P R O T O K Ó Ł NR 15/2016
z posiedzenia połączonego dwóch komisji: Komunikacji, Transportu
i Bezpieczeństwa Publicznego z Komisją Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 9 września 2016 r.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie obydwu komisji, zgodnie z listami
obecności stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział
brały także: Pan Leszek Przybył – zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, Pani Marzena Pakuła – Skarbnik
Powiatu Rawskiego i Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Posiedzeniu Przewodniczył Pan Ryszard Imioła - Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów

Województwa Łódzkiego.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia

przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego, których
właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.

5. Opinia do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu roku bieżącego.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Powiatu na lata 2016-26.
7. Opinia do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Gminy Biała Rawska.

8. Opinia do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Sadkowice.
9. Opinia do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Rawa Mazowiecka.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1 Otwarcia obrad połączonych komisji o godzinie 13:00 dokonał Pan Ryszard
Imioła – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, witając obecnych na
posiedzeniu.
Na podstawie list obecności stwierdził istnienie quorum w obydwu komisjach.
Ad.2 Porządek obrad został przyjęty w kształcie jak wyżej.
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Ad.3 Zaopiniowanie projektu 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:
Jak poinformował pan Dyrektor, statut będzie przyjmowany przez rady
15 powiatów z terenu województwa łódzkiego, zainteresowanych utworzeniem
Związku Powiatów.Celami związku są:
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 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.
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; proponowana wysokość składki członkowskiej to maksymalnie
10 groszy od mieszkańca powiatu (w przypadku Powiatu Rawskiego składka
członkowska wyniesie ok. 5 tys. zł). Statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Do wyjaśnień Pana Dyrektora uwag nie było.
Połączone komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony
projekt uchwały.
Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył opinii do uchwały zmieniającej uchwałę

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu rawskiego,
których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawski oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.
Projekt uchwały omówił Pan Leszek Przybył – zastępca dyrektora Wydziału
Infrastruktury. Powyższa uchwala wprowadza następujące zmiany w istniejącym
wykazie przystanków :
a) z pozycji nr 1 wykreśla się przystanek droga 4100E Rawa Mazowiecka Plac
Wolności 01" usytuowany przy dawnej drodze powiatowej 4100E, która
na mocy Uchwały nr X/67/2015 rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 września 2015r.
w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej dróg publicznych usytuowanych na
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terenie miasta Rawa Mazowiecka, został pozbawiona kategorii drogi powiatowej
i obecnie stanowi drogę gminną, której zarządcą jest Burmistrz Miasta Rawa
Mazowiecka. oraz na wpisaniu w jego miejsce przystanku autobusowego " droga
4100E Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki/ Liceum 01";
Przedmiotowy przystanek, który ma być usytuowany przy drodze powiatowej 4100E
ul. Kościuszki na wysokości Liceum Ogólnokształcącego, Uchwała nr XIX/142/16
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie określenia
wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Rawa
Mazowiecka, został wytypowany jako jeden z przystanków mający obsługiwać
nowo powstającą linię komunikacji zbiorowej mającej na celu zaspokojenie potrzeb
mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka.
b) z pozycji nr 40 i 41 wykreśla się przystanki autobusowe " droga 4110E Rawa
Maz./ Kolejowa D.A." oraz „droga 4110E Rawa Maz./Kolejowa D.K." usytuowane
przy dawnej drodze powiatowej 4110E ul. Kolejowa która na mocy Uchwały nr
X/67/2015 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 września 2015r.
w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej dróg publicznych usytuowanych na
terenie miasta Rawa Mazowiecka, została pozbawiona kategorii drogi powiatowej
i obecnie stanowi drogę gminną, której zarządcą jest Burmistrz Miasta Rawa
Mazowiecka.
Do projektu tej uchwały opinię wydawała tylko Komisja Komunikacji
i Transportu – jednogłośnie zaopiniowano uchwałę pozytywnie
Ad.5 W kolejnym punkcie zaopiniowano uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu
na rok bieżący

Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu
Rawskiego:
Zmiany dochodów i wydatków budżetu:
W dziale 600 – transport i łączność na podstawie uchwały Rady Miasta Rawa
Mazowiecka nr XII/90/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku zwiększa się plan dochodów
o kwotę 15 000 zł będący dofinansowaniem na przebudowę chodnika przy ul. Księże
Domki w Rawie Mazowieckiej. Ze środków własnych Powiatu Rawskiego
planowana jest realizacja pozostałej części wydatków na ten cel
- 15 000 zł. W tym samym dziale na podstawie uchwały Rady Miejskiej
w Białej Rawskiej nr XXIV/189/16 z dnia 25.08.2016 r. wprowadza się również
do planu dochodów kwotę 95 000 zł będącą pomocą finansową dla Powiatu
Rawskiego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe (Remont drogi powiatowej nr
4122E Biała Rawska – Sadkowice – Nowe Miasto w mieście Biała Rawska
– ulica Wiejska). Wkład własny powiatu na powyższe zadanie zabezpieczony zostaje
w wysokości 35 000 zł. Środki pochodzą ze zmniejszonej dotacji dla miasta Rawa
Mazowiecka. Z powodu wykreślenia projektu „Rozwój e-administracji
i komunikacji elektronicznej, wspierającej rozwój społeczeństwa w powiatach
i gminach województwa łódzkiego. Budowa platform dla mieszkańców
umożliwiających
dostęp
przez
Internet
do
usług
publicznych”
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z zadań inwestycyjnych zarezerwowane na to zadanie środki w dziale 710 –
działalność usługowa oraz w dziale 750 – administracja publiczna zostają
przeniesione do innych wydatków majątkowych w powyższych działach.
Dokonuje się przesunięcia środków w dziale 750 – Administracja publiczna
w wysokości 9 000 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.
Z powodu konieczności wybudowania na terenie szpitala św. Ducha w Rawie
Mazowieckiej sieci gazowej od licznika głównego do budynków gdzie zaplanowano
kotłownie w dziale 851 – Ochrona zdrowia zabezpiecza się ze środków własnych
realizację wydatków majątkowych w wysokości 86 000 zł.
Zgodnie z umową dotacji WF.342.2.7.2016 (nasz numer 165/2016) z dnia
8 września 2016 roku zwiększa się plan dochodów w dziale 754
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
w wysokości 73 000 zł na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa
wodnego z wyposażeniem. W ramach tego działu przesuwa się również
zabezpieczone na ten cel środki będące wkładem własnym Powiatu Rawskiego
w wysokości 30 000 zł z rozdziału 75411 do 75495.
Zgodnie z pismem DF.VII.4021.5.5.2016.MŚ z dnia 3 sierpnia 2016 roku
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększono dochody
w rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędu Pracy o kwotę 75 200 zł. Środki zostaną
przeznaczone na sfinansowanie w 2016 roku kosztów nagród oraz składek
na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie
Mazowieckiej, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz
zajmujących stanowiska kierownicze.
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zgodnie z umową nr
59/2016 z dnia 07.04.2016 r. wprowadza się dochody w wysokości 15 000,00 zł
stanowiące pomoc finansową w formie dotacji z gminy Rogów na Rewitalizację
Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała – etap I i II wraz
z remontem parowozu Px48-1911. Ponadto dodatkowo ze środków własnych
zabezpiecza się realizację zadania w wysokości 35 000,00 zł.
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku
Zmniejszenia:
- 51 975 zł „Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej, wspierającej
rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa
platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług
publicznych” (dział 710 – Działalność usługowa),
- 27 597 zł „Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej, wspierającej
rozwój społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa
platform dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług
publicznych” (dział 750 – Administracja publiczna)
- 30 000 zł „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem na
potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej”
Zwiększenia - 30 000 zł „Przebudowa chodnika ul. Księże domki - etap III”,
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130 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 4122E Biała Rawska – Sadkowice – Nowe
Miasto w mieście Biała Rawska – ulica Wiejska”,
76 975 zł „Zakup sprzętu komputerowego (serwer, zestawy komputerowe, drukarka,
system do archiwizacji, oprogramowanie)”,
27 597 zł „Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe,
oprogramowanie)”,
9 000 zł „Zakup centrali telefonicznej”,
103 000 zł „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego z wyposażeniem
na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej”
86 000 zł „Budowa sieci gazowej zasilającej kotłownie na terenie Szpitala Św.
Ducha w Rawie Mazowieckiej”,
50 000 zł „Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała
– etap I i II wraz z remontem parowozu Px48-1911”
Dotacje udzielone w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych.
Zmniejszenia - 35 000 zł dotacja dla Miasta Rawa Mazowiecka – zadania własne.
Połączone komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu roku bieżącego.
Ad.6 Zaopiniowanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata
2016-26.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła pani Marzena Pakuła
– Skarbnik Powiatu Rawskiego:
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 13 września 2016 roku
w sprawie zmian budżetu roku 2016 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w
zakresie 2016 roku do Budżetu Powiatu. Ponadto wprowadza się zmiany w wykazie
przedsięwzięć.
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe
– zmniejszenia:
- „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę,
przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – Etap II”,
- „Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej, wspierającej rozwój
społeczeństwa w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa platform
dla mieszkańców umożliwiających dostęp przez Internet do usług publicznych”.
Zwiększenia:
- „Poprawa dostępności komunikacyjnej gmin: Biała Rawska, Regnów
i Sadkowice do dróg wojewódzkich nr 707 i 725 poprzez przebudowę dróg
powiatowych nr 4118E na odc. Rylsk - Turobowice i nr 4306E na odc. Kazimierzów
- Lesiew”.
W ramach powyższej inwestycji realizowane będą następujące zadania:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Lesiew na odc.
Kazimierzów – Lesiew, dł. 1610 m,
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- Przebudowa drogi powiatowej nr 4118E Puknin - (Mogielnica) na odc. Rylsk Duży
– Turobowice od km 11+620 do 12+760, dł. 1140 m. Ponadto, w nakładach 2016 r.
uwzględniono koszty realizacji w 2016 r. przebudowy drogi powiatowej nr 4118E
Pukinin-(Mogielnica) na odc. od km 4+842 do km 5+795, od km 9+569 do km
10+300, od km 12+760 do km 13+936. Wartość kosztorysowa zadania 9 342 786,00
zł. Nakłady poniesione do 2015 roku 7 073 137,00 zł. Nakłady planowane na 2016
rok 857 777,00 zł, w tym środki własne powiatu 175 789,00 zł. Nakłady planowane
na 2017 rok 1 411 872,00 zł, w tym środki własne powiatu 345 906,00 zł.
Połączone komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony
projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na
lata 2016-26.
Ad.7 Opinia do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Gminy Biała Rawska.
Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – skarbnik Powiatu
Rawskiego:
W związku z tym, iż Burmistrz Białej Rawskiej przewiduje złożenie wniosku
o dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na
lata
2016-2019”
Powiat
Rawski
udziela
pomocy
finansowej
w formie dotacji celowej w wysokości 110 000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa
drogi gminnej nr 113006E Grzymkowice – Białogórne na odcinku 995 m”, którego
realizacja nastąpi w roku 2017. Po podjęciu uchwały zostanie sporządzona stosowna
umowa, a środki finansowe zostaną zabezpieczone w projekcie budżetu na 2017 rok.
Połączone komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony
projekt niniejszej uchwały.
Ad.8 Opinia do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Sadkowice.

Omówienia projektu uchwały także dokonała Pani Marzena Pakuła – skarbnik
Powiatu Rawskiego:
W związku z tym, iż Wójt Gminy Sadkowice przewiduje złożenie wniosku
o dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019” Powiat Rawski udziela pomocy finansowej w formie dotacji
celowej w wysokości 207.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi
w miejscowości Nowy Kłopoczyn”. Podobnie jak w przypadku Białej Rawskiej,
zostanie sporządzona stosowna umowa, a środki finansowe zostaną zabezpieczone
w projekcie budżetu na 2017 rok.
Połączone komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony
projekt niniejszej uchwały.
Ad.9 Opinia do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Gminy Rawa Mazowiecka.

7

Omówienia tego projektu uchwały także dokonała Pani Marzena Pakuła –
skarbnik Powiatu Rawskiego:
W związku z tym, iż Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przewiduje złożenie
wniosku o dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Powiat Rawski udziela pomocy
finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 300 000,00 zł na zadanie pn.:
„Remont drogi gminnej nr 113102 E na odcinku od km 0+013,50 do 0+775,00
w miejscowości Stary Kurzeszyn oraz remont drogi gminnej nr 113107 E na odcinku
od km 0+000,00 do 2+560,00 w miejscowościach: Stary Kurzeszyn, Helenów,
Jakubów”. W tym przypadku też, po podjęciu uchwały zostanie podpisana umowa
współpracy z Gminą, a środki finansowe zostaną zabezpieczone w projekcie budżetu
na 2017 rok.
Połączone komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony
projekt niniejszej uchwały.
Ad.10 W sprawach różnych:
Pan Starosta Józef Matysiak poinformował o planach inwestycji drogowych na
rok 2017, także w kontekście zaopiniowanych wcześniej uchwał (gdzie mechanizm
współpracy z gminami pozwala na uzyskanie dodatkowej punktacji przy wnioskach
o dofinansowanie z zewnątrz dla obu stron porozumień tj. gmin i powiatu)
Pan radny Marek Sekuter zwrócił uwagę na konieczność remontu drogi Biała
Rawska - Rylsk i wyraził nadzieję, że znajdzie się ona w planach inwestycyjnych na rok
2018.
Pan radny Bogdan Pietrzak zwrócił się wnioskiem do Zarządu Dróg
Powiatowych o naprawę bieżącą ubytków nawierzchni na drodze powiatowej Biała
Rawska - Turowa Wola, na wysokości miejscowości Podlesie.
Ad.11 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji zamknął
posiedzenie o godz. 14:00.

Przewodniczący Komisji:
Sporządził: Tomasz Góraj

