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P R O T O K Ó Ł  NR 10/2012 
z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 

Publicznego odbytego w dniu 10 grudnia 2012 r. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji udział 
brała Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego. 

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

  
Proponowany porządek obrad :  
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji -23.07.2012 r. 

4. Wyrażenie opinii dotyczącej projektu budżetu powiatu na rok 2013. 

5. Sprawy różne. 

6.  Zamknięcie obrad. 

 
Ad.1 Otwarcia obrad Komisji o godzinie 1230 dokonał jej przewodniczący Pan Marek 
Szcześniak, witając  wszystkich obecnych. 
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiążących decyzji. 
 
Ad.2 Zaproponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.3 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.4 W tym punkcie wyrażona została opinia dotycząca dotyczącej 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 
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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 
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 
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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. 
… 
Wyciąg z projektu budżetu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 
Pan radny Rafał Dobrowolski stwierdził, że jest to budżet, który nadal 

powoduje zadłużenie Powiatu. 
Odpowiadając na ten zarzut Pan Starosta Józef Matysiak zaproponował, żeby 

przed wypowiadaniem pochopnych opinii, dokładnie zapoznać się z projektem 
budżetu, szczególnie z pozycjami dotyczącymi obsługi długu powiatu                         
i zaciągniętymi kredytami; ponadto jak wyjaśnił Pan Starosta budżet przewiduje      
2,8 mln zł na przekształcenie SPZOZ w spółkę (dokładnie na zapłatę podatku VAT), 
co znacząco ogranicza inne zadania inwestycyjne w tym drogowe. Pan Starosta 
stwierdził, że jest to budżet trudny i wyraził nadzieję, że proces przekształcenia 
SPZOZ przebiegnie tak, że do końca roku Powiat otrzyma zwrot zapłaconego 
podatku.  

Pan radny Rafał Dobrowolski określił, że w budżecie ukrywa się faktyczne 
zadłużenie Powiatu spowodowane długiem SPZOZ-u i stosowana jest kreatywna 
księgowość. 

Pan radny Henryk Majewski zapytał o środki w budżecie przewidziane          
na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że te środki to wkład własny Powiatu i tylko takie      
są ujęte, na które mamy podpisane umowy na współfinansowanie. 

Pan radny Jarosław Kobierski odnosząc się do słów pana radnego 
Dobrowolskiego o tym, że samorząd powiatowy może pomagać przedsiębiorcom, 
stwierdził, że powiat nie ma instrumentów, żeby oddziaływać na płacone przez 
przedsiębiorców podatki (bo ich nie ustala) czy też na koszty pracy (nie ma wpływu 
na podatki lokalne czy cenę wody…).   

Pan Starosta Matysiak, odnosząc się od zarzutu Pana Dobrowolskiego            
o przerost zatrudnienia w urzędach stwierdził, że dopóki będą określone przez 
ustawodawcę zadania na Starostwach w zakresie geodezji, architektury, 
komunikacji, ochrony środowiska – to muszą wykonywać je ludzie i musza 
otrzymywać za to wynagrodzenie. 

Pan radny Marek Sekuter zapytał o wydatki w dziale Leśnictwo                      
na wynagrodzenie leśnika – czy zatrudniamy leśnika. Pan Starosta odpowiedział,    
że zatrudnienie leśnika na etacie jest korzystniejsze niż zlecanie zadań z zakresu 
gospodarki leśnej podmiotowi zewnętrznemu. 
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Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego wyraziła, przy 
jednym głosie wstrzymującym się, pozytywną opinię w zakresie omawianego 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2013. 
 
Ad.5 W sprawach różnych: 
 Pan radny Rafał Dobrowolski zabrał głos w sprawie nowo wykonanej 
nakładki drogi w miejscowości Wołucza, zwracając uwagę na konieczność 
obsypania poboczy, które bez obsypki w niektórych miejscach stają się 
niebezpieczne. 

Pan radny Henryk Majewski zwrócił uwagę na zajęcie się dachem na budynku 
LO im. Marii Skłodowskiej – Curie, gdzie sytuacje poprawiłoby chociaż jego 
pomalowanie. 

Pan Majewski zwrócił też uwagę na konieczność naprawy niektórych 
odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Biała Rawska. 

Pan Starosta Józef Matysiak podziękował za te wszystkie sygnały i stwierdził, 
że wszystkie te postulaty będą realizowane w miarę możliwości. 

Pan Starosta poinformował, że planowane jest wystąpienie do Marszałka 
Województwa o przejęcie przez Województwo Łódzkie drogi powiatowej Biała 
Rawska – Zakrzew – Huta Zawadzka. 
 
Ad.6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący dokonał 
zamknięcia posiedzenia komisji. 
 
W załączeniu: 
- załączniki wymienione w treści protokołu 
Protokół sporządził: 
Tomasz Góraj 
 

Przewodniczący Komisji: 
 


