
P R O T O K Ó Ł  NR 4/2011 
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu 

i Bezpieczeństwa Publicznego 
 odbytego w dniu 14 września 2011 r. 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji 
brali udział zaproszeni goście wykazani na liście obecności.   

Posiedzeniu Przewodniczył Pan Marek Szcześniak - Przewodniczący Komisji 
Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego. 

  
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.  
3. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie  ustalenia opłat 

za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na obszarze 
powiatu rawskiego oraz kosztów odstąpienia od usunięcia. 

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

5. Przyjęcie informacji z wykonania budŜetu z I półrocze bieŜącego roku.  
6. Sprawy róŜne.  
7. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1 Otwarcia obrad Komisji o godzinie 1400 dokonał jej Przewodniczący, witając 
zaproszonych gości oraz członków Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Komisji. 
Do treści protokołu uwag nie było. 
Został on przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się. 
 
Ad. 3  Następny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały w sprawie  ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie 
pojazdów usuniętych z dróg na obszarze powiatu rawskiego oraz kosztów 
odstąpienia od usunięcia. 
 O przedstawienie treści projektu uchwały Przewodniczący Komisji poprosił 
Kierownika Obwodu Drogowego w Wydziale Infrastruktury Pana Ryszarda 
Studzińskiego. 
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Mówca poinformował, iŜ nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym stanowi, iŜ pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela, 
w szczególności w przypadku: 

- pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch 
lub w inny sposób zagraŜa bezpieczeństwu; 

- nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie 
umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego 
ubezpieczenia; 

- przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi 
określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba Ŝe istnieje moŜliwość 
skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch 
takiego pojazdu; 

- pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu 
przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniŜonej 
sprawności ruchowej; 

- pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, 
Ŝe zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. 

Ponadto pojazd moŜe być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeŜeli nie ma 
moŜliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy kierowała nim 
osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po uŜyciu alkoholu 
albo środka działającego podobnie do alkoholu, nieposiadającą przy sobie 
dokumentów uprawniających do kierowania lub uŜywania pojazdu lub jego stan 
techniczny zagraŜa bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi 
albo narusza wymagania ochrony środowiska. 

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeŜonym do czasu 
uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie. Usuwanie pojazdów 
oraz prowadzenie parkingu strzeŜonego dla pojazdów usuniętych we wskazanych 
przypadkach, naleŜy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje 
te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich 
wykonywanie, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. 

Rada Powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, 
o których mowa w ustawie, ustala corocznie, w drodze uchwały koszty usuwania 
i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu oraz ustala wysokość opłat 
i kosztów. 
 Rozstrzygnięty został przetarg na usuwanie pojazdów oraz prowadzenie 
parkingu strzeŜonego dla pojazdów usuniętych w tych przypadkach i w związku 
z tym zachodzi konieczność ustalenia stawek kwotowych opłat za usuwanie 
i przechowywanie pojazdów oraz kosztów odstąpienia od usunięcia.  

Z kosztem odstąpienia od usługi mamy do czynienia wówczas kiedy została 
podjęta decyzja o usunięciu pojazdu, a w międzyczasie pojawia się osoba, która 
moŜe ten pojazd odprowadzić. 
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Odnosząc się do treści projektu uchwały Radny Rafał Dobrowolski poprosił 
o wyjaśnienie, co w przypadku gdy pojazd nie musi być usunięty przez firmę 
zewnętrzną, a ta firma juŜ została wezwana i jest na miejscu zdarzenia. 
Czy wówczas firmie naleŜy się zaplata? 

Odpowiadając Kierownik Ryszard Studziński wyjaśnił, iŜ z kosztem 
odstąpienia od usunięcia pojazdu mamy do czynienia wówczas gdy pojawia się 
osoba mogąca zająć się pojazdem, ale procedura usunięcia pojazdu z drogi została 
juŜ rozpoczęta i firma zjawiła się na miejscu zdarzenia. Wówczas właściciel pojazdu 
lub osoba odbierająca pojazd jest zobowiązana uiścić koszty wskazane w projekcie 
uchwały wynikające z odstąpienia od usunięcia pojazdu. Te koszty w całości idą 
na pokrycie kosztów firmy świadczącej usługę usunięcia. JeŜeli w terminie 3 
miesięcy właściciele nie zgłoszą się po usunięte pojazdy  i po uiszczeniu kosztów 
nie odbiorą swoich pojazdów, powiat występuje do sądu o orzeczenie ich własności 
na rzecz powiatu. 

Inaczej w sytuacji gdy usunięcie ma miejsce i pojazd umieszczany jest 
na parkingu wskazanym przez starostę. Wówczas róŜnica między kosztami 
wynikającymi z uchwały, a opłatami wynikającymi z umowy zasila budŜet powiatu.  

Radny Rafał Dobrowolski zwrócił uwagę na wysokie koszty związane 
z odstąpieniem od wykonania w przypadku rowerów i motocykli. Natomiast na zbyt 
niskim poziomie określono koszty w przypadku pozostałych pojazdów. Sytuacja 
taka moŜe spowodować konieczność dokładania do tych zadań z budŜetu. 

Na chwilę obecną jest 11 pojazdów, w stosunku do których zostanie wszczęta 
procedura ich przejęcia na rzecz powiatu, następnie procedura likwidacji, bądź 
sprzedaŜy. W budŜecie na ten cel zabezpieczono środki na poziomie 90.000 zł. 
Zwiększenie kwoty odstąpienia nie ma znaczenia dla budŜetu powiatu, albowiem 
kwota ta w całości wpływa do budŜetu firmy usługowej. Powiat nic z tego nie ma. 
 
Zdaniem Radnego Jarosława Kobierskiego naleŜy się liczyć z sytuacją, ze  realizacja 
nałoŜonych na powiat zadań będzie wiązać się z koniecznością wyasygnowania 
dofinansowania z budŜetu  Wysokość tych kosztów nie jest na chwilę obecną znana, 
gdyŜ nowy system rozliczeń dopiero zaczyna obowiązywać. 
 Innych głosów w ramach tego punktu porządku obrad nie było.  

Komisja BudŜetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię 
w zakresie omawianego projektu uchwały. 
 
Ad. 4  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie  udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Sadkowice. 

O zabranie głosu w tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Komisji 
poprosił Panią Marzenę Pakułę – Skarbnik Powiatu. 

W związku z tym, iŜ Wójt Gminy Sadkowice przewiduje złoŜenie wniosku 
o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008 - 2011 na rok 2012 zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 383511 
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Jajkowice - Nowy Kłopoczyn na odcinku ok. 1100 m", Powiat Rawski udziela 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 40 000,00 zł. na jego 
realizację.  

 Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik w zakresie 
zaproponowanego wsparcia finansowego dla Gminy Sadkowice  pytań nie było. 

Komisja BudŜetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię 
w zakresie omawianego projektu uchwały. 
 
Ad. 5 W tym punkcie porządku obrad informację z przebiegu wykonania budŜetu 
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu rawskiego za I półrocze 2011 r. 
przedstawiła Skarbnik Powiatu –Marzena Pakuła.  

Przed omawianiem samego wykonania Skarbnik poinformowała, iŜ na chwilę 
obecną nie ma jeszcze opinii Regionalnej izby Obrachunkowej w Łodzi. 
Po uzyskaniu takiej opinii Rada Powiatu o jej treści zostanie poinformowana. 

Swoje wystąpienie obejmujące samą informację Skarbnik Powiatu rozpoczęła 
od przypomnienia, iŜ budŜet powiatu na 2011 r. uchwalony został w dniu 11 lutego 
2011 r. Uchwałą nr IV/28/2011 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała 
dochody i wydatki budŜetu, w tym dochody i wydatki na zadania rządowe 
i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania 
przez powiat w 2011 r. oraz zestawienie zadań inwestycyjnych na 2011 r. 

Dochody planowane to kwota 46 507 337 zł. Wykonanie za I półrocze 2011 r. 
wynosi 26 744 374,32 zł. tj. 57,5 % planu. Planowana kwota subwencji to kwota 
27 308 572 zł. Wykonanie wyniosło 16 567 496,00 zł,  tj. 60,7 % planu, z tego: 

 
                plan       wykonanie               % 
- subwencja oświatowa          23 341 298 zł         14 363 872,00  zł          61,5  % 
- subwencja równowaŜąca      1 703 380 zł              851 676,00  zł          50,0  % 
- subwencja wyrównawcza     2 263 894 zł             1 131 948,00  zł         50,0  % 
- uzupełnienie subwencji          220 000  zł              
Subwencje stanowiły 61,9 % dochodów ogółem . 
 
Kwota dotacji to 7 596 689 zł – plan. Wykonanie to  5 023 676,98 zł  tj. 66,1 %.  
W kwotach dotacji są dotacje z budŜetu państwa, dotacje z budŜetów jednostek 
samorządu terytorialnego oraz z funduszy europejskich. 
Kwota dotacji z budŜetu państwa szacowana była w wysokości 4 735 544 zł. 
Dotacje, jakie wpłynęły to kwota 2 783 598,00 zł tj. 58,8 % w tym: 
a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieŜące).  
    Plan 4 719 544 zł, wykonanie 2 772 598,00 zł tj. 58,7 % 
b) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej.  
    Plan 11 000 zł, wykonanie 100,0 % tj. 11 000,00 zł 
d) na zadania z zakresu administracji rządowej – inwestycyjne.  
    Plan 5 000 zł, wykonanie  0,00 zł. 
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        Na 2011 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 11 602 076 zł., 
wykonanie na koniec czerwca wyniosło 5 153 201,34 zł, tj. 44,4%. 
        Plan wydatków po zmianach w ciągu roku określony został na poziomie 
49 059 765 zł. Wykonanie wyniosło 22 198 656,45 zł tj. 45,2 %. 
 
Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje: 
1.Wydatki bieŜące w wysokości 43 938 314 zł, wykonanie 22 034 122,55 zł. 
tj. 50,1% planu, w tym: 
a) jednostki budŜetowe kwota 37 559 984 zł, wykonanie 19 423 460,41 zł. 
tj. 51,7% planu 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  28 582 269 zł, wykonanie 
15 188 096,33 zł tj. 53,1% planu 
- zadania statutowe 8 977 715 zł, wykonanie 4 235 364,08 zł tj. 47,2% planu 
b) dotacje na zadania bieŜące 1 009 500 zł, wykonanie 440 290,35 tj. 43,6% planu 
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 648 260 zł, wykonanie 565 082,00 zł                      
tj. 34,3% planu 
d) poręczenia i gwarancje 766 667 zł, wykonanie 255 555,56 tj. 33,3% planu 
e) obsługa długu 976 675 zł, wykonanie 524 568,37 zł tj. 53,7% planu 
f) wydatki z udziałem środków UE 1 977 228 zł, wykonanie 825 165,86 zł tj. 
41,7% planu 
 
2. Wydatki majątkowe w wysokości 5 121 451 zł, wykonanie 164 533,90 zł tj. 3,2% 
planu  w tym: 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 806 451 zł, wykonanie 44 713,99 zł. 
tj. 0,9% planu 
b) z udziałem środków UE 275 000 zł, wykonanie 119 819,91 zł.  tj. 43,6% planu 
c) dotacje na inwestycje 40 000 zł, wykonanie 0,00 zł. 

Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w IX części informacji 
omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2011 r. 

 
Nakłady inwestycyjne na 2011 rok zostały zaplanowane i wykonane 

następująco: 
Dział 600 – transport i łączność 
Plan wydatków majątkowych na 2011 rok to kwota 3 192 551 zł, wydatki wykonano                     
w wysokości  20 664,00 zł, na inwestycje: 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4106E na odcinku Wólka Lesiewska – Ossa” 
przeprowadzono postępowanie przetargowe, rozpoczęto realizacje zadania, 
zaawansowanie prac w 30%. Planowany wydatek w wysokości 1 270 101 zł 
zostanie poniesiony w II półroczu 2011 roku. 
- „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) wraz 
z wykonaniem kładki dla pieszych w miejscowości Sadkowice oraz poprawą 
widoczności na łuku w miejscowości Paprotnia” przeprowadzono postępowanie 
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przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót. Planowany wydatek w wysokości 
1 254 000 zł. zostanie poniesiony w II półroczu 2011 roku. 
- „Przebudowa mostu na przepust w miejscowości śydomice”, zadanie będzie 
realizowane w II półroczu 2011 roku. Planowane na ten cel środki to kwota 
320 000 zł. 
- „Remonty dróg powiatowych: nr 1334E Zawady – Biała Rawska, nr 4108E 
Wałowice – Wilkowice” zadanie będzie realizowane w II półroczu 2011 roku. 
Planowane na ten cel środki to kwota 200 000 zł. 
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi 
powiatowej nr 4118E do działek w obrębie Regnów”,  zadanie będzie realizowane                            
w II półroczu 2011 roku. Planowane na ten cel środki to kwota 87 450 zł. 

Zakupy inwestycyjne plan 21 000 zł, wykonanie 20 664,00 zł  zakupiono 
kosiarkę bijakową. 

Dotacje na inwestycje 40 000 zł, występują tylko po stronie planu, wydatek 
zostanie zrealizowany w II półroczu 2011 roku. 
 
Dział 710 – działalność usługowa 
Plan wydatków majątkowych na 2011 rok to kwota 580 000 zł, wydatki wykonano                        
w wysokości  87 225,11 zł, na inwestycje: 
- „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 
Łódzkiego” plan wydatków to kwota 235 000 zł, wydatkowano 87 225,11 zł. 
Opłacono bieŜące zarządzanie projektem oraz opracowano materiał reklamowy na 
strony internetowe. Zakupiono sprzęt – serwery. Zakończono postępowanie 
przetargowe na zakup baz danych (skanowanie i podłączenie do systemu ośrodka 
danych). 
- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków części gminy Rawa Mazowiecka” 
plan wydatków to kwota 310 000 zł, zakończono postępowanie przetargowe, 
zadanie w trakcie realizacji. 
Zakup sprzętu komputerowego planowany wydatek 35 000 zł, zostanie zrealizowany 
w II półroczu 2011 roku. 
 
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 
Wydatki majątkowe 5 000 zł występują tylko po stronie planu, wydatek zostanie 
zrealizowany w II półroczu 2011 roku. 
 
Dział 801 – oświata i wychowanie 
Planowane wydatki  w wysokości 235 000 zł, zrealizowano w wysokości 
43 144,79 zł. na inwestycje: 
- „Remont pomieszczeń  w ZSCEZiU z przeznaczeniem na pracownie zawodowe: 
diagnostyki samochodowej oraz mechatroniczną” planowany wydatek to kwota 
170 000 zł, wydatkowano 10 549,99 zł. Wykonano dokumentację projektową 
remontu. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. 
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- „Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku ZSP w Białej 
Rawskiej wraz z instalacją zasuwy przeciwzalewowej” planowany wydatek to kwota 
25 000 zł, zostanie zrealizowany w II półroczu 2011 roku. Rozpoczęto procedurę 
wyłonienia wykonawcy na realizację zadania. 
- „Pomoce naukowe”, zakupiono podnośnik do pracowni samochodowej 
w ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej w ramach programu UE „Zyskaj więcej w 
szkole zawodowej”, na planowane 40 000 zł zakup inwestycyjny pochłonął 
32 594,80 zł. 
 
Dział 851 – ochrona zdrowia 
Planowane wydatki  w wysokości 129 000 zł, zrealizowano w wysokości  
13 500,00 zł. na inwestycje: 
 „Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej w budynku SPZOZ 
w Rawie Mazowieckiej” planowany wydatek to kwota 19 000 zł, wydatkowano 
13 500,00 zł. Inwestycja została zrealizowana technicznie. 
„Zakup aparatury i sprzętu  medycznego tj.: bronchofiberoskopu i myjni 
automatycznej do endoskopów” planowany wydatek to kwota 110 000 zł, zakup 
został zrealizowany. Faktura została opłacona zgodnie z terminem płatności 
w miesiącu lipcu 2011 roku. 
 
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Wydatki majątkowe planowane to kwota 5 500 zł zostaną zrealizowane 
w II półroczu 2011 roku.  
 
Dział 926 – kultura fizyczna i sport 
Zadanie pn. „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie 
Mazowieckiej”. Kwota planowana na 2011 rok to 974 400 zł, zadanie jest 
realizowane, trwa budowa krytej pływalni.  

W I półroczu 2011 roku wypracowano wolne środki w wysokości 
4 285 126,87 zł. Środki pochodziły z większego niŜ planowane wykonania 
dochodów oraz niŜszego wykonania wydatków ( płatności inwestycyjne będą 
realizowane w II półroczu). Sytuacja finansowa pozwoliła na bezpieczne 
i terminowe spłaty zaciągniętych kredytów, Powiat nie korzystał  z kredytu 
krótkoterminowego. 

Dokonując podsumowania przedstawionych danych liczbowych, członkowie 
Komisji stwierdzili, iŜ  analiza dochodów i wydatków generalnie daje pozytywny 
obraz wykonania budŜetu. Występują sporadyczne przypadki przekroczenia 
poziomu wydatków i mniejszego od zakładanego wykonania dochodów, tak jest 
w przypadku zaplanowanej sprzedaŜy majątku powiatu. Pierwsze półrocze tak 
naprawdę niczego nie dowodzi gdyŜ większość płatności, równieŜ tych 
inwestycyjnych, następuje w drugiej połowie roku.  
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 Do tak przedstawionej informacji z wykonania budŜetu za I półrocze 
2011 roku innych uwag nie było. 

Komisja BudŜetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
informację z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2011 roku.  
 
Ad. 6  W sprawach róŜnych Radny Henryk Majewski podniósł kwestię złego 
wykonania modernizacji drogi na odcinku Zakrzew – Niemirowice. Nowo połoŜona 
nawierzchnia asfaltowa jest tak nierówna, Ŝe przy większej szybkości pojazdy tracą 
przyczepność z nawierzchnią. W sposób nienaleŜyty wykonano pobocza, które 
wystają powyŜej jezdni, co uniemoŜliwi jej odwodnienie. 
 Odpowiadając Pana Ryszarda Studzińskiego zwrócił uwagę na fakt 
wykonania powyŜszego odcinka pojedynczą 4 centymetrową nakładką asfaltową. 
Takie rozwiązanie zakłada wykonanie remontu do czasu kiedy powyŜsza droga 
uzyska dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wykonane prace mają charakter 
zabezpieczeniowy.  Roboty drogowe nie zostały jeszcze odebrane przez inwestora.  
 Następnie Henryk Majewski zwrócił się o przyspieszenie prac remontowych 
masą na zimno na terenie gminy Biała Rawska. Jest duŜo dziur po minionej  zimie  
 
Ad. 7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji o godz. 1600 dokonał zamknięcia posiedzenia 
Komisji. 

 
W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 

 
 


