
PROTOKÓŁ NR 19/2012 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 14 grudnia 2012 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brali też: 
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie 
Powiatowym w Rawie Mazowieckiej a także Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego. 
 Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Bogdan Batorek.   
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji 16.11.2012 r. 
4. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2013. 
5. Ustalenie wstępnego planu pracy Komisji Oświaty na rok 2013. 
6. Sprawy różne. 
7. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:10 dokonał Przewodniczący 
Komisji – Bogdan Batorek, witając uczestniczących w posiedzeniu Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiążących decyzji. 
 
Ad. 2 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie porządku obrad. Do propozycji porządku obrad uwag nie zgłoszono. 
Porządek obrad w kształcie zaproponowanym przez Przewodniczącego Komisji 
przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji uwag nie wniesiono    
- przyjęto go jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zaopiniowanie projektu uchwały     
w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na rok 2013.  

Omówienia projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2013 dokonała Pani 
Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego: 
Dochody powiatu na rok 2013 zaplanowano w wysokości 48 525 725 zł. 
Kwotę dochodów stanowią: 
1. Dochody bieżące  w wysokości 45 713 499 zł, w tym: 
a)  dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 
rządowej, w wysokości  4 677 357 zł.  
Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach: 
700 – Gospodarka mieszkaniowa                  12 000 zł 
710 – Działalność usługowa                           526 950 zł 
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750 – Administracja publiczna                            119 727 zł 
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     2 907 100 zł 
851 – Ochrona zdrowia                           1 035 900 zł 
853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej        75 680 zł 
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na 

podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 10 000 zł.  
c) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień, kwota dotacji to 842 076 zł. Są to dotacje z gmin i powiatów na 
wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów) oraz dotacje na 
utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające               w 
rodzinach zastępczych w powiecie rawskim. 
d) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 2 425 305 zł. 
e) dochody własne oszacowano w wysokości 37 758 761 zł, w tym:  
Subwencje ogólne. Kwota subwencji ogólnej na 2013 rok to 27 895 237 zł,        w 
tym:   
Część oświatowa    24 021 968 zł                             
Część wyrównawcza      2 345 527 zł                               
Część równoważąca      1 527 742 zł                               
Ogółem                27 895 237 zł                             
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  7 378 638 zł.  
Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano  w wysokości 2 484 886 zł,       w 
tym:.  
Wpływy z opłat komunikacyjnych  1 100 000 zł 
Wpływy z najmu i dzierżawy  293 886 zł 
Odsetki 50 000 zł 
Wpływy z usług  618 000 zł 
Wpływy z różnych dochodów i opłat  423 000 zł 
2. Dochody majątkowe w wysokości  2 812 226 zł, w tym: 
a) dochody ze sprzedaży majątku 2 780 000 zł 
b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 10 000 zł 
c) środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 22 226 zł 
Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2013 roku                               
to kwota 190 800 zł. 
Wydatki Powiatu to  kwota 50 079 769 zł: 
1.Wydatki bieżące w wysokości 46 958 769 zł, w tym: 
a) jednostki budżetowe kwota 40 116 183 zł 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  28 769 239 zł 
- zadania statutowe 11 346 944 zł 
b) dotacje na zadania bieżące 1 146 121 zł 
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 642 200 zł 
d) wydatki z udziałem środków UE 2 554 265 zł 
e) obsługa długu 1 500 000 zł 
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2. Wydatki majątkowe w wysokości 3 121 000 zł, w tym: 
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 121 000 zł 
- w tym z udziałem środków UE 34 000 zł 
Opracowując plany wydatków na 2013 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia 
i pochodne na poziomie 2012 roku. 
… 
Cały projekt budżetu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Pan Przewodniczący Bogdan Batorek zapytał w jaki sposób zamierzamy 
uzyskać ponad 2mln 800 tys. zł jako dochody majątkowe. Pani Skarbnik 
odpowiedziała, że głównie będzie to ze sprzedaży gruntów, 

Pan Przewodniczący zapytał też jakie były w tym roku dochody majątkowe     
i wyraził przekonanie, że planowane dochody ze sprzedaży mogą być nie wykonane.  

Pan Batorek zapytał też o środki na termomodernizację Zespołu Szkół            
w Białej Rawskiej – czy planowane 30 tys. zł to już ostatni etap termomodernizacji; 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeszcze to nie koniec tej inwestycji. 

Obecny Pan Starosta Józef Matysiak poinformował o utworzonej klasie           
o profilu siatkarskim dla dziewcząt w Zespole Szkół im. Reymonta, jest to klasa 
jedyna taka w województwie łódzkim; całe przedsięwzięcie jest realizowane 
wspólnie z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Jak zaznaczył Pan Starosta w 
związku z tym potrzebny jest remont zaplecza sanitarnego w tej szkole. 

Pan Starosta odnosząc się do projektu budżetu wyraził obawę o planowane 
dochody budżetu państwa, a co za tym idzie dochody budżetu powiatu.  

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
powiatu na rok 2013. 

 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wstępne  opracowanie planu pracy 
komisji Oświaty na rok 2013. Członkom komisji rozdano kopie planu pracy komisji 
na rok 2012 i ustalono, że członkowie komisji zastanowią co z tego planu ma 
pozostać, co należy wykreślić a co dodać. Na posiedzeniu w styczniu 2013 r. 
zostanie przyjęty plan pracy komisji. 
 
Ad. 6 W sprawach różnych głosów nie było.  
 
Ad. 7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad Przewodniczący Komisji                 
o godz. 10.30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 
W załączeniu: 
- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
 
 
         Przewodniczący Komisji: 


