
P R O T O K Ó Ł  NR 6/2015 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  

odbytego w dniu 28 września 2015 roku 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział 

brali: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego i Pan Stefan Goryczka – 

Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 

 Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

 – Pan Ryszard Imioła.  

Przyjęto następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji - 26.02.2015 r. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie 

powiatu roku bieżącego. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmian w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015 – 

2025. 

6. Opinia do projektu uchwały 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie posiedzenia.   

 

 

Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji, w dniu 11 czerwca 2015 r. o godzinie 14:30, 

dokonał przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Ryszard Imioła witając 

wszystkich obecnych. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie do podejmowania 

wiążących decyzji.  

 

Ad.2 Do przedstawionego, przez przewodniczącego Komisji, porządku obrad  uwag 

nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad.3 W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji 

(27.08.2015 r.) – został on przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.4 W tym punkcie wyrażono opinię dotyczącą projektu uchwały Rady Powiatu 

Rawskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2015 

Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Zmiany dochodów i wydatków budżetu wyglądają następująco: 

Na podstawie umowy nr 180/RŚ/2015 z dnia 9 lipca z Województwem Łódzkim 

zwiększa się dochody i wydatki majątkowe w rozdziale 60014 Drogi publiczne 
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powiatowe. W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego  

w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się wydatki inwestycyjne 

oraz dochody majątkowe pochodzące z wpływów ze sprzedaży składników 

majątkowych, które planowane były jako jedno ze źródeł finansowania. Dokonuje się 

przesunięcia środków w dziale 600 Transport i łączność w wysokości 39 852 zł  

z wydatków bieżących na majątkowe. Dokonuje się przesunięcia oszczędności  

w wydatkach inwestycyjnych do rezerwy oświatowej. Ze środków z rezerwy ogólnej 

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4 500 zł w dziale 921 Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w 

Rawie Mazowieckiej. 

Zadania majątkowe zmniejszenia: 

- 426 051 zł „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez 

przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim” 

- 17 220 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Zuski, odcinek 

Wołucza – Paprotnia” 

Zwiększenia: 

- 36 162 zł „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez 

przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II” 

Dotacje udzielone w roku 2015 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych 

Zwiększenia: 

- 4 500,00 zł wydatki bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej.  

Do projektowanych zmian w budżecie uwag radnych nie było. 

         Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Ad.5 Następny punkt obejmował zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu 

Rawskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2015 – 2026. 

Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Zgodnie z projektem uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian budżetu 

roku 2015 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

dostosowuje się Wieloletnią  Prognozę Finansową, w zakresie 2015 roku do Budżetu 

Powiatu. Ponadto wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć. Wydatki na 

programy, projekty lub zadania pozostałeZwiększenia: „Poprawa dostępności do sieci 

dróg krajowych i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych  

w powiecie rawskim – Etap II”. 

W ramach powyższej inwestycji realizowane będą następujące zadania: 

- Budowa drogi powiatowej nr 4134 – ulica Opoczyńska w Rawie Mazowieckiej,  

na odcinku od drogi do cynkowni do ul. Zamkowa Wola wraz z budową przepustu 

przez rzekę Rylkę, 

- Remont drogi powiatowej nr 4123E Cielądz-Józefów (dr. woj. nr 725) na odcinku 

Sadkowice-Józefów do dr. woj. nr 725, 
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- Remont drogi powiatowej nr 4302E (Chociw)-Sierzchowy-Cielądz (dr. woj.  

nr 707) 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4105E Rossocha-Zuski, odcinek Wołucza  

do mostu na rzece Rawce, 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Pukinin-(Mogielnica), odcinek Rylsk Duży 

- Turobowice od km 9+569 do km 13+936. 

Wartość kosztorysowa zadania 19 755 775,00 zł; nakłady poniesione do 2014 roku 

12 164 313,00 zł; nakłady planowane na 2015 rok 36 162,00 zł, w tym środki własne 

powiatu 36 162,00 zł. 

Nakłady planowane na 2016 rok 4 712 600,00 zł, w tym środki własne powiatu  

1 316 900,00 zł. Nakłady planowane na 2017 rok 2 842 700,00 zł, w tym środki 

własne powiatu 710 675,00 zł. 

„Rozbudowa, przebudowa i remont drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska  

– Komorów”. Wartość kosztorysowa zadania: 7 404 857,00 zł. Nakłady poniesione  

do 2014 roku 414 367,00 zł. Nakłady planowane na 2015 rok 77 490,00 zł, w tym 

środki własne powiatu 77 490,00 zł. Nakłady planowane na 2016 rok 505 000,00 zł, 

w tym środki własne powiatu 184 000,00 zł. Nakłady planowane na 2017 rok 3 260 

000,00 zł, w tym środki własne powiatu 598 862,00 zł. Nakłady planowane  

na 2018 rok 3 148 000,00 zł, w tym środki własne powiatu 830 200,00 zł. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska – etap II 

Wartość kosztorysowa zadania 4 476 836,00 zł. Nakłady poniesione do 2014 roku 1 

626 836,00 zł. Nakłady planowane na 2017 rok 2 850 000,00 zł, w tym środki własne 

powiatu 285 000,00 zł.  

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Ad. 6 W tym punkcie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie utworzenia Związku 

Powiatów Województwa Łódzkiego.  

 Projekt uchwały omówił Pan Stefan Goryczka - Dyrektor Wydziału Geodezji, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rawie 

Mazowieckiej: 

Postanawia się utworzyć Związek Powiatów Województwa Łódzkiego przez  

Powiat Rawski wraz z następującymi powiatami: bełchatowskim, brzezińskim, 

kutnowskim, łaskim, łęczyckim, łódzkim wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, 

piotrkowskim, poddębickim, radomszczańskim, tomaszowskim, wieruszowskim  

i zgierskim. 

Celem Związku Powiatów Województwa Łódzkiego jest: 

1) cyfryzacja baz danych EGiB, w tym tworzenie numerycznej mapy ewidencji 

gruntów i budynków oraz pozyskiwania danych ewidencji budynków i lokali; 

2) przekształcenie analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy 

zasadniczej i utworzenie 
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cyfrowych baz danych obiektów topograficznych (BDOT500); 

3) założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ( GESUT); 

4) informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

w obszarach wskazanych przez Powiaty będące członkami Związku. 

Ponadto utworzenie Związku celowego do realizacji zadań publicznych w celu 

pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację tych zadań,  

w szczególności środków Unii Europejskiej, podjęcie niniejszej uchwały stanowi 

asumpt do utworzenia związku przez rady zainteresowanych powiatów, gdyż wymóg 

ten wynika bezpośrednio z treści art. 65 ustawy o samorządzie powiatowym, 

wprowadzenie statutu skutkować będzie utworzeniem związku powiatów po jego 

rejestracji i ogłoszeniu,  działalność związku powiatów będzie pokrywana  

z budżetów powiatów będących ich członkami. 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa 

Łódzkiego został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez Komisję Budżetu  

i Finansów. 

 

Ad. 7 Kolejny punkt dotyczył wyrażenia opinii uchwały w sprawie przyjęcia statutu 

Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. 

Omówienia dokonał Pan Stefan Goryczka - Dyrektor Wydziału Geodezji, 

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rawie 

Mazowieckiej: 

Zgodnie z treścią art. 67 ustawy o samorządzie powiatowym utworzenie związku 

powiatów wymaga przyjęcia statutu przez rady zainteresowanych powiatów. Statutu 

winien jednocześnie spełniać wymagania określone w ust. 2 wyżej wskazanego 

przepisu. Podjęcie niniejszej uchwały daje możliwość przyjęcia treści statutu 

określającego zasady funkcjonowania związku powiatów. Przyjęcie statutu 

spowoduje określenie struktury i zasad działania związku powiatów oraz daje 

podstawę prawną do jego dalszego funkcjonowania. Wprowadzenie statutu 

skutkować będzie utworzeniem związku powiatów po jego rejestracji i ogłoszeniu. 

Działalność związku powiatów będzie pokrywana z budżetów powiatów będących 

ich członkami. Statut stanowi  załącznik do niniejszej uchwały. 

 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów 

Województwa Łódzkiego został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Budżetu  

i Finansów, przy jednym głosie wstrzymującym się. 
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Ad. 8 W sprawach różnych żadnych głosów nie było. 

 

Ad. 9 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów - Ryszard Imioła o godz. 15
00 

 zamknął posiedzenie komisji.  

 

W załączeniu : 

 – lista obecności 
Sporządził: Tomasz Góraj 

 

 

Przewodniczący Komisji: 


