
P R O T O K Ó Ł  NR 28/2013 
z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Powiatu Rawskiego: Budżetu  

i Finansów, Zdrowia, Komunikacji  Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego 
oraz Ochrony Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Terenami odbytego  

w dniu 24 września 2013 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji stałych, zgodnie z listami 
obecności stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu. Ponadto  
w posiedzeniu udział brali: Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu 
Rawskiego, Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Pan Daniel 
Aptapski – Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
 Posiedzeniu wspólnemu przewodniczył Pan Ryszard Imioła – przewodniczący 
Komisji Budżetu, który zabronował następujący porządek obrad posiedzenia: 

 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wyrażenie opinii dot. projektu uchwały w sprawie określenia zadań związanych  

z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2013 r. 

4. Prezentacja dotycząca programu emisji obligacji dla Powiatu Rawskiego. 
5. Wyrażenie opinii w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. 
6. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-2025. 
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. 
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Sadkowice. 
9. Wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady 

Powiatu Rawskiego Nr XXXII/206/2005 z dnia 29.06.2005 r. w sprawie poręczenia kredytu 
dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.  

10. Opinia nt. projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2007 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 21.06.2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę 
zaciągniętych wcześniej kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/212/2010 Rady 
Powiatu Rawskiego z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

12. Opinia dot. projektu uchwały w w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/130/2012 Rady 
Powiatu Rawskiego z dnia 27.07.2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/165/2013 Rady 
Powiatu Rawskiego z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
kredytów. 

14. Sprawy różne. 
15. Zamknięcie posiedzenia.  
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Ad.1 Otwarcia posiedzenia połączonych komisji w dniu 24.09.2013 r. o godzinie 
15:00 dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Ryszard Imioła, 
witając członków poszczególnych komisji i inne osoby uczestniczące w posiedzeniu. 
Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie do podejmowania wiążących decyzji.  
 
Ad.2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji  porządku obrad  uwag 
nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad.3 W tym punkcie wyrażono opinię w sprawie projektu uchwały w sprawie 
określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na 
realizację tych zadań w 2013 r. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Halina Bartkowicz 
Błażejewska  – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:  
W związku z tym, że po rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań zlecanych  
z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Stowarzyszenie, które zostało 
wyłonione do realizacji zadania uzyskało środki na ten cel z innego źródła proponuje 
się przesunięcie kwoty 16.000 zł na realizację pozostałych zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 
Ponadto proponuje się przesunięcie niewykorzystanej kwoty 1.110 zł z zadania 
udzielania dofinansowań do wysokości 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów 
bankowych przez osoby niepełnosprawne na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych. 

Połączone komisje jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię w zakresie 
proponowanego projektu uchwały 
 
Ad.4 W tym punkcie przedstawiona została prezentacja dotycząca programu emisji 
obligacji dla Powiatu Rawskiego. 

Prezentacji dokonał Pan Rafał Adamczyk – dyrektor handlowy firmy Dargon 
Partners, która przygotowała Program Emisji Obligacji przez Powiat Rawski. 

Prezentacja w wersji papierowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu. 

 Po prezentacji pytania zadawali: 
Pani Teresa Pietrzak zapytała jak będzie wyglądać kwestia obciążenie budżetu 

w momencie kiedy trzeba będzie zacząć odkupywać obligacje. 
Odpowiadając Pan Adamczyk wyjaśnił, że w tym roku będą nadpłacone 

kredyty, żeby bezpiecznie spłacać je w latach kiedy trzeba będzie też odkupywać 
obligacje. 

Pan radny Bogdan Batorek zapytał jakby wyglądała sytuacja budżetu powiatu 
gdyby zaistniała konieczność przejęcia długu SPZOZ. 
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Odpowiadając Pani Skarbnik Marzena Pakuła poinformowała, że gdyby doszło 
do takiej sytuacji trzeba było by wystąpić o indywidualne wskaźniki dla naszego 
budżetu lub wdrażać program naprawczy. 

Pan radny Marek Dobek zapytał dlaczego w projekcie uchwały zapisany jest 
tryb oferty niepublicznej. 

Pan Rafał Adamczyk wyjaśnił, że wcześniej dokonane jest rozeznanie, które 
banki były by zainteresowane wykupem obligacji i to te banki będą uczestniczyć  
w wykupie obligacji. 

Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał o wysokość marży i czy ją trzeba zapłacić 
– Pan Adamczyk odpowiedział, że marża jest to ten składnik kredytu, na którym bank 
zarabia i który można negocjować. 

Pan Dobrowolski zapytał ile będzie Powiat musiał zapłacić firmie Dragon 
Partners za jej usługę. 

Pan Adamczyk wyjaśnił, że w tym roku będzie to ok. 40 tys. złotych; natomiast 
w kolejnych latach łącznie ok. 30 tys. złotych.  
 
Ad.5 W tym punkcie połączone komisje zaopiniowały zmiany w budżecie powiatu 
roku bieżącego. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego:  
Zmiany dochodów i wydatków budżetu wyglądają następująco: 

Zgodnie z decyzją nr FN-I.3111.2.144.2013 z dnia 18 lipca 2013 r. dokonano 
zmniejszenia dotacji celowej zaplanowanej na zakupy inwestycyjne KPPSP o kwotę 
6 000 zł, środki zostały przesunięte na wydatki bieżące (dział754, rozdział 75411). 
Zwiększono plan dochodów i wydatków w następujących placówkach oświatowych: 
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej o kwotę 10 000 zł, 
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej o kwotę 20 000 zł, 
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, o kwotę 10 000 zł, 
- Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej o kwotę 6 000 zł, 
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej o kwotę 500 zł. 
Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w tych jednostkach. 
Dokonano zmian pomiędzy rodzajami wydatków w ZS CEZiU w Rawie 
Mazowieckiej i KPPSP w Rawie Mazowieckiej. 
Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 87 389 zł, środki zostaną 
przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej 
egzaminu maturalnego oraz zwiększenie dotacji dla szkoły niepublicznej. 

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych - zmniejszenia: 
- 1 595 583 zł, „Opłaty związane z przekształceniem SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 
w spółkę” w związku z otrzymaną interpretacją indywidualną z Izby Skarbowej w 
Łodzi, która informuje iż od wnoszonego aportu w postaci majątku nieruchomego nie 
płaci się VAT, zmniejsza się planowane na ten cel środki. 
- 6 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody, środki pierwotnie planowane na zakupy 
inwestycyjne zostały przeniesione na wydatki bieżące. 
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Zmiany w inwestycjach: 
Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego w rozdziale 70005 gospodarka 

gruntami i nieruchomościami przez dodanie słów „…i kanalizacja sanitarna”. 
Przychody, rozchody 2013 roku: 

Przychody po zmianach będą w wysokości 11 263 587 zł, w tym: 
- kredyty planowane do zaciągnięcia w 2013 roku, zmniejszenie o 2 200 000 zł, 
- papiery wartościowe (obligacje) zwiększamy o 5 900 000 zł, 
Pozyskane z tego źródła środki zostaną przeznaczone na spłatę kredytów 4 845 583 zł 
oraz finansowanie inwestycji 1 054 417 zł. 
Inne źródła (wolne środki) zwiększa się o kwotę 1 222 222 zł, po zmianach wyniosą 
5 163 587 zł. 

Rozchody po zmianach będą w wysokości 7 116 677 zł, w tym: 
Spłaty kredytów pierwotnie planowane w wysokości 2 798 872 zł zostają zwiększone 
o 2 645 583 zł; ogółem zostanie spłacone 5 444 455 zł. 

Zostaną przedpłacone kredyty za lata 2014-2016 i częściowo 2017 w BS Biała 
Rawska i BS Skierniewice, pozwoli to wypełnić art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych i nie przekroczyć indywidualnego wskaźnika 
spłaty zobowiązań. 

Udzielone pożyczki zostają zwiększone o kwotę 1 222 222 zł i po zmianach 
plan na 2013 r. wyniesie 1 672 222 zł. 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności: 
- 14 410 zł, Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie 
Rawskim” kwota ta stanowi planowaną część wkładu własnego w realizacje projektu. 
Udział Powiatu stanowią wydatki na rodziny zastępcze. 

Dotacje udzielone w roku 2013 z budżetu podmiotom należącym i nie 
należącym do sektora finansów publicznych - zwiększenia: 
- 49 298 zł, planu dotacji podmiotowej z budżetu dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak ( większa niż planowana liczba słuchaczy). 
 Połączone komisje, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu roku 2013. 
 
Ad.6 Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia przystąpiono do punktu 
obejmującego zaopiniowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na 
lata 2013 – 2025: 
  Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 27 września 2013 roku  
w sprawie zmian budżetu roku 2013 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową,  
w zakresie 2013 roku do Budżetu Powiatu. 
Ponadto wprowadza się zmiany w prognozie długu oraz wykazie przedsięwzięć. 
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. 
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Zwiększa się nakłady, wkład własny na Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji w powiecie rawskim” finansowany ze środków UE, Budżetu Państwa oraz 
wkład własny ze środków PFRON o kwotę 14 410 zł 

Programy, projekty lub zadania pozostałe - zwiększenia: 
- „Remont drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo) - Biała Rawska, odcinek 
Rzeczków - Biała Rawska od km 6+850 do 10+800”; okres realizacji 2012-2014; 
ogółem nakłady finansowe 2 113 400 zł, w tym: 2012 rok 11 070 zł, 2014 rok 2 113 
400 zł. 
- „Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha - Zuski, odcinek Wólka – Lesiewska 
- Rosławowice, od km 16+085 do km 18+390”; okres realizacji 2013-2014; ogółem 
nakłady finansowe 1 241 600 zł, w tym: 2013 rok 7 380 zł, 2014 rok 1 234 220 zł. 
- „Przebudowa drogi powiat. nr 4106E Wólka Lesiewska – Babsk na odcinku, Wólka 
Lesiewska – Ossa, od km 0+066 do km 0+500”; okres realizacji 2013-2014; ogółem 
nakłady finansowe 501 620 zł, w tym: 2013 rok 6 720 zł, 2014 rok 494 900 zł. 

Prognoza kwoty długu: 
Wprowadzono zmiany w prognozie zadłużenia Powiatu. Część kredytów zostanie 
zamieniona na obligacje, co pozwoli na bezpieczne rozłożenie w czasie spłaty 
zobowiązań. Pozostałym kredytom zostaną wydłużone terminy spłat rat kapitałowych. 
Po wprowadzonych zmianach o 1 rok wydłuży się spłata zaciągniętych zobowiązań, 
pierwotnie planowano w WPF uregulowanie zobowiązań do roku 2024, po zmianach 
będzie to rok 2025. Ponadto zostaną wprowadzone zmiany w harmonogramie spłat 
poręczeń udzielonych przez Powiat tak, aby bezpiecznie zaplanować ich obsługę. 
Zaproponowane zmiany będą miały pozytywne skutki na gruncie art. 243 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

Połączone komisje, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w WPF 2013-25. 
 
Ad. 7 Następny punkt porządku obrad obejmował zaopiniowanie projektu uchwały  
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), jednostki samorządu 
terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. 

Niniejsza uchwała Rady Powiatu Rawskiego stanowi formalny początek  
i podstawę prawną procedury uruchomienia emisji obligacji komunalnych w trybie 
emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez 
jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od 
nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty 
obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji 
ma na celu poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy  
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o finansach publicznych w latach 2014-2016, poprzez pozyskanie środków 
pieniężnych na wcześniejszą spłatę rat kapitałowych. 
Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Powiatu 
bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. 
Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje 
możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają 
bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. 
Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 5.900.000 PLN 
pozwala zachować płynność finansów Powiatu we wszystkich latach trwania emisji  
i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania. 

Niniejsza uchwała Rady Powiatu w sprawie emisji obligacji określa ogólne 
warunki emisji. Uchwała określa m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie, 
długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Zgodnie z jej treścią, wykup 
obligacji będzie rozłożony na 7 lat począwszy od 2019 roku a zakończy się w roku 
2025. Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu 
przeprowadzenia negocjacji w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli 
podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. 

Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice,  
w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, 
zostanie podpisana umowa z agentem emisji. 

Połączone komisje, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu. 
 
Ad.8 Ten punkt dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice.  

Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 

W związku z tym, iż Wójt Gminy Sadkowice przewiduje złożenie wniosku  
o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II – 
Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój, Powiat Rawski udziela pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej w wysokości 129 000,00 zł, na zadanie pn.: „Przebudowa 
drogi gminnej Lubania – Żelazna nr 113212E wraz z poprawą dostępności do drogi 
powiatowej Olszowa Wola – (granica województwa) Broniew nr 4128E  
w miejscowości Lubania”. 

Połączone komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice.  
 
Ad.9 Kolejny punkt porządku przewidywał zaopiniowanie projektu uchwały  
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rawskiego Nr XXXII/206/2005 z dnia 
29.06.2005 r. w sprawie poręczenia kredytu dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
 Omówienia projektu dokonała Pani Skarbnik Marzena Pakuła: 
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 Zmiana uchwały pozwoli na rozłożenie w czasie spłaty poręczenia, co będzie miało 
pozytywne skutki na gruncie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych. Powiat będzie bezpiecznie spełniać zapisy ustawy i sporządzać na 
kolejne lata budżety oraz wieloletnie prognozy finansowe. 

Połączone komisje, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie 
zaopiniowały projekt niniejszej uchwały. 
 
Ad.10 Realizując przyjęty porządek posiedzenia przystąpiono do punktu 
obejmującego zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
IX/56/2007 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 21.06.2007 r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów oraz pokrycie 
deficytu budżetowego. 

Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła: 
Zmiana uchwały pozwoli na rozłożenie w czasie spłaty długu (wydłużenie o 3 lata), 
co będzie miało pozytywne skutki na gruncie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych. Powiat będzie bezpiecznie spełniać zapisy ustawy  
i sporządzać na kolejne lata budżety oraz wieloletnie prognozy finansowe. 

Połączone komisje, przy trzech głosach wstrzymujących się, pozytywnie 
zaopiniowały projekt niniejszej uchwały. 
 
Ad.11 Kolejny punkt porządku przewidywał zaopiniowanie projektu uchwały  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/212/2010 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 
30.03.2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie 
deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów. 
Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła: 
Zmiana uchwały pozwoli na rozłożenie w czasie spłaty długu (wydłużenie o 5 lat),  
co będzie miało pozytywne skutki na gruncie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych. Powiat będzie bezpiecznie spełniać zapisy ustawy  
i sporządzać na kolejne lata budżety oraz wieloletnie prognozy finansowe. 

Połączone komisje, przy trzech głosach wstrzymujących się, pozytywnie 
zaopiniowały projekt niniejszej uchwały. 
 
Ad.12 Kolejny punkt porządku przewidywał zaopiniowanie projektu uchwały  
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/130/2012 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 
27.07.2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 
Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła: 
Zmiana uchwały pozwoli na rozłożenie w czasie spłaty długu (wydłużenie o 3 lata),  
co będzie miało pozytywne skutki na gruncie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych. Powiat będzie bezpiecznie spełniać zapisy ustawy  
i sporządzać na kolejne lata budżety oraz wieloletnie prognozy finansowe. 
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Połączone komisje, przy trzech głosach wstrzymujących się, pozytywnie 
zaopiniowały projekt niniejszej uchwały. 
 
Ad.13 Opinia dot. projektu uchwały w sprawie w sprawie uchylenia uchwały  
nr XXIII/165/2013 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 

Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie powiatu na 2013 rok, Powiat 
Rawski nie będzie zaciągał kredytu długoterminowego. Uchwała w sprawie jego 
zaciągnięcia jest bezprzedmiotowa i nie powinna istnieć w obrocie prawnym. 

Połączone komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały  
w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/165/2013 Rady Powiatu Rawskiego z dnia  
8 lutego 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 
 
Ad. 14 W sprawach różnych: 

Pani radna Teresa Pietrzak zapytała o wyniki wstępne przetargu na dzierżawę 
szpitala Św. Ducha, gdyż przed paroma dniami miało miejsce otworzenie kopert  
z ofertami, a także zapytała dlaczego na bazie pozostającego okrojonego SPZOZ-u 
przy ulicy Niepodległości 8 pozostanie podstawowa opieka zdrowotna (POZ). 

Odpowiadając pan wicestarosta Marian Krzyczkowski, który poinformował,  
że prace komisji przetargowej jeszcze trwają; ale pozostał w przetargu dwie firmy, 
gdyż trzecia nie spełniała kryteriów. Natomiast ograniczony SPZOZ pozostaje po to 
by na nim pozostało zadłużenie SPZOZ-u; gdyż gdyby Powiat przejął całe zadłużenie 
szpitala, przekroczyłby wskaźniki dopuszczalnego zadłużenia budżetu. 

Pani radna Teresa Pietrzak jeszcze raz wyraziła swoje stanowisko, że jest 
przeciwna oddaniu w dzierżawę; cały czas uważa, że korzystniejszym rozwiązaniem 
byłoby przekształcenie w spółkę. 

 
Ad. 15 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, zakończono posiedzenie 
wspólne komisji stałych Rady Powiatu. 
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
         

Przewodniczący Komisji: 
 

 
 


