
P R O T O K Ó Ł  NR 11/2016 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  

odbytego w dniu 10 marca 2016 roku 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział 

brała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego. 

 Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 – Pan Ryszard Imioła.  

Przyjęto następujący porządek obrad: 

 

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Wyrażenie opinii w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia.   

 

Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji, w dniu 10 marca 2016 r. o godzinie 14:30, 

dokonał przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Ryszard Imioła, witając 

wszystkich obecnych. 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 w kształcie jak wyżej.  

 

Ad.3 W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji 

(10.03.2016 r.) – został on przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.4 W tym punkcie wyrażono opinię dotyczącą projektu uchwały Rady Powiatu 

Rawskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016. Omówienia dokonała Pani 

Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 

W związku z realizacją projektu „Poszerzanie interkulturowych kompetencji 

zarządzania projektem w europejskiej szkole” w Zespole Szkół – Centrum Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej na podstawie umowy 2015-1-PL01-

KA101-014971 zwiększa się dochody na wydatki związane  

z realizacją projektu. Zgodnie z pismem nr DF-VII.4021.5.1.2016.MŚ z dnia  

22 stycznia 2016 roku z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zwiększono dochody 

w rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę  
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188 000,00 zł. Środki Funduszu Pracy zostaną przeznaczone na sfinansowanie  

w 2016 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne 

pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej. 

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania 

inwestycyjnego w rozdziale 85111 - Szpitale ogólne, może wystąpić konieczność 

zwiększenia nakładów. Wpłynęły trzy oferty, z których 

dwie przekraczają plan finansowy. 

Natomiast w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w Starostwie dokonuje się 

przesunięcia środków między grupami wydatków. 

Zwiększa się plan dotacji przewidzianych do udzielenia w roku 2016 z budżetu 

podmiotom należącym do sektora finansów publicznych. 

Przychody, Rozchody 2016 roku - zwiększa się planowane przychody roku 2016  

o kwotę 4 167 zł z przeznaczeniem na kontynuację w roku 2016 projektu „Poszerzanie 

interkulturowych kompetencji zarządzania projektem  

w europejskiej szkole” w Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej  

i Ustawicznej w Rawie Mazowieckie. 

Wolne środki - z 2015 roku - 1 339 522 zł, z 2015 roku „Poszerzanie interkulturowych 

kompetencji zarządzania projektem w europejskiej szkole”  

– 4 167 zł 

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku  

- zwiększenia: 

- 22 000 zł „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Św. Ducha  

w Rawie Mazowieckiej”. 

Dotacje udzielone w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych - zwiększenia: 

- 134 zł planu dotacji celowej dla Powiatu Przysuskiego na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej – zadania własne. 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zwiększenia - 10 077 zł „Poszerzanie 

interkulturowych kompetencji zarządzania projektem w europejskiej szkole”  

Do projektowanych zmian w budżecie roku bieżącego uwag radnych nie było. 

         Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Ad. 5 W sprawach różnych:  

Pan radny Jarosław Kobierski poinformował o dwóch propozycjach jakie 

wpłynęły do Zarządu Powiatu Rawskiego od AMG Centrum Medyczne, dzierżawcy 

szpitala w Rawie Mazowieckiej: 

- rozłożenie na raty spłaty powstałej zaległości AMG Centrum Medyczne 

wobec SPZOZ z tytułu dzierżawy szpitala; 
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- zmiana i uaktualnienie harmonogramu inwestycyjnego jaki był 

zaproponowany podczas podpisywania umowy dzierżawy. 

Zarząd Powiatu Rawskiego, że względu na dużą ogólność tych propozycji, 

poprosił AMG o uszczegółowienie tych wniosków.    

Pan Kobierski poinformował także o rozstrzygnięciu przetargu na 

termomodernizację budynków Szpitala Św. Ducha. 

Ponadto jak poinformował Pan Kobierski, Powiat jest w programie 

ministerialnym budowy szpitalnego oddziału ratunkowego (obok dwóch innych 

szpitali na terenie woj. łódzkiego) – kwota planowana to 12,5 mln zł; z kolei jeżeli 

chodzi o budowę szpitalnego oddziału łóżkowego znaleźliśmy się w programie 

zarządzanym przez marszałka województwa – kwota planowana nie mniej niż  

8,5 mln zł. Terminy realizacji to odpowiednio – koniec 2018 roku i koniec  

2019 roku. W umowie z AMG Centrum Medyczne jest zapis stanowiący, że jeżeli  

na którąś z tych inwestycji nie uzyskamy dofinansowania, inwestycja zostanie pokryta 

ze źródeł Dzierżawcy (tj. AMG). 

Pan radny Adrian Galach zapytał co w przypadku gdy nie otrzymamy 

dofinansowania z zewnątrz i AMG nie wybuduje nowego pawilonu szpitalnego? 

Pan radny Kobierski odpowiedział, że w umowie jest zapis, że w takim przypadku 

AMG ma sfinansować budowę tego pawilonu.  

          Pan radny Galach zwrócił uwagę, że w umowie jest zapis o czynszu 

dzierżawnym i też on nie był regularnie płacony i powstały zaległości. 

 

Ad.6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów - Ryszard Imioła o godz. 1500  zamknął posiedzenie komisji.  

 

 

W załączeniu : 

 – lista obecności 

Sporządził: Tomasz Góraj 

 

Przewodniczący Komisji: 


