
P R O T O K Ó Ł  NR 23/2017 
z połączonego posiedzenia komisji: Komisji Komunikacji, Transportu 

i Bezpieczeństwa Publicznego z Komisją Budżetu i Finansów  
odbytego w dniu 12 września 2017 r. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie obu komisji, zgodnie z listami 
obecności stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu 
udział brali: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego, Pani Małgorzata 
Killman – dyrektor Wydziału Infrastruktury i Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu 
 Posiedzenie prowadził przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
 – Pan Ryszard Imioła.  
 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia wspólnego komisji, w dniu 12 września 2017 r. o 
godzinie 15:30, dokonał przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Ryszard 
Imioła, witając wszystkich obecnych. Stwierdził istnienie quorum w obu komisjach  
i uprawnienie do podejmowania wiążących decyzji.  
 
Ad.2 Do przedstawionego, przez przewodniczącego komisji porządku obrad, uwag 
nie zgłoszono; porządek został przyjęty jednogłośnie w kształcie następującym: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji (Komunikacji  
-14.06.2017 r., Budżetu – 20.06.2017 r.). 
4. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu  

roku 2017. 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  Powiatu Rawskiego na lata 2017 – 2026. 
6. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/198/2013 

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 27 września 2013 
roku w sprawie obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

7. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/56/2007 
Rady Powiatu Rawskiego z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych wcześniej 
kredytów oraz na pokrycie deficytu budżetowego. 

8. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/157/2009 
Rady Powiatu Rawskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu oraz 
na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 
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9. Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/37/2015 
Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu. 

10. Opinia – projekt uchwały zmiany uchwały nr XXXIX/212/2010 Rady 
Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2010 roku  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu 
budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

11.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla powiatu chojnickiego. 

12.  Opinia do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 
położonym w Powiecie Rawskim, wpisanym do rejestru zabytków. 

13. Sprawy różne. 
14. Zamknięcie posiedzenia.    

 
Ad.3 Protokoły z poprzednich posiedzeń (Komisja Budżetu - 20.06.2017 r., Komisja 
Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego - 14.06.2017 r.) każda  
z komisji przyjęła jednogłośnie. 
 
Ad.4 W tym punkcie wyrażono opinię dotyczącą projektu uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2017. Omówienia dokonała 
Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego: 
W dziale 600 – transport i łączność w związku z wygaśnięciem zobowiązania 
Powiatu Rawskiego na udzielenie pomocy finansowej zmniejsza się plan wydatków 
majątkowych na dotację dla Gminy Rawa Mazowiecka o kwotę  
300 000 zł. Wobec powyższego zmniejszeniu ulega również plan dochodów 
majątkowych w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo (źródło finansowania 
powyższego zadania inwestycyjnego). W dziale tym również w związku  
z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1316E w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108E 
Wałowice – Wilkowice w m. Wilkowice” na 2018 rok zmniejsza się plan dochodów 
majątkowych i wydatków inwestycyjnych w budżecie 2017 roku. Dodatkowo  
na podstawie uchwały nr XXIX/220/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia  
12 czerwca 2017 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie  
15 000 zł na przebudowę chodnika przy ul. Księże Domki w Rawie Mazowieckiej. 
Pozostałe 50 % potrzebne do realizacji zadania uzupełnia się środkami z rezerwy 
ogólnej. Na podstawie uchwały nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia  
7 sierpnia 2017 roku dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu 
pomocy finansowej w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie 
inwestycyjne  
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4129E Kaleń – Lubania”. W dziale 710  



 3 

- Działalność usługowa środkami z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie  
275 430 zł zabezpiecza się realizację zadań związanych z prowadzeniem 
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym zwiększonych  
o 93 800 zł wydatków majątkowych oraz o 181 630 zł wydatków bieżących. 
W odpowiedzi na apel o pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na usuwanie 
skutków nawałnicy w dziale 600 – Transport i łączność, 60078  
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ze środków z rezerwy ogólnej zabezpiecza 
się kwotę 10 000 zł na dotację celową na pomoc finansową.  
W związku z rozpoczęciem działalności Katolickiego Publicznego Liceum 
Ogólnokształcącego prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata ze środków z rezerwy celowej oświatowej 
zabezpiecza się środki na dotacje podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki 
systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu 
terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 76 231 zł. 
W działach 801 – oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka 
wychowawcza w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Rawskiego 
zwiększonymi przychodami w kwocie 1 373 890 zł (wolne środki z lat ubiegłych) 
oraz środkami z rezerwy celowej oświatowej w wysokości 339 523 zł uzupełnia się 
braki na wydatki w łącznej kwocie 1 713 413 zł. W rozdziale 85324 PFRON 
zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 7 425 zł. Są to środki finansowe 
przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji 
programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku. 
Zgodnie z pismem nr DF.VII.4021.5.3.2017.MŚ z dnia 24 lipca 2017 roku  
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększono dochody  
w rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 81 000 zł. Są to środki  
z Funduszu Pracy, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 2017 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 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w szkołach i placówkach 
oświatowo-wychowawczych Powiatu Rawskiego zwiększa się plan dochodów 
własnych z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Ponadto w związku  
z zawartymi porozumieniami i umowami w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Rawskiemu: 
- z Gminą Regnów nr 14/2017 (nasz nr 61/2017) z 03.03.2017 r., 
- z Gminą Rawa Mazowiecka nr Zd.3153.1.2017.25 (nasz nr 79/2017)  
z 02.03.2017 r., 
- z Gminą Cielądz nr Or.SO.2150.35.2017 (nasz nr 137/2017) z 29.06.2017 r., 
- z Gminą Sadkowice nr 248/2017 (nasz nr 170/2017) z 22.08.2017 r., 
- z Gminą Biała Rawska nr 7/OKP/2017 (nasz nr 62/2017) z 23.02.2017 r., 
- z Gminą Miasto Rawa Mazowiecka nr OKZiS.8030.1.2017 z 19.05.2017 r., 
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zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka 
wychowawcza na pokrycie kosztów usług lekarza psychiatry dziecięcego 
zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. 
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej w dziale  
855 – Rodzina dokonuje się przesunięcia środków między zadaniami w kwocie  
23 689 zł ze środków przeznaczonych na dotację dla miasta Łodzi do planu dotacji 
dla Województwa Łódzkiego. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia 
środków na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu Powiatu Rawskiego  
w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Łodzi. 
W związku z decyzją Zarządu Powiatu Rawskiego o rezygnacji z realizacji zadnia 
inwestycyjnego Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów  
– Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911  
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się dochody 
majątkowe o 175 000 zł kwotę oraz dochody bieżące o 70 000 zł. Pozostałe środki 
zabezpieczone na realizację zadania w kwocie 45 052 zł zostają przesunięte miedzy 
działami do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wydatki związane  
z pracami remontowymi w internacie i stołówce szkolnej w Zespole Placówek 
Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Druga część środków przewidzianych  
na Rewitalizację Zabytkowej Kolei Wąskotorowej, a zaplanowana w dziale  
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostaje przeznaczona na nowe 
konieczne do wykonania zadania inwestycyjne w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej – 71 000 zł oraz 18700 zł w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. Pozostałe 300 zł zasili rezerwę 
ogólną. Ponadto w dziale 600 – transport i łączność, 700 – gospodarka 
mieszkaniowa, 710 – działalność usługowa, 750 – administracja publiczna i 851 – 
ochrona zdrowia w związku z ponadplanowym wykonaniem zwiększa się plan 
dochodów. Powyższe środki zwiększyły rezerwę ogólną. 
Przychody, Rozchody 2017 roku - zwiększa się planowane przychody roku 2017  
o kwotę 1 373 252 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych oraz o 275 430 zł  
z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych (środki z gospodarowania zasobem 
geodezyjnym i kartograficznym). Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych  
do realizacji w 2017 roku - zmniejszenia: 
300 000 zł dotacja dla Gminy Rawa Mazowiecka; 
145 636 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E w zakresie przebudowy 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108E Wałowice – Wilkowice  
w m. Wilkowice;  
90 000 zł Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów  
– Rawa – Biała – etap I i II wraz z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911; 
290 052 zł Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała  
– etap I i II wraz z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911; 
zwiększenia: 
30 000 zł - budowa chodnika przy ul. Księże Domki w Rawie Mazowieckiej; 
100 000 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4129E Kaleń – Lubania; 
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93 800 zł Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarki, 
urządzenia skanujące, urządzenia archiwizujące wraz z oprogramowaniem); 
60 000 zł Wymiana okien w starej części budynku w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej; 
11 000 zł Odprowadzenie wód deszczowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Rawie Mazowieckiej; 
18 700 zł Termomodernizacja łącznika w budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 
Dotacje udzielone w roku 2017 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do 
sektora finansów publicznych - zmniejszenia: 
300 000 zł dotacja dla Gminy Rawa Mazowiecka – zadania własne; 
23 689 zł dotacja dla Miasta Łódź – zadania własne; 
Zwiększenia: 
10 000 zł dotacja dla Powiatu Chojnickiego – zadania własne; 
76 231 zł dotacja dla Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego 
prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata w Rawie Mazowieckiej - zadania własne; 
23 689 zł dotacja dla Województwa Łódzkiego – zadania własne; 
10 000 zł dotacja dla Klubu Sportowego – zadania własne.  

Pan radny Henryk Majewski zapytał o dotacje dla Katolickiego Publicznego 
Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. 
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Rawie Mazowieckiej (76.231,00 zł) – czy 
to jest obowiązek wynikający z przepisów prawa? 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to nasz obowiązek. 
Kolejne pytanie Pana Radnego Majewskiego dotyczyło kwoty 1.713.413,00 zł 

jako uzupełnienie wydatków w działach oświatowych – czy są to wydatki na 
wynagrodzenia w oświacie? 

Pan Radny Łukasz Salamon zapytał skąd wynika konieczność dołożenia tak 
dużej kwoty do oświaty i czy nie można było tego przewidzieć na etapie tworzenia 
budżetu na rok 2017.  

Pani Skarbnik odpowiedziała, że wiadomo było, że wystąpią pewne braki,  
rok poprzedni był nie rozliczony, a na etapie uchwalania budżetu trzeba było 
posiłkować się takimi środkami finansowymi jakie Zarząd Powiatu miał do 
dyspozycji. 
         Radny Łukasz Salamon zapytał dlaczego wykreślana jest realizacja zadania 
inwestycyjnego w dziale 600 (transport i łączność) w roku bieżącym.  
         Pani Skarbnik odpowiedziała, że zadanie jest przenoszone na rok następny, 
gdyż nie otrzymaliśmy dofinasowania. Pani dyrektor Killman dodała że punktacja, 
jaka wystarczała w roku poprzednim do zakwalifikowania wniosku  
o dofinansowanie, w roku obecnym było to za mało i wniosek były umieszczony na 
liście rezerwowej; dodatkowo odcinek, o który występowaliśmy o dofinasowanie nie 
był bezpośrednio włączany do drogi wyższej kategorii, a to mogło by zwiększyć 
jego punktację. Jak dodała Pani dyrektor Killman przygotowywany jest na rok 



 6 

kolejny wniosek na dwa brakujące odcinki drogi Wałowice – Wilkowice, a także na 
to skrzyżowanie, które obecnie zostało wykreślone (dr. powiat 1316 z dr. powiat 
4108). 

Pan Starosta Józef Matysiak dodał, że środki przeznaczane przez Rząd  
na przebudowę dróg lokalnych ulegają systematycznemu zmniejszaniu 
(odpowiednio na ten rok było to 30% mniej, a w projekcie budżetu na rok przyszły 
planowana kwota kolejnego zmniejszenia to 300 mln zł), dlatego też będzie coraz 
trudniej uzyskać dofinasowanie.  

Pan radny Henryk Majewski zapytał o planowaną dotację dla klubu 
sportowego w wysokości 10 tys. zł – czy wiadomo jaki klub ją otrzyma? 

Pani Skarbnik odpowiedział, że jest przygotowywana jest uchwała, która 
będzie określała zasady udzielania dotacji i na jej podstawie będzie ogłaszany 
konkurs. 

Pan radny Henryk Majewski zapytał czy kolejna kwota dokładana do oświaty 
będzie już ostatnią w tym roku. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie wyklucza dodatkowych zmian, a więcej 
będzie wiadomo po analizie sprawozdawczości za trzeci kwartał roku bieżącego. 

Pan Radny Bogdan Pietrzak zwrócił uwagę, na to że niż demograficzny  
w chwili obecnej dotknął szkół średnich, ale ten stan minie; niezależnie od tego 
samorządy muszą znaleźć środki na finansowanie oświaty jak i powinny 
występować o zwiększenie subwencji oświatowej. 

Radny Jarosław Kobierski stwierdził, że nie możemy przejść obojętnie obok 
tematu zmniejszanej subwencji oświatowej i dokładania środków finansowych  
do oświaty, gdyż zjawisko to będzie się pogłębiać; trzeba zrobić dokładną analizę 
finansową w każdej ze szkół i poszukać oszczędności, gdyż bez tego nie ma szans  
na rozwój powiatu i realizację inwestycji w innych obszarach. 

Pan Radny Adrian Galach zaproponował też prześledzenie dynamiki 
przepływu uczniów gimnazjów rawskich, którzy wybierają szkoły średnie poza 
terenem powiatu rawskiego (w zeszłym roku było to ok. 50 uczniów i jest to trend 
wzrastający); trzeba się zastanowić jak spowodować to, żeby szkoły prowadzone 
przez Powiat Rawski, były bardziej konkurencyjne dla tych uczniów. 
          Komisje połączone (Komisja Budżetu i Finansów z Komisją Komunikacji, 
Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego), przy dwóch głosach wstrzymujących się 
(A.Galach, Ł.Salamon), pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie powiatu roku bieżącego. 
 
Ad.5 Ten punkt dotyczył zaopiniowania zmian uchwały w sprawie zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017-26. 

Projekt uchwały omówiła pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego: 
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 14 września 2017 roku  
w sprawie zmian budżetu roku 2017 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w zakresie 
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2017 roku do Budżetu Powiatu. Wprowadza się również zmiany w wykazie 
przedsięwzięć. 
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zmiany: 
1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) – Biała Rawska – etap II 
Wartość kosztorysowa zadania 4 390 242,00 zł. Nakłady poniesione do 2016 roku  
1 639 136,00 zł. Nakłady planowane na 2017 rok 0,00 zł, w tym środki własne 
powiatu 0,00 zł. Nakłady planowane na 2018 rok 2 751 106,00 zł, w tym środki 
własne powiatu 1 375 553,00 zł. 
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4108E Wałowice - Wilkowice wraz  
z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1316E (Pod Borem)  
– (Raducz) w m. Wilkowice”. Wartość kosztorysowa zadania 2 380 618,00 zł. 
Nakłady poniesione do 2016 roku 736 382,00 zł. Nakłady planowane na 2017 rok 
0,00 zł, w tym środki własne powiatu 0,00 zł. Nakłady planowane na 2018 rok 1 644 
236,00 zł, w tym środki własne powiatu 822 188,00 zł. 
3. „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”. Wartość kosztorysowa zadania 8 377 684,00 zł. Nakłady poniesione  
do 2016 roku 7 930 914,00 zł. Nakłady planowane na 2017 rok 446 770,00 zł, w tym 
środki własne powiatu 12 255,00 zł. 
         Pan radny Łukasz Salamon zapytał skąd się pojawiło w projekcie uchwały 
zadanie - przebudowa drogi powiatowej nr 1334E (Zawady) - Biała Rawska. 
 Pani Skarbnik odpowiedziała, że zadnie jest wpisywane na podstawie wniosku 
merytorycznego wydziału starostwa. 

Pani dyrektor Killman (Wydział Infrastruktury) dodała, że ta inwestycja była 
już w WPF tylko w mniejszej kwocie (na podstawie cen robót drogowych z kwietnia 
2016) i był wtedy składny wniosek o dofinansowanie z PROW 2014-20, ale nie 
uzyskał dofinansowania. 

Pan radny Henryk Majewski dodał, że ta droga jest ważna i potrzebna z 
punktu widzenia komunikacji Białej Rawskiej i dużej części powiatu w kierunku 
Warszawy. 

Pan radny Łukasz Salamon dodał, że nie twierdzi, że ta droga nie jest 
potrzebna, tylko dlaczego jest wpisywana do projektu uchwały bez wiedzy 
merytorycznej komisji.  
         Komisje połączone (Komisja Budżetu i Finansów z Komisją Komunikacji, 
Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego), przy dwóch głosach wstrzymujących się 
(A.Galach, Ł.Salamon), pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017-26. 
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Ad.6-10 W tym miejscu zostały omówione uchwały w sprawie zmiany uchwały  
o obligacjach i uchwał o wydłużeniu spłaty kredytów zaciągniętych przez Powiat 
Rawski. 

Pani Skarbnik omówiła mechanizm zaproponowany w uchwałach o zmianie 
terminu wykupu obligacji i o wydłużeniu terminu spłaty kredytów – zmiany  
te pozwolą na wydłużenie terminów spłaty długu, co pozwoli bezpiecznie 
sporządzać kolejne projekty budżetów i wieloletnich prognoz finansowych  
(na gruncie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych). 
Zmiany przewidują wydłużenie terminu spłaty obligacji o lat 5 a w przypadku 
kredytów – o 5 lub 10 lat. 

Pan radny Adrian Galach zapytał czy jest zgoda wierzycieli na takie wydłużenie  
i czy wzrosną koszty obsługi tych kredytów i pożyczek. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że umowy z bankami przewidują rozwiązania 
dopuszczające wydłużenie terminu spłaty rat, natomiast na chwile obecna koszty 
obsługi tych zadłużeń nie wzrosną, a dodatkowo Powiat na koniec każdego roku 
nadpłaca spłatę rat kredytów. 

Następnie Przewodniczący Ryszard Imioła poddał pod głosowanie każdy  
z osobna projekt opiniowanych uchwał (z punktów do 6 do 10 porządku obrad). 

Uchwały zaopiniowane zostały pozytywnie przez połączone komisje (Komisja 
Budżetu i Finansów z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa 
Publicznego) w każdym głosowaniu przy dwóch głosach wstrzymujących się 
(A.Galach, Ł.Salamon). 
 
Ad.11 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla powiatu chojnickiego. 

Jak poinformował Pan Sławomir Stefaniak - Sekretarz Powiatu,  
w odpowiedzi na apel Starosty Chojnickiego skierowany do samorządów 
terytorialnych o pomoc finansową na usuwanie skutków nawałnicy, która wystąpiła 
w nocy z 11 na 12 sierpnia bieżącego roku, Zarząd Powiatu Rawskiego proponuje 
udzielenie pomocy finansowej powiatowi chojnickiemu w formie dotacji celowej 
(10 tys. zł); na podstawie niniejszej uchwały zostanie sporządzona umowa pomiędzy 
Zarządem Powiatu Rawskiego a Zarządem Powiatu Chojnickiego. 
         Komisje połączone (Komisja Budżetu i Finansów z Komisją Komunikacji, 
Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu chojnickiego. 
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Ad.12 Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
określającego zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym 
w Powiecie Rawskim, wpisanym do rejestru zabytków. 

Projekt uchwały omówił Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu: 
Zgodnie z art. 81 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami dotacja na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący 
powiatu na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Dotacja  
z budżetu Powiatu Rawskiego na wykonanie prac przy jednym zabytku może być 
udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru. W przypadku gdy beneficjent na prace przy zabytku otrzymuje również 
inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Rawskiego wraz  
z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może 
przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac. Organy 
uprawnione do udzielania dotacji prowadzą wykazy udzielonych dotacji oraz 
informują się wzajemnie o udzielonych dotacjach. Jeżeli zabytek, posiada 
wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga 
przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości 
do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

Pan Radny Łukasz Salamon zapytał czy zapis uchwały należy rozumieć jako 
50 % kosztów poniesionych. 

Pan Sekretarz odpowiedział, że będzie to dotacja do 50% nakładów 
koniecznych na wykonanie prac; ponadto podmioty udzielające wsparcia, na to samo 
zadanie, mają obowiązek wzajemnego informowania się. 
         Komisje połączone (Komisja Budżetu i Finansów z Komisją Komunikacji, 
Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego), przy jednym głosie wstrzymującym się 
(Ł.Salamon) pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla powiatu chojnickiego. 
 
Ad.13 W sprawach różnych: 

Pan Starosta Józef Matysiak poinformował, że do Zarządu Powiatu zwróciła 
się firma ITV Media o podjęcie uchwały o obniżeniu stawek za umieszczenie 
urządzeń w pasie dróg powiatowych. Firma jest zainteresowana umieszczeniem  
w pasie dróg powiatowych światłowodu w celu transmisji Internetu 
szerokopasmowego. Jak dodała pan Starosta, niewykluczone, że uchwała taka będzie 
procedowana na kolejnej sesji. 
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Ad.14  Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
Budżetu i Finansów - Ryszard Imioła o godz. 1650  zamknął posiedzenie wspólne 
komisji.  
 
W załączeniu : 
 – lista obecności 
Sporządził: Tomasz Góraj 
 
        Przewodniczący Komisji: 
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