
P R O T O K O Ł  NR 30/2009 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego  

w dniu 5 czerwca 2009 roku  
 
     W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach 
Komisji brali udział Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski i Pani Marzena Pakuła  – 
Skarbnik Powiatu.  
 

Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Kopka – Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów.  

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.   
2. Przyjęcie protokołów z 19 lutego 2009 r. i 16 kwietnia 2009 roku. 
3. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 

roku bieŜącego. 
4. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie ustanowienia 

zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu 
pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół 
CEZiU w Rawie Mazowieckiej” realizowanego w ramach Programu „Budowa 
wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci 
i młodzieŜy”. 

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  Do treści protokołów z 19 lutego 2009 r. i 16 kwietnia 2009 roku  uwag nie 
było. Zostały one przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Następny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu  uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła.    
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Mówczyni oświadczyła, iŜ w projekcie uchwały proponuje się zmniejszenie 
dochodów budŜetowych o kwotę 2 000 000 zł. i zwiększenie się dochodów 
budŜetowych o kwotę 2 332 611 zł. w następujących działach: 
- 2 000 000 zł, dział 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 pozostała 
działalność, zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaŜy składników 
majątkowych. 
- 1 434 027 zł, dział 600 transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne 
powiatowe, zgodnie z umową nr Z/2.10/I/1.1.1/61/05/u/385/08 z dnia 31.12.2008 
roku w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
dokonano zwrotu środków za inwestycję zrealizowaną w 2005 roku pn.”Budowa 
drogi dojazdowej do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”. 
- 732 zł, dział 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami                          
i nieruchomościami, jest to zwrot dokonany przez kupujących za wykonanie operatu 
szacunkowego ustalającego wartość nieruchomości Skarbu Państwa, środki zostaną 
zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. 
- 31 346 zł, dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80130 szkoły zawodowe, 
zwiększa się dochody zgodnie z umową nr 19/EE/D/2009 z dnia 27.04.2009 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 
środki zostaną przeznaczone  na dofinansowanie zadania ”Edukacja ekologiczna 
uczniów ZS-CEZiU im. M. Kopernika z Rawie Mazowieckiej połączona 
z monitoringiem środowiska 2009”. 
- 172 zł, dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, powiatowe 
urzędy pracy, zwiększenie dochodów zgodnie z umową nr UDA-POKL.06.01.02-
10019/08-00  z dnia 16.06.2008 roku, środki zostaną przeznaczone na pozostałe 
wydatki bieŜące. 
- 333 334 zł, dział 926 kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 obiekty sportowe, 
zwiększa się dochody o  dotację celową z budŜetu województwa łódzkiego, środki 
zostaną przeznaczone na realizację zadania „Budowa zespołu boisk przy ZSP Biała 
Rawska” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. 
- 333 000 zł, dział 926 kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 obiekty sportowe, 
zwiększa się dochody o  dotację celową z budŜetu państwa, środki zostaną 
przeznaczone na realizację zadania „Budowa zespołu boisk przy ZSP Biała Rawska” 
w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. 
- 200 000 zł, dział 926 kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 obiekty sportowe, 
zwiększa się dochody o  dotację celową z budŜetu państwa, środki zostaną 
przeznaczone na realizację zadania pn.”Budowa wielofunkcyjnego boiska 
sportowego przy ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej. 
346 420 zł, dział 851 ochrona zdrowia, rozdział 85111 szpitale ogólne, zwiększenie 
planu wydatków, środki zostaną przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku 
finansowego za 2008 rok SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
- 2 700 zł, dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85201 placówki opiekuńczo-
wychowawcze, zwiększenie planu wydatków Domu Dziecka w Rawie 
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Mazowieckiej, środki zostaną przeznaczone na leczenie chorej wychowanki (środki 
pochodzą z darowizny z 2008 roku i nie zostały wykorzystane). 
- 64 000 zł, dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział internaty i bursy 
szkolne, zwiększa się o kwotę 64 000 plan wydatków majątkowych na inwestycję 
„Termomodernizacja ZS CEZiU Rawa Mazowiecka”. 
- 96 497 zł, dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80195 pozostała działalność, 
zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska, 
Program „Leonardo da Vinci”. 
- 120 000 zł, dział 851 ochrona zdrowia, rozdział 85111 szpitale ogólne, zmniejsza 
się plan wydatków majątkowych o kwotę 120 000 zł, SP ZOZ nie uzyskał 
dofinansowania ze środków UE. 
Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budŜetowej inwestycji z działu 801 
oświata i wychowanie do działu 92601 obiekty sportowe. 
 
Zadania inwestycyjne 
Poz. 13 – 200 000 zł, zwiększa się nakłady na realizację zadania pn.”Budowa 
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej”. 
Poz. 14 –  966 000 zł , zwiększa się nakłady na realizację zadania pn.: Budowa 
zespołu boisk przy ZSP Biała Rawska” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 
2012”. 
Poz. 15 – 120 000 zł, zmniejsza się nakłady o kwotę 120 000 zł, na zakup 2 
ambulansów, SP ZOZ nie uzyskał dofinansowania ze środków UE. 
Poz. 18 – 64 000 zł, zwiększa się nakłady na realizację zadania pn. 
„Termomodernizacja ZS CEZiU Rawa Mazowiecka”. 
 
Przychody i rozchodu budŜetu. 
Zwiększa się przychody roku 2009 o kwotę 1 300 256 zł, środki pochodzą 
z nadwyŜki budŜetowej 2008 roku. 
W tym miejscu Rady Przemysław Szewczyk poprosił Panią skarbnik o wyjaśnienie 
róŜnicy między nadwyŜką budŜetową z lat ubiegłych, a wolnymi środkami. 
Odpowiadając Pani Marzena Pakuła stwierdziła, iŜ wolne środki są wynikiem 
rozliczeń lat ubiegłych. Natomiast nadwyŜka dotyczy roku 2008. Kwota 1.300.256 
zł. stanowi kolejną z ogólnej kwoty wynoszącej ok. 4.469.397 zł.  stanowiącej wolne 
środki rok 2008. Kwota w wysokości 1.180.000 zł. została juŜ wprowadzona 
do budŜetu uchwała budŜetową. Do wprowadzenia pozostanie kwota 
ok. 1.900.000 zł. 
Kontynuując swoją wypowiedź Radny Przemysław Szewczyk poprosił 
o wyjaśnienie, dlaczego pozostał kwota wolnych środków w wysokości 
ok. 1.900.000 zł  nie jest wprowadzana aktualnie do budŜetu, choćby po to, 
aby zmniejszyć planowany deficyt budŜetowy. 
Odpowiadając Starosta Rawski – Józef Matysiak zwrócił uwagę na pewne 
niebezpieczeństwa związane z realizacją budŜetu roku bieŜącego, głównie związane 
z zapowiadaną zmianą budŜetu państwa. Trudna sytuacja budŜetu państwa moŜe 



 4 

spowodować zmniejszenie wysokości przekazywanych samorządom subwencji. 
Pozostał kwota wolnych środków stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi 
zagroŜeniami, do których Starosta równieŜ zaliczył mniejsze od przewidywanych 
dochodów ze sprzedaŜy mienia. JeŜeli zagroŜenia te nie potwierdzą się, będzie 
propozycja Zarządu Powiatu w zakresie rozdysponowania pozostałej kwoty wolnych 
środków.    

Do tak przedstawionego przez Skarbnika Powiatu  i Starostę Rawskiego 
uzasadnienia innych uwag nie zgłoszono. 

Po uzyskaniu odpowiedzi na inne zadane pytania, Komisja BudŜetu 
i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w zakresie omawianego 
projektu uchwały.  
 
 
Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyraŜenie opinii  w zakresie projektu uchwały dotyczącej  
ustanowienia zobowiązania w formie weksla  in blanco wraz z deklaracją wekslową 
jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn.: 
„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie 
Mazowieckiej” realizowanego w ramach Programu „Budowa wielofunkcyjnych 
boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieŜy”. 
O zabranie głosu Przewodniczący Komisji ponownie poprosił Skarbnik Powiatu – 
Marzenę Pakułę. 
Mówczyni oświadczyła, iŜ w związku przyznaniem dotacji z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki na dofinansowanie projektu pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska 
sportowego przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej”  w ramach 
Programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla 
dzieci i młodzieŜy”  ustala się zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz upowaŜnia się Starostę 
i Wicestarostę do zaciągnięcia zobowiązania w formie weksla in blanco.  
Wyjaśnienia przedstawione przez Panią Skarbnik  przyjęto bez uwag. 
Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały. 
 
Ad. 5  W sprawach róŜnych Rady Przemysław Szewczyk poprosił o wyjaśnienie, 
jakich zagadnień będą dotyczyły proponowane zmiany w Statucie SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. 
W tym zakresie wyjaśnień udzielił Pan Sylwester Krawczyk – Kierownik Biura 
Rady. 
Poinformował, iŜ uchwały w sprawie zmiany w statucie SPZOZ  
uznawane były za akty prawa miejscowego i podlegały ogłoszeniu, co warunkowało 
ich wejście w Ŝycie. Konsekwencją takiej interpretacji było przyjęcie w uchwale   
nr XXX/161/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. zatwierdzającej dalsze zmiany statucie 
SPZOZ, iŜ podlega ona ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
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Łódzkiego. W roku 2008 Naczelny Sąd Administracyjny zmienił stanowisko 
w sprawie uznawania zmian statutów SPZOZ za akty prawa miejscowego 
podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa. Organ nadzoru 
(Biuro Prawne Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi) podziela stanowisko NSA. 
PoniewaŜ zapis w w/w  uchwale stanowiący o jej wejściu w Ŝycie po opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego uniemoŜliwia jej wejście 
w Ŝycie, konieczne jest dokonanie zmiany § 3 przedmiotowej uchwały.   
 
Ad. 6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad – 
Krzysztof Kopka o godz. 16:00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
                 (-) Krzysztof Kopka  
 
 
 


