
P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 
ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją 

Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego 
w dniu 14 grudnia 2012 roku 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie, zgodnie z listami obecności 

stanowiącymi załączniki do protokołów posiedzeń poszczególnych komisji. Ponadto 
w posiedzeniu udział brali: Pan Leszek Przybył – zastępca Dyrektora Wydziału 
Infrastruktury i Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Środowiska Architektury               
i Budownictwa. 
 Posiedzeniu przewodniczyli wspólnie: Pan Henryk Majewski                            
- przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa i Pan Marek Sekuter      
– wiceprzewodniczący Komisji Komunikacji i Transportu. 
  
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wyrażenie opinii dotyczącej projektu budżetu powiatu na rok 2013 (Komisja 
Rolnictwa). 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie            
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust.1  
lub 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz 
kosztów odstąpienia od usunięcia (Komisja Komunikacji) 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie opłat za usunięcie                           
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych             
z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu rawskiego na podstawie 
art. 31 ust.1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych (Komisja Komunikacji). 
6. Wstępne opracowanie planów pracy obu komisji na rok 2013.  
7. Sprawy różne. 
8.  Zamknięcie obrad. 

Ad. 1 Otwarcia wspólnego posiedzenia komisji o godzinie 13.00 dokonał Henryk 
Majewski Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki 
Terenami, witając członków poszczególnych komisji i zaproszonych gości. 
Stwierdził istnienie quorum w komisjach i uprawnienie do podejmowania wiążących 
decyzji. 
 
Ad. 2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji  porządku obrad  uwag 
nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
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Ad. 3 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyrażenie opinii przez Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa          
i Terenami w zakresie projektu uchwały budżetowej 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 
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 
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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 
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 Henryk Majewski zapytał o wydatki w dziale 900 - Gospodarka 

Komunalna i Ochrona Środowiska w wysokości 150 tys. zł – na co są one 
przeznaczone.  

Pani Skarbnik  wyjaśniła, że środki te częściowo są przeznaczone na 
inwestycje (wydatki majątkowe) – 130 tys. zł i 20 tys. zł na zadania bieżące. 

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Terenami, przy 
jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu  na rok 
2013.  
 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował wyrażenie opinii dotyczącej 
projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usunięcie            
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ust.1  
lub 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym na obszarze powiatu rawskiego oraz 
kosztów odstąpienia od usunięcia.  

Projekt uchwały omówił Pan Leszek Przybył – zastępca dyrektora Wydziału 
Infrastruktury: 
Przygotowany projekt uchwały uwzględnia zapisy art. 130 a ustawy – Prawo             
o ruchu drogowym i maksymalne stawki wynikające z obwieszczenia Ministra 
Finansów o wskaźniku i maksymalnych stawkach.  
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Pan Przybył wyjaśnił, że corocznie jest podpisywany aneks do umowy z podmiotem, 
który zajmuje się usuwaniem pojazdów gdzie waloryzowane są stawki za usuwanie; 
w przypadku braku zmiany stawek opłat ustalanych przez Radę Powiatu mogłoby     
to powodować stratę dla Starostwa. 

Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał dlaczego ta umowa jest waloryzowana 
corocznie i czy musimy podnosić te stawki co roku.  

Pan dyrektor Piotr Irla, który zajmował się tą problematykę poprzednio 
wyjaśnił, podmiot wyłaniany jest w drodze przetargu na trzy lata, a w umowie jest 
zapisana coroczna waloryzacja, w formie aneksu, na podstawie maksymalnych 
stawek ustalanych przez Ministra Finansów. 

Pan Dyrektor Przybył wyjaśnił, że stawki te są podniesione chociaż nie są 
maksymalnymi natomiast sprawy te bilansują się na zero jeżeli chodzi o bieżące 
sprawy. 
Pan Marek Sekuter zapytał kto wydaje dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi. Pan 
Przybył wyjaśnił, że taką dyspozycję wydaje Policja.  

Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego, przy 
jednym głosie wstrzymującym, pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.  
 
Ad. 5 W tym punkcie wyrażono opinię dot. uchwały w sprawie opłat za usunięcie                           
i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszarów 
wodnych położonych na terenie powiatu rawskiego na podstawie art. 31 ust.1 
ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających         
na obszarach wodnych. 

Projekt uchwały omówił Pan Leszek Przybył – zastępca dyrektora Wydziału 
Infrastruktury: 
Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku      
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U Nr 208, poz. 
1240). Zgodnie z art. 30 ust.1 ustawy - statek lub inny obiekt pływający może być 
usunięty z obszaru wodnego, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny 
sposób, w przypadku, gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po użyciu 
alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem 
środka odurzającego. W tym przypadku statek lub inny obiekt pływający 
wprowadza się do strzeżonego portu lub przystani, a w przypadku braku 
dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawia się go                        
w wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za 
jego usunięcie i przechowywanie. Usuwanie statków lub innych obiektów 
pływających oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani należy do zadań 
własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania zgodnie     z art. 31 ust. 4 powołanej 
ustawy przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich 
wykonanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia     29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U z 2006 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Rada 
Powiatu biorąc pod uwagę konieczność realizacji zadań, o których mowa w art. 30 
ust.3 w/w ustawy oraz koszty usuwania i przechowywania statków lub innych 
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obiektów pływających na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze 
uchwały wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie tych statków lub innych 
obiektów pływających. W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku została ustalona 
maksymalna wysokość opłat, która wynosi: 
1) usunięcie roweru wodnego lub skutera wodnego - 50 zł oraz za każdą dobę jego 
przechowywania - 15 zł; 
2) usunięcie poduszkowca - 100 zł oraz za każdą dobę jego przechowywania - 30 zł; 
3) usunięcie statku o długości kadłuba do 20 m - 120 zł oraz za każdą dobę jego 
przechowywania - 50 zł; 
4) usunięcie statku o długości kadłuba do 20 m - 150 zł oraz za każdą dobę jego 
przechowywania - 100 zł; 
5) usunięcie statku o długości kadłuba powyżej 20 m - 200 zł oraz za każdą dobę 
jego przechowywania -150 zł. 
Maksymalne opłaty określone w art.31 ust. 2 w/w ustawy obowiązujące w danym 
roku kalendarzowym podlegają corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym 
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza 
roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego (art. 31 ust.3 powołanej ustawy). Minister właściwy do spraw 
finansów publicznych ogłasza, na każdy rok kalendarzowy, w drodze obwieszczenia                
w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,, Monitor Polski ", maksymalne 
opłaty, o których mowa wyżej, z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 3, 
zaokrąglając je w górę do pełnych złotych. Opłaty te stanowią dochód własny 
powiatu. 

Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego, przy 
jednym głosie wstrzymującym, pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.  
 
Ad. 6 W sprawie wstępnego planu pracy obu komisji na rok 2013 postanowiono, że 
komisje powrócą do tej sprawy na pierwszych swoich posiedzeniach w nowym roku,     
a członkowie komisji którym rozdano kserokopie planu na rok bieżący mają 
zastanowić się nad punktami planu pracy. 
 
Ad. 7 W sprawach różnych głosów nie było.  

  
Ad. 8 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Henryk 
Majewski o godz. 14.00 dokonał zamknięcia połączonego posiedzenia komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
        Przewodniczący Komisji: 


