
P R O T O K Ó Ł  NR 36/2010 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego  

w dniu 11  lutego 2010 roku  
 
     W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach 
Komisji brali udział: Pani Marzena Pakuła  – Skarbnik Powiatu i Pani Jadwiga 
Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
 

Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Kopka – Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów.  

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.   
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Przyjęcie informacji z wykorzystania średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Rawski 

4. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
roku bieŜącego. 

5. Sprawy róŜne.  
6. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 15:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji BudŜetu i Finansów – Krzysztof Kopka, witając  członków Komisji 
i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Komisji odbytej w dniu  29 grudnia 2009 r.  
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Następny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji 
z wykorzystania średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Rawski. 
Informację taką przedstawiła Dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu – 
Jadwiga Majchrzak. 
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczyciel staŜysta powinien osiągać 
średnie wynagrodzenie na poziomie 100% kwoty bazowej, nauczyciel kontraktowy 
111%, mianowany 144% i dyplomowany 184%. 
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W placówkach prowadzonych przez Powiat Rawski średnie wynagrodzenie 
nauczycieli przedstawia się następująco: 
- nauczyciele staŜyści winni osiągać średnie wynagrodzenie na poziomie 2.286,75 zł.  
  W przypadku nauczycieli z terenu Powiatu Rawskiego średnie wynagrodzenie 
w grupie staŜystów jest mniejsze o 21 zł. Na wyrównanie tej kwoty przekazano 
brakujące środki w wysokości - 3.700 zł. 
- nauczyciele kontraktowi winni osiągać średnie wynagrodzenie na poziomie 
2.538,29 zł.    W przypadku nauczycieli z terenu Powiatu Rawskiego dla nauczycieli 
kontraktowych przekazano środki wyŜsze o kwotę 122.309 zł. Czyli nauczyciel 
kontraktowy w placówkach powiatowych osiąga zarobki wyŜsze o kwotę 202 zł., 
czyli średnio zarabia -  2.738 zł. 
- nauczyciel mianowany winien osiągnąć średnie wynagrodzenie na poziomie  
3.292 zł. W przypadku nauczycieli z terenu Powiatu Rawskiego dla nauczycieli 
mianowanych przekazano środki wyŜsze o kwotę 280.628 zł. Czyli nauczyciel 
kontraktowy w placówkach powiatowych osiąga zarobki wyŜsze o kwotę 224,58 zł., 
czyli średnio zarabia  - 3.500 zł. 
- nauczyciel dyplomowany winien osiągnąć średnie wynagrodzenie na poziomie  
4.207 zł. W przypadku nauczycieli z terenu Powiatu Rawskiego dla nauczycieli 
dyplomowanych przekazano środki wyŜsze o kwotę 376.272 zł. Czyli nauczyciel 
dyplomowany w placówkach powiatowych osiąga zarobki wyŜsze o kwotę 
324,36 zł., czyli średnio zarabia  - 4.500 zł. 
Do tak przedstawionej informacji uwag nie było. 
Komisja BudŜetu i Finansów przyjęła do akceptującej wiadomości przedstawioną 
przez Dyrektor Jadwigę Majchrzak informację. 
 
Ad. 4 Kolejny punkt obejmował wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały 
w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego 
O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Panią Marzeną Pakułę – 
Skarbnik Powiatu.  
Mówczyni oświadczyła, iŜ w projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany 
w  zakresie zwiększenia dochodów i wydatków budŜetowych: 
- 3 019 zł, zwiększa się dochody zgodnie z umową nr 2009-1-PL1-com09-08659 
zawartą w ramach programu „uczenie się przez całe Ŝycie”, środki zostaną 
przeznaczone na sfinansowanie wizyty przygotowawczej przedstawiciela ZS CEZiU 
w Rawie Mazowieckiej. 
- 228 455 zł, zwiększenie dochodów i wydatków budŜetu ze zlikwidowanego 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki zostaną 
przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie 
określonym w ustawie (ustawa z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – 
prawo ochrony środowiska). 
Zmiany w planie wydatków budŜetowych: 
- zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę  410 000 zł, środki zostaną 
przeznaczone na wydatki majątkowe. 
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Zadania inwestycyjne: 
- 410 000 zł, środki na wkład własny inwestycji pn.: „orlik 2012 – budowa zespołu 
boisk przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, 
- 5 000 zł, zakup sprzętu komputerowego, zadanie przeniesione do budŜetu 
z likwidowanego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 
 Komisja BudŜetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię 
w zakresie omawianego projektu uchwały. 
 
Ad. 5 W sprawach róŜnych omówiono kwestię realizacji inwestycji „Orlik” 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Z uwagi na niesolidność 
wykonawcy termin  zakończenia inwestycji został przełoŜony na bieŜący rok. 
Umowa na dofinansowanie ze środków zewnętrznych zrealizowana zostanie w takim 
samym kształcie. Jednak istniej konieczność złoŜenia ponownego wniosku. Z uwagi 
na prawie 90% zaawansowanie robót zakłada się, Ŝe wykonawca pozostanie ten sam. 
Z kolei Radny Jacek Adamczyk poinformował, iŜ rozstrzygnięty został przetarg 
na wyłonienie drugiej firmy przygotowującej dokumentację do Banku Gospodarstwa 
Krajowego niezbędną do skorzystania z tzw. planu „B” czyli pomocy rządowej 
związanej z zmianami organizacyjno – prawnymi rawskiego szpitala.  
Z trzech złoŜonych ofert wybrano ofertę firmy przygotowującej między innymi 
dokumentacje dla Tomaszowa Maz. za kwotę brutto 65.270 zł. Firma za powyŜszą 
kwotę przygotowuje materiały dla dwóch branych pod uwagę wariantów 
przekształcenia czyli: utworzenie spółki samorządowej lub wydzierŜawienie majątku 
firmie zewnętrznej. Do 15 kwietnia br. firma przedstawi materiały dotyczące 
poŜądanego wyboru przekształcenia SPZOZ i skutek finansowy dla budŜetu powiatu 
RozwaŜa się pociągnięcie do odpowiedzialności odszkodowawczej poprzedniej 
firmy, która w uzgodnionym terminie na wykonała przyjętego na siebie zlecenia. 
Z dostępnych informacji wynika, Ŝe jedynie kilka szpitali, w tym w Tomaszowie 
Mazowieckim pozytywnie przebrnęło przez procedurę przekształceniową. 
 
Ad. 6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad – 
Krzysztof Kopka o godz. 15:40 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 

Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
                 (-)    Krzysztof Kopka  


