
P R O T O K O Ł  NR 32/2009 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego  

w dniu 30 lipca 2009 roku  
 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji 
brała udział 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. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 

roku bieŜącego. 
3. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Sadkowice 
4. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

nr XXXI/167/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 9 czerwca 2009 r. 
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”. 

5. Sprawy róŜne.  
6. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 8:15 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 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Komisji odbytej w dniu  29 czerwca 2009 r.  
 
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.    

Mówczyni oświadczyła, iŜ w projekcie uchwały proponuje się następujące 
zmiany  w planie dochodów i wydatków budŜetowych: 
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Zmniejsza się dochody budŜetowe o kwotę 500 000 zł, zwiększa się dochody 
budŜetowe  o kwotę 13 640 zł. 
- 500 000 zł, dział 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 pozostała działalność, 
zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaŜy składników majątkowych. 
- 3 780 zł, dział 854, rozdział 85410, zwiększenie dochodów z tytułu najmu 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, środki zostaną 
przeznaczone na wydatki bieŜące Szkoły. 
- 9 860 zł, dział 854, rozdział 85410, zwiększenie dochodów z tytułu najmu 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, środki zostaną 
przeznaczone na wydatki bieŜące Szkoły. 
Dział 600 – transport i łączność. 
Zmniejsza się wydatki bieŜące o kwotę 8 000 zł, środki zwiększą wydatki 
majątkowe. 
Zwiększa się wydatki bieŜące, zakup usług remontowych, remont dróg 
z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin - gr. Woj. 
Łódzkiego (Mogielnica) od km 0+190 do km 4+500. 
Dział 750 – administracja publiczna. 
Zwiększenie wydatków ogółem 470 000, wydatki bieŜące rozdział 75075 o kwotę 
80 000 zł, majątkowe rozdział 75020 o kwotę 390 000 zł. 
Dział 801 – oświata i wychowanie. 
Zwiększenie wydatków ogółem 42 000 zł, w tym: 
42 000 zł, zwiększenie wydatków majątkowych w Liceum Ogólnokształcącym 
w Rawie Mazowieckiej. 
Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza. 
Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 24 000 zł, są to oszczędności 
poprzetargowe. 
Dział 926 -  kultura fizyczna i sport.  
Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 640 000zł, są to oszczędności 
poprzetargowe. 
 
ZADANIA INWESTYCYJNE 
Poz. 3 – 8 000 zł, zwiększa się nakłady na zakupy inwestycyjne, zakup gruntów. 
Poz. 5 – 390 000 zł, wprowadza się inwestycję pn. „Remont elewacji budynku 
Starostwa”. 
Poz. 12 – 35 000 zł, wprowadza się inwestycję pn: „Budowa zespołu boisk przy 
Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej” w ramach programu „Moje 
Boisko – Orlik 2012”. 
Poz. 13 – 7 000 zł, zwiększa się nakłady na zakup sprzętu do siłowni w Liceum 
Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej. 
Poz. 15 – 290 000 zł, zmniejsza się nakłady na realizację zadania pn.”Budowa 
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej”, 
są to oszczędności poprzetargowe. 
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Poz. 16 –  350 000 zł , zmniejsza się  nakłady na realizację zadania pn.: Budowa 
zespołu boisk przy ZSP Biała Rawska” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 
2012”, są to oszczędności poprzetargowe. 
 Poz. 20 – 24 000 zł, zmniejsza się nakłady na realizację zadania pn. 
„Termomodernizacja ZS CEZiU Rawa Mazowiecka”, są to oszczędności 
poprzetargowe. 
 
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 
Wprowadza się dwa nowe, wieloletnie programy inwestycyjne: 
Poz. 5 – „Przebudowa drogi powiatowej nr 4116E Sanogoszcz – Głuchówek”, okres 
realizacji 2009-2010. 
Poz. 6 – „Budowa zespołu boisk – ORLIK 2012 przy Liceum Ogólnokształcącym 
w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2009-2010. 
 
PRZYCHODY I ROZCHODU BUD śETU 
Zwiększa się przychody roku 2009 o kwotę 848 000 zł, środki pochodzą z nadwyŜki 
budŜetowej 2008 roku. 
 

W nawiązaniu do wystąpienia Skarbnik Powiatu, Radny Przemysław 
Szewczyk poprosił o wskazanie źródeł sfinansowani kosztów remontu elewacji 
budynku Starostwa. 
Odpowiadając Pani Skarbnik oświadczyła, iŜ kwota 190.000 zł. przeznaczona na 
remont elewacji budynku Starostwa pochodzi w części z oszczędności 
poprzetargowych oraz wolnych środków roku ubiegłego. 
Zdaniem Radnego Przemysława Szewczyka obecna sytuacja budŜetowa 
spowodowana mniejszym niŜ zaplanowano wykonaniem dochodów nie uzasadnia 
wykonania tej inwestycji w roku bieŜącym mimo tego, Ŝe wszyscy mają 
świadomość o jej potrzebie. 
Według Przewodniczącego Krzysztofa Kopki zadanie to jest systematycznie 
przesuwane od 7 lat. Rok bieŜący, z uwagi na  istotny spadek cen usług 
budowlanych, jest rokiem sprzyjającym do wykonywania tego typu prac. 
Włączając się do dyskusji Skarbnik Marzena Pakuła poinformowała, iŜ na chwile 
obecną planowane wpływy z dotacji i subwencji przekazywane są w pełnej 
wysokości. Jak będzie wyglądała sytuacja w tym zakresie w drugiej połowie roku, 
nie wiadomo. 
Radny Andrzej Cynkiem wyraził pogląd, Ŝe podejmowanie tej odkładanej od 7 lat 
inwestycji w roku najtrudniejszym budŜetowo jest mocno dyskusyjne.   
Zdaniem Radnego Jarosława Kobierskiego, jeŜeli tej inwestycji nie zrealizujemy 
w roku bieŜącym, z pewnością nie zrealizujemy jej w roku przyszłym, gdzie 
będziemy borykać się z przekształceniem szpitala. 

Innych wystąpień związanych z zaproponowanymi zmianami w budŜecie roku 
bieŜącego nie było. 
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Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła 3 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących 
się pozytywną opinię w zakresie przedstawionych propozycji zmian w budŜecie 
roku bieŜącego. 
 
Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice. 
O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił ponownie  Skarbnik Powiatu – 
Marzeną Pakułę. 
Mówca oświadczył, iŜ w związku z tym, iŜ Wójt Gminy Sadkowice przewiduje 
złoŜenie wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych 2008-2011 na rok 2010, Powiat Rawski udziela pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł na przebudowę skrzyŜowania 
drogi powiatowej nr 4131E Olszowa Wola - Kłopoczyn z drogą gminną nr 383515 
śelazna – gr. gminy w miejscowości śelazna w ramach przebudowy tej drogi 
gminnej. Z podobnym wnioskiem do Gminy Sadkowice w roku ubiegłym zwrócił 
się Powiat Rawski na modernizację drogi powiatowej Biała Rawska – Sadkowice. 
Gmina przekazała dotację w kwocie 40.000 zł. 

Wyjaśnienie przedstawione przez Skarbnika Powiatu  przyjęto bez uwag. 
Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały.  
 
Ad. 5  Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/167/2009 Rady Powiatu 
Rawskiego z dnia 9 czerwca 2009 r. 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”. 
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu – Marzena 
Pakuła. 
Mówczyni oświadczyła, iŜ w uchwale nr  XXXI/167/2009 Rady Powiatu Rawskiego 
z dnia 9 czerwca 2009 roku wprowadza się zmianę w § 3.  Zmiana polega na 
upowaŜnieniu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową kolejnej 
osoby Pana Krzysztofa Janeczka – Członka Zarządu Powiatu. 

Wyjaśnienie przedstawione przez Skarbnika Powiatu  przyjęto bez uwag. 
Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały.  
 
Ad. 6 W sprawach róŜnych Radny Przemysław Szewczyk zwrócił uwagę na 
konieczność wcześniejszego przekazywania Radnym projektów uchwał 
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budŜetowych, tak aby przed dyskusją była moŜliwość bardziej wnikliwego 
zapoznanie się z ich treścią. 
Wniosek ten poparł Przewodniczący Komisji. 
Członek Zarządu Powiatu – Jarosław Kobierski wyjaśnił, iŜ projekty niektórych 
uchwał wprowadzane są do porządku obrad Komisji i Rady w trybie pilnym 
i są reakcją na występujące potrzeby.   
 
Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad – 
Krzysztof Kopka o godz. 9:00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
                 (-) Krzysztof Kopka  
 
 


