
P R O T O K Ó Ł NR 7/2011 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów  

odbytego w dniu 3 listopada 2011 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto 
w pracach Komisji brali udział: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pan 
Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu i Pani BoŜena Woźniak – Dyrektor 
Powiatowego Urzędu pracy w Rawie Mazowieckiej. 

 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Imioła – Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów. 
  
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
4. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia 

„Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2012”. 

5. Informacja dotycząca sytuacji na rynku pracy w powiecie rawskim. 
6. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie  zmian 

w budŜecie powiatu roku bieŜącego.  
7. Sprawy róŜne. 
8.  Zamknięcie posiedzenia 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji – Ryszard Imioła, witając członków Komisji i zaproszonych gości. 
Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiąŜących 
decyzji. 
 
Ad. 2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji  porządku dzisiejszych 
obrad  uwag nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z posiedzenia 
Komisji z dnia 15 września 2011 r. 

Do treści protokołu uwag nie było. 
Został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia 
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„Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”. 
 O przedstawienie najwaŜniejszych elementów programu Przewodniczący 
Komisji poprosił Sekretarza Powiatu -  Sławomira Stefaniaka. 

Mówca swoje wystąpienie rozpoczął od przypomnienia sytuacji prawnej. 
Przypomniał, iŜ zgodnie z art. 5a ust. 1 wyŜej cytowanej ustawy Rada Powiatu 
uchwala Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3.  

Głównym celem programu jest kształtowanie demokratycznego ładu 
społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między 
administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi oraz z innymi  podmiotami, 
określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie a takŜe wzmocnienie współpracy na rzecz realizacji 
waŜnych celów społecznych. Program ma słuŜyć zapewnieniu organizacjom jak 
najlepszych moŜliwości do działania na terenie powiatu opartych na zasadach: 
pomocniczości, suwerenności stron,  partnerstwa, efektywności, uczciwej 
konkurencji i  jawności.  Podmiotami współpracy prowadzącymi swą działalność 
na terenie powiatu lub dla mieszkańców powiatu są: 
1) organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych; 
2) organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku w tym: 
a) stowarzyszenia, 
b) fundacje, 
c) osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych 
(np. grupy charytatywne, zakłady opiekuńcze), 
d) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

W roku 2012 planowana jest współpraca o charakterze niefinansowym, 
która moŜe być prowadzona w szczególności poprzez: 
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności 
i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, 
2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 
3) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 
złoŜonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych 
w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji 
publicznej, 
4) udzielanie przez samorząd wsparcia dla organizacji w formie uŜyczenia sprzętu, 
bezpłatnego udostępniania sal urzędu na potrzeby statutowe organizacji, 
5) organizowanie spotkań pomiędzy organizacjami, a przedstawicielami samorządu, 
6) koordynowanie działań, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wspólne 
organizowanie konferencji czy współpracy przy świadczeniu konkretnych usług 
na rzecz społeczności lokalnej), 
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7) doradztwo i udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom 
np. w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków, 
8) pomoc dla organizacji w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł, 
9) wspólnym rozpoznawaniu potrzeb społeczności lokalnej i wspólnym planowaniu 
działań słuŜących zaspokojeniu potrzeb. 

Ustala się następujące zadania priorytetowe, które mogą być zlecane 
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie: 
1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
2) ochrony i promocji zdrowia; 
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego; 
4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
5) pomocy społecznej; 
6) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy; 
7) wspierania lokalnych organizacji pozarządowych. 

Nawiązując do uzasadnienia przedstawionego przez Sekretarza Powiatu 
w zakresie proponowanej treści Programu  Radna Katarzyna Urbańska zwróciła się 
z pytaniem, co z zadaniami o charakterze finansowym o których była mowa na 
posiedzeniu Komisji Oświaty. 

Współpraca o charakterze finansowym jest odpowiedzią na złoŜone przez 
organizacje pozarządowe oferty współpracy i realizacji przez nie zadań publicznych 
na podstawie powierzenia. 

Takimi podmiotami są: Uniwersytet III Wieku w Rawie Mazowieckiej, 
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Rawie Mazowieckiej, 
Fundacja Biuro Projektów Lokalnych i Fundacja Edukacji Muzycznej „PRO 
MUSICA”. Zarząd Powiatu podjął decyzję, iŜ ewentualne wprowadzenie zadań 
o charakterze finansowym, których łączny koszt stanowi 42.000 zł. będzie moŜliwe 
po zabezpieczeniu środków w budŜecie powiatu na rok 2012. 

Innych pytań nie było. 
Komisji BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię 

w zakresie przedłoŜonej propozycji „Rocznego programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2012”. 
 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obejmował informację dotyczącą sytuacji na rynku 
pracy w powiecie rawskim. 

PowyŜszą informację przedstawiła Pani BoŜena Woźniak – Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.  

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Rawie Mazowieckiej na koniec września 2011 r. wyniosła 1633 osoby, w tym 816 
kobiet. W porównaniu do stanu z końca grudnia 2010 r. nastąpił spadek o 165 osób, 
tj. o 9,2%.  
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Wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Rawie Mazowieckiej 
najliczniejszą grupę stanowią osoby zamieszkałe w mieście Rawa Mazowiecka 
(45% ogółu zarejestrowanych). Nieco mniejszy udział w kształtowaniu się 
bezrobocia w powiecie rawskim mają mieszkańcy gminy i miasta Biała Rawska 
(19,2%) oraz gminy Rawa Mazowiecka (16,5%). Udział % bezrobotnych 
zarejestrowanych w PUP w Rawie Mazowieckiej w gminach: Cielądz, Sadkowice 
oraz Regnów przedstawia się odpowiednio: 8,5%, 8,3% oraz 2,5%.  

Analiza poziomu bezrobocia w powiecie rawskim na przestrzeni 9 miesięcy 
2011 r. wskazuje, iŜ największą liczbę bezrobotnych zanotowano w miesiącu lutym 
– 1924 osoby. Poziom bezrobocia od marca (1888 osób) do czerwca miał tendencję 
spadkową (1579 osób), w kolejnych miesiącach liczba osób bezrobotnych wzrosła 
do 1658 osób (stan na koniec sierpnia 20111 r.), a we wrześniu obniŜyła się 
o 25 osób i wyniosła 1633 osoby.  

Stopa bezrobocia w powiecie rawskim w ciągu pierwszych 8 miesięcy 
kształtowała się w 2011 r. w przedziale od 7,7% do 8,8%, przy czym najniŜszą jej 
wartość odnotowano w sierpniu bieŜącego roku. Według stanu na dzień 
31.08.2011 r. powiat rawski charakteryzował się najniŜszą stopą bezrobocia wśród 
wszystkich powiatów województwa łódzkiego.  

W okresie 9 miesięcy 2011 r. w PUP w Rawie Mazowieckiej zarejestrowało 
się ogółem 2046 osób bezrobotnych. Odpływ z bezrobocia na przestrzeni tego 
okresu wynosił 2211 osób i w stosunku do odpływu w analizowanym okresie 2010 r. 
(2559 osób) był niŜszy o 348 osób, tj. o 13,6%. Wśród wszystkich przyczyn 
wpływających na odpływ najistotniejszą rolę odgrywają podjęcia pracy. Wśród 
bezrobotnych powiatu rawskiego znaczną grupę – 38 % stanowią osoby długotrwale 
bezrobotne oraz osoby bez kwalifikacji zawodowych – 28,4% ogółu bezrobotnych, 
a więc osoby nie posiadające kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu 
poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej 
lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.  

Struktura bezrobotnych według wykształcenia wskazuje, iŜ znaczny udział 
bezrobotnych w powiecie rawskim stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym – 27,1% ogółu bezrobotnych, a takŜe z gimnazjalnym i podstawowym 
– 25,7%. Wysoki udział tych dwóch grup świadczy o tym, Ŝe pracodawcy 
w mniejszym stopniu potrzebują pracowników o niskich kwalifikacjach, a z drugiej 
strony, Ŝe wśród bezrobotnych rośnie grupa ludzi o ograniczonych moŜliwościach 
wyjścia z bezrobocia. Znacznie lepiej na rynku pracy kształtuje się sytuacja osób 
z wykształceniem wyŜszym (10,7% ogółu bezrobotnych) oraz średnim 
ogólnokształcącym (10,3%). 

Struktura bezrobotnych według staŜu pracy wskazuje, iŜ wśród ogółu 
bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby ze staŜem pracy od 1 do 5 lat – 
349 osób (21,4%). Na koniec września 2011 r. znaczą grupę stanowiły teŜ osoby 
bez staŜu pracy – 310 osób (19%). 



 5 

Dane na koniec września 2011 r. potwierdzają, Ŝe najbardziej niekorzystna 
sytuacja na rynku pracy jest w przypadku osób znajdujących się  w przedziałach 
wiekowych 18-24 lata – 30% i 25-34 lata – 26,8% oraz 45-54 lata – 18,5%. 

Na koniec września 2011 r. w ewidencji PUP figurowało 816 kobiet, 
co stanowi 50% ogółu bezrobotnych, czyli bezrobocie w naszym regionie dotyka 
obecnie w równym stopniu męŜczyzn jak i kobiet. 

Zadanie zmierzające do ograniczenia bezrobocia oraz łagodzenia jego 
skutków PUP realizuje wykorzystując usługi i instrumenty finansowe z Funduszu 
Pracy, pozyskanych dodatkowo przez PUP Funduszy Unijnych pochodzących 
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz rezerw znajdujących się w dyspozycji 
ministra i środków PFRON.  
Środki te pozwolą w 2011 r. na aktywizowanie 546 osób bezrobotnych, 
w tym w ramach: 

� prac interwencyjnych – 13 osób, 
� robót publicznych – 35 osób, 
� staŜy – 247 osób, 
� refundacji kosztów wyposaŜenia i doposaŜenia stanowisk pracy – 8 osób, 
� jednorazowych środków, tzw. Dotacji na podjęcie działalności gospodarczej – 

16 osób, 
� szkoleń – 186 osób, 
� zwrotu kosztów dojazdu – 31 osób, 
� KRUS i inne formy – 10 osób.  
Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej w 2011 r. realizuje 8 projektów 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym 
1 projekt systemowy oraz 7 projektów konkursowych. Na realizację projektów 
w 2011 r. pozyskane zostały następujące środki finansowe: 

� Poddziałanie 6.1.2 PO KL „Urząd bliŜszy społeczeństwu IV” -  72.783,00 zł. 
  
� Poddziałanie 6.1.2 PO KL „Urząd bliŜszy społeczeństwu V”  -     9.824,81 zł 
� Poddziałanie 6.1.3 PO KL „Klucz do sukcesu”                        - 550.400,00 zł 
� Działanie 6.2 PO KL „Mój szef to ja”                                       - 111.544,59 zł 
� Działanie 6.2 PO KL „Aktywne pokolenie 45+”                      -  108.996,40 zł 
� Działanie 6.2 PO KL „Mój biznes – Moja szansa”                   -  262.310,76 zł 
� Działanie 7.3 PO KL „Komputer drogą do aktywności”           -   50.000,00 zł 
� Działanie 7.3 PO KL „IT dla nowoczesnych kobiet”                -   46.500,00 zł 

 
W latach 2010-2011 na terenie powiatu rawskiego następujące firmy przeprowadziły 
zwolnienia grupowe: 

� Altrad Belle Poland  Sp. z o.o. Rawa Mazowiecka – 42 osoby, 
� Spółdzielnia Inwalidów RAWIANKA Zakład Pracy Chronionej Rawa 

Mazowiecka – 55 osób, 
� Fabryka Narzędzi RAFAN Sp. z o.o. Rawa Mazowiecka – 35 osób. 
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Do tak przedstawionej informacji uwag nie było. 
Komisja BudŜetu i Finansów przyjęła do akceptującej wiadomości informację 
dotyczącą sytuacji na rynku pracy w powiecie rawskim. 
 
Ad. 6 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyraŜenie opinii w dotyczącej projektu uchwały w sprawie  zmian 
w budŜecie powiatu roku bieŜącego. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena 
Pakuła. 

Proponuje się  następujące zmiany w planie dochodów i wydatków 
budŜetowych: 
- Zwiększa się dochody i wydatki bieŜące w dziale 754, rozdziale 75411 o kwotę 
5 000 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe planowane na 2011 rok 
(decyzja ŁUW nr FN-I.3111.2.233.2011). 
- Zwiększa się dochody w dziale 852, rozdziale 85201 o kwotę 642 zł, są to dochody 
z darowizn dla Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, środki zwiększą wydatki 
w placówce. 
- Zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdziale 85410 o kwotę 
52 076 zł, są to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń Internatu przez Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej oraz za Ŝywienie, środki zwiększą 
wydatki w szkole. 
- Zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdziale 85403 
o kwotę 10 669 zł, są to dochody z tytułu odszkodowania w Zespole Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, środki zwiększą wydatki w placówce. 
- W związku z przeniesieniami osób między wydziałami w Starostwie, dokonuje 
się korekty planu finansowego wynagrodzeń. Oszczędności z Zespołu Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej przenosi się do Liceum Ogólnokształcącego 
w Rawie Mazowieckiej. Zmniejsza się rezerwę ogólną, o kwotę 2 000 zł, środki 
zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe. 
Zadania inwestycyjne. 
- Zwiększenia: 30 000 zł, „Przebudowa kotłowni z olejowej na gazową” w Domu 
Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 7 000 zł., „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha 
w Rawie Mazowieckiej”. 
- Zmniejszenia: 5 000 zł, „Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej 
w budynku SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej”, są to oszczędności poprzetargowe. 
5 000 zł, zakup sprzętu dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej, decyzja ŁUW nr FN-
I.3111.2.233.2011. 

Dokonuje się zmiany w planie dotacji na 2011 rok, 30 000 zł. oszczędności 
zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe. 

Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik w zakresie 
proponowanych zmian w budŜecie  pytań nie było. 

Komisji BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię 
w zakresie przedłoŜonej propozycji zmian w budŜecie roku bieŜącego.  
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Ad. 7 W sprawach głosów nie było.   
 
Ad. 8 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji - 
Ryszard Imioła  o godz. 1520  dokonał zamknięcia  posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 
 
 
 


