówek oświatowych i innych jednostek 
organizacyjnych oraz do Warsztatów Terapii Zajęciowej. Omówienie spostrzeżeń, wniosków z wyjazdowych 
posiedzeń Komisji. Stan i baza obiektów kultury fizycznej. 

IV kwartał 

1. Ocena poziomu kształcenia oraz analiza realizacji zadań przez placówki oświatowe 
i oświatowo – wychowawcze w powiecie rawskim.  Zapoznanie z projektami organizacyjnymi szkół na rok 
szkolny 2023/2024. Podsumowanie osiągnięć uczniów w minionym roku szkolnym. 

2. Zaopiniowanie "Programu współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”. 

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu rawskiego w roku szkolnym 2022/2023; 

4. Analiza projektu budżetu Powiatu na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej; 
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5. Podsumowanie pracy Komisji w 2023 r.; 

6. Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2024; 

7. Realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 
kultury fizycznej i turystyki, promocji powiatu, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, w tym opiniowanie projektów uchwał przedkładanych na sesję; 

8. Posiedzenia wyjazdowe Komisji do powiatowych placówek oświatowych i innych jednostek 
organizacyjnych oraz do Warsztatów Terapii Zajęciowej. Omówienie spostrzeżeń, wniosków z wyjazdowych 
posiedzeń Komisji. Stan i baza obiektów kultury fizycznej. 

Plan pracy jest otwarty i może być modyfikowany według potrzeb. 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/315/2022 

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami na rok 
2023 

I kwartał 

1. Realizacja bieżących zadań z zakresu geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, 
gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 

2. Fotowoltaika- szansa na obniżenie cen energii elektrycznej; 

3. Wymiana pokryć dachowych z eternitu. 

II kwartał 

1. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022; 

2. Realizacja bieżących zadań z zakresu geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, 
gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 

3. Zatrudnianie cudzoziemców sezonowych w gospodarstwach rolnych; 

4. System ubezpieczeń funkcjonujący w gospodarstwach rolnych. Spotkanie z przedstawicielem KRUS. 

III kwartał 

1. Realizacja bieżących zadań z zakresu geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, 
gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 

2. Jakość produktów żywnościowych będących w sprzedaży; 

3. Spotkanie z leśnikiem oraz kołami łowieckimi działającymi na terenie powiatu. 

IV kwartał 

1. Analiza projektu budżetu Powiatu na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

2. Podsumowanie pracy Komisji w 2023 r.; 

3. Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2024; 

4. Realizacja bieżących zadań z zakresu geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, 
gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 

5. Opłacalność produkcji rolniczej; 

6. Zagospodarowanie terenów będących własnością powiatu- wyjazd w teren. 

Plan pracy jest otwarty i może być modyfikowany według potrzeb. 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/315/2022 

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia 29 grudnia 2022 r. 

Plan Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 r. 

Cały rok 

Komisja na posiedzeniach w 2023 roku będzie analizować i opiniować skierowane do Rady Powiatu: 

- skargi na działania Zarządu Powiatu i powiatowe jednostek organizacyjnych; 

- wnioski; 

- petycje składane przez obywateli. 

II kwartał 

W czerwcu 2023 r. zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. ustawy o petycjach komisja przedłoży 
informację o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu w roku poprzednim. 

IV kwartał  

1. Podsumowanie pracy Komisji w 2023 r. 

2. Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2024. 
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