
P R O T O K Ó Ł NR 17/2012 
ze wspólnego posiedzenia: Komisji BudŜetu i Finansów; Komisji 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Terenami odbytego w dniu 10 października 2012 roku 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie, zgodnie z listami obecności 

stanowiącymi załączniki do protokołów posiedzeń poszczególnych komisji. Ponadto 
w posiedzeniu udział brali: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu i Pan Stefan 
Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 
w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej. 
 Posiedzeniu przewodniczyli wspólnie przewodniczący komisji. 
  
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
4. WyraŜenie opinii dot. uchwały w sprawie zamiany nieruchomości drogowych 

(między Powiatem Rawskim a Gminą Rawa Mazowiecka). 
5. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
roku bieŜącego.  
6. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu    
i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek,             
o których mowa w art.9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku               
o finansach publicznych, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oraz Biblioteki Powiatowej w Rawie 
Mazowieckiej (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) zaliczanych do podsektora 
samorządowego, za pierwsze półrocze roku budŜetowego. 
7. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Cielądz. 
8. Sprawy róŜne. 
9. Zamknięcie posiedzenia.  

 
Ad. 1 Otwarcia wspólnego posiedzenia komisji o godzinie 14:30 dokonał 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – Pan Ryszard Imioła, witając 
członków poszczególnych komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum 
w komisjach i uprawnienie do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji  porządku obrad  uwag 
nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
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Ad. 3 Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji – ich przyjęcie 
głosowano łącznie; zostały one przyjęte przy jednym głosie wstrzymującym się. 
 
Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zamiany 
nieruchomości drogowych (między Powiatem Rawskim a Gminą Rawa 
Mazowiecka). 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Stefan Goryczka – Dyrektor 
Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami: 

Nieruchomości drogowe stanowiące własność Powiatu Rawskiego, oznaczone 
numerami działek: nr 60 o powierzchni 1,1200 ha obręb Pokrzywna objęta księgą 
wieczystą KW LD1R/00035881/1; nr 229 o powierzchni 0,9400 ha obręb 
Pokrzywna objęta księga wieczystą KW LD1R/00035881/1; nr 220 o powierzchni 
0,4100 ha obręb Pokrzywna objęta księgą wieczystą KW LD1R/00034474/1; nr 16/1 
o powierzchni 0,1700 ha obręb Zakład Doświadczalny Rossocha objęta księgą 
wieczystą KW LD1R/00035888/0; nr 16/2 o powierzchni 0,3500 ha obręb Zakład 
Doświadczalny Rossocha objęta księgą wieczystą KW LD1R/00035888/0; nr 18       
o powierzchni 1,2100 ha obręb Zakład Doświadczalny Rossocha objęta księgą 
wieczystą KW LD1R/00035888/0 zostały pozbawione kategorii drogi powiatowej  
nr 38552 Niwna – Wołucza na odcinku Niwna – Pokrzywna – Rossocha, uchwałą  
Nr XXX/176/2001 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 24 sierpnia 2001r. w sprawie 
pozbawienia kategorii dróg powiatowych. 
Ponadto, nieruchomości drogowe stanowiące własność Gminy Rawa Mazowiecka 
oznaczone numerami działek: nr 85/1 o powierzchni 0,6700 ha obręb Przewodowice 
objęta księgą wieczystą KW LD1R/00041467/8; nr 85/7 o powierzchni 0,2458 ha 
obręb Przewodowice objęta księgą wieczystą KW LD1R/00041467/8, zostały 
zaliczone do kategorii drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Przewodowice            
– Rylsk DuŜy - Zuski, uchwałą nr XLII/262/2002 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 
30 sierpnia 2002r. w sprawie nadania kategorii drogi powiatowej. W związku            
z powyŜszym podjęcie uchwały uznaje się za zasadne. 

Połączone komisje, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie 
zaopiniowały proponowany projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości 
drogowych.  
 
Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii dotyczącej 
projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego.  

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
  Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka nr XX/106/12 z dnia               
7 września 2012 roku oraz umową zawartą miedzy Gminą Rawa Mazowiecka           
i Powiatem Rawskim, zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej                  
w wysokości 34 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań 
majątkowych. 
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Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1500 zł, środki zgodnie z zawartą 
umową, pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zostaną 
przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów naleŜnych właścicielom gruntów rolnych    
za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. 
Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 470.190,00 zł, środki zostaną 
przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli. 
Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy grupami wydatków, działami i rozdziałami 
klasyfikacji budŜetowej w Starostwie. 
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych - zwiększenia: 68 500 zł „Remont mostu       
w miejscowości Wołucza” 
Połączone komisje, przy jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian budŜecie. 
 
Ad. 6 W tym punkcie wyraŜono opinię dot. projektu uchwały w sprawie określenia 
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek,     
o których mowa w art.9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej oraz Biblioteki Powiatowej w Rawie Mazowieckiej (Dz. U. Nr 157, 
poz.1240 ze zm.) zaliczanych do podsektora samorządowego, za pierwsze półrocze 
roku budŜetowego.  

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

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych określa się zakres i 
formę informacji o przebiegu wykonania planów finansowych SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej i Biblioteki Powiatowej, których Powiat Rawski jest organem 
załoŜycielskim za I półrocze roku budŜetowego.  

Połączone komisje BudŜetu i Finansów a takŜe Rolnictwa i Gospodarki 
Terenami wyraziły jednogłośnie pozytywną opinię dotyczącą proponowanego 
projektu uchwały. 
 
Ad. 7 W tym punkcie wyraŜono opinię dot. uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Cielądz. 
Omówienia projektu dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego:  

W związku z tym, iŜ Wójt Gminy Cielądz przewiduje złoŜenie 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 71 000,00 zł, na zadanie pn.: 
„Remont drogi gminnej 113053E Cielądz - Ossowice”, ze środków ujętych                
w budŜecie Powiatu Rawskiego na rok 2013. Przeznaczenie oraz zasady rozliczania 
środków finansowych określi umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu 
Rawskiego a Gminą Cielądz.  
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Połączone komisje BudŜetu i Finansów a takŜe Rolnictwa i Gospodarki 
Terenami wyraziły jednogłośnie pozytywną opinię dotyczącą proponowanego 
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Cielądz. 
 
Ad. 8 W sprawach róŜnych głos zabrała Pani radna Katarzyna Urbańska dziękując 
przedstawicielom Zarządu Powiatu Rawskiego za naprawienie drogi powiatowej          
w miejscowości Ścieki 

  
Ad. 9 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Ryszard 
Imioła o godz. 1545 dokonał zamknięcia połączonego posiedzenia  dwóch komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
        Przewodniczący Komisji: 


