
P R O T O K Ó Ł  NR 10/2012 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa 

Geodezji i Gospodarki Terenami odbytego  
w dniu 14 czerwca 2012 roku  

 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto 
w posiedzeniu Komisji udział brała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu 
Rawskiego. 

Posiedzeniu przewodniczył Henryk Majewski – Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami. 
 
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 sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 

budŜetu powiatu za 2011 r. 
5. Sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie posiedzenia.   

 
 
Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:05 dokonał Przewodniczący 
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami             
– Henryk Majewski, witając  członków Komisji i Panią Skarbnik. Stwierdził 
istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Do propozycji przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Został 
on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z poprzedniego 
posiedzenia komisji. Protokół został przyjęty bez uwag jednogłośnie.  
 
Ad. 4 W tym punkcie wyraŜona została opinia w zakresie projektu uchwały              
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za 2011 r. 

Sprawozdanie z wykonania budŜetu powiatu za rok 2011 i stosowny projekt 
uchwały przedstawiła Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał czy dług powiatu wykazany                   
w sprawozdaniu obejmuje zadłuŜenie SPZOZ. Pani Skarbnik odpowiedziała,           
Ŝe SPZOZ jest odrębną jednostką organizacyjną i jej zadłuŜenie nie wchodzi w skład 
długu powiatu. W przypadku likwidacji SPZOZ-u organ załoŜycielski ma 
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obowiązek przejęcia tego zadłuŜenia. W przypadku planowanej, przez Zarząd 
Powiatu Rawskiego, formy przekształcenia SPZOZ - ustawodawca pozwala 
pozostawić 0,5 (połowę) zadłuŜenia na nowo powstałej spółce, a to co ponad 0,5        
– przejąć musi organ załoŜycielski. 

Pan radny Dobrowolski pytał ile wynosi wskaźnik 0,72 uchwalony dla 
SPZOZ jeŜeli chodzi o konkretną sumę pienięŜną. Pani Skarbnik poinformowała,    
Ŝe daje to kwotę 12.205.879 zł, a Powiat miałby obowiązek przejęcia to co jest 
ponad 0,5 czyli de facto 0,22 co wyraŜa się kwotą 3.729.574 zł. Powiat jeŜeli 
przejmie to zadłuŜenie SPZOZ otrzyma dotację w wysokości ok. 6 mln zł. 

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki 
Terenami pozytywnie, przy jednym głosie wstrzymującym się, zaopiniowała projekt 
niniejszej uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budŜetu 
powiatu za 2011 r. 
 
Ad.5 W sprawach róŜnych ustalono termin komisji, na której dokonany zostanie 
objazd nieruchomości Powiatu Rawskiego – ustalono go na 26 czerwca na          
godz. 13.00. Innych głosów nie było. 
 
Ad.6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
o godz. 15:00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj 
 
 
         Przewodniczący Komisji: 
 


