
P R O T O K O Ł  NR 21/2008 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego  

w dniu 14 sierpnia 2008 roku  
 
     W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach 
Komisji brali udział: Pani Marzena Pakuła  – Skarbnik Powiatu i  Pan Piotr Irla – 
Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji. 

Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Kopka – Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów.  

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.   
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 

30 lipca 2008 r.  
3. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 

roku bieŜącego. 
4. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia 

najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej.   

5. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia 
projektów planowanych do realizacji przez Powiat Rawski w ramach 
programów operacyjnych, o których mowa w art. 206 ust. 3 ustawy 
o finansach publicznych. 

6. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
darowizny. 

7. Sprawy róŜne.  
8. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 8:30 dokonał Przewodniczący 
Komisji BudŜetu i Finansów – Krzysztof Kopka, witając  członków Komisji 
i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do 
podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Komisji odbytego w dniu  30 lipca 2008 r.  
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty przy jednym glosie wstrzymującym się. 
 
Ad. 3 Następny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu  uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
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Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła.    
Oświadczyła, iŜ zmiany w planie dochodów i wydatków budŜetowych obejmują:  
- zmniejszenie dochodów budŜetowych o kwotę 128 155 zł związanych 
z realizacją zadań na podstawie porozumień między jst.  ObniŜenie  dotacji 
z Powiatów  Łowicz, Brzeziny, Pajęczno i Łęczyca. Dzieci pochodzące w/w 
powiatów przestały przebywać w domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.  
- zwiększenie dochodów budŜetowych o kwotę 359 232 zł. 
Podpisano nowe porozumienia  dotyczące ponoszenia wydatków na utrzymanie 
dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej na ogólną kwotę 
126 231 zł (dochody z miasta Leszna, powiatów: Brzeziny, Grodzisk). 
Zgodnie z umową nr 142/08 zawartą z Miastem Rawa Mazowiecka zwiększa się 
dochody Powiatu o kwotę 3 000 zł, środki zostaną przeznaczone na dotację dla SP 
ZOZ Rawa Mazowiecka, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów bieŜącej 
działalności Poradni Odwykowej oraz Zapobiegania i Zwalczania UzaleŜnień 
w Rawie Mazowieckiej. 
- zmniejszenie wydatków 1 923 zł, spowodowane jest zmniejszeniem dochodów 
działu 852, rozdziału 85201. 
Zgodnie z umową darowizny z firmą Kingspan Insulation sp. zoo zwiększa się 
dochody o kwotę 230 000 zł, środki zostaną przeznaczone na budowę drogi 
dojazdowej na działkach  nr 6/19 i 6/17 wchodzących w skład ŁSSE w Rawie 
Mazowieckiej. 
 W związku z podpisanym aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie Projektu 
w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej 
wzmacnianiu konkurencyjności regionów o dofinansowanie Projektu: Powiatowa 
Platforma Cyfrowa – Powiat Rawski” dokonuje się zmian w załączniku do budŜetu, 
który określa wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 

Wyjaśnienia przedstawione przez Panią Skarbnik  przyjęto bez uwag. 
Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały. 
 
Ad. 4 Ten punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie projektu 
uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości 
jednego punktu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej 
Uzasadnienie w zakresie tego projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu – 
Marzena Pakuła  
Mówczyni poinformowała, iŜ najniŜsze wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii 
zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej 
ustalone zostało w 2007 roku na poziomie 700 złotych, natomiast wartość jednego 
punktu ustalona była w 2003 roku na poziomie 3 zł.   

Po analizie obowiązujących tabel stanowisk pracowniczych, punktowych 
rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania stanowiących załączniki  
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nr 1 i nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie 
zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego stwierdzono, Ŝe wyczerpała się 
moŜliwość zastosowania podwyŜek dla pracowników w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Rawie Mazowieckiej zgodnie z dotychczas obowiązującą wartością 
najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości 
jednego punktu. W związku z powyŜszym wnioskuje się o podwyŜszenie kwoty 
najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla 
pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej do wysokości 
800 złotych oraz wartości jednego punktu do wysokości  5 zł. 
PodwyŜka płac nie niesie Ŝadnych skutków dla budŜetu powiatu i zostanie 
zrealizowana w ramach środków własnych posiadanych przez PUP w Rawie  
Mazowieckiej. 

Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię 
w zakresie  omawianego projektu uchwały 
 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały w sprawie określenia projektów planowanych do realizacji przez 
Powiat Rawski w ramach programów operacyjnych, o których mowa w art. 206 
ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 
Głos w tej kwestii zabrał Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji 
i Inwestycji. 
Mówca oświadczył, iŜ artykuł 206 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) nałoŜył na 
samorząd powiatowy obowiązek przedłoŜenia Zarządowi Województwa, w terminie 
do 15 sierpnia informacji o środkach pochodzących z budŜetu jednostek samorządu 
terytorialnego planowanych na realizację projektów w ramach programów 
operacyjnych w latach 2009-2011. 
Zarząd Województwa zaproponował zastosowanie jednego z dwóch rozwiązań: 

1. Przedstawienie uwierzytelnionych kopii uchwał przyjmujących wieloletnie 
programy inwestycyjne oraz wypisów z tych programów określających 
wysokość środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych. 

2. Podjecie uchwał przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, 
określających wysokość środków zaplanowanych w budŜetach powiatów na 
realizację programów operacyjnych. 

PoniewaŜ Powiat Rawski w uchwale budŜetowej na 2008 rok oraz w uchwale 
w sprawie wprowadzenia zmian w „ Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego 
– Strategia rozwoju na lata 2007-2013” przyjął zadania inwestycyjne,  koniecznym 
stało się podjęcie proponowanej uchwały, w której określono środki z budŜetu 
powiatu przeznaczone na realizacje tych zadań w latach 2009-2011.  



 4 

Z uwagi na fakt, iŜ nie wszystkie inwestycje znalazły się w Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym naleŜało w specjalnej uchwale określić priorytetowe dla Powiatu 
zadania inwestycyjne, obejmujące 11 pozycji w większości w obszarze drogowym. 
 Nawiązując do wystąpienia przedmówcy Radny Przemysław Szewczyk 
zwrócił uwagę na umieszczenie w załączniku zadania pt. Budowa krytej pływalni 
wraz ze sztucznym lodowiskiem, które jest tak naprawdę zadaniem Miasta Rawa 
Mazowiecka. Powiat nie jest inwestorem, a jedynie podmiotem współfinansującym   
inwestycje. 
Odpowiadając Dyrektor Irla oświadczył, iŜ zadanie to zostało umieszczone niejako 
profilaktycznie na wypadek pojawienia się moŜliwości pozyskania środków 
zewnętrznych. 
Następnie Radny Przemysław Szewczyk zwrócił się z pytaniem, dlaczego właśnie te 
inwestycje zostały uwzględnione, a nie inne. 
W projekcie uchwały uwzględniono wszystkie najwaŜniejsze inwestycje powiatowe,  
oświadczył Dyrektor Irla.  
Po uzyskaniu odpowiedzi na zadane przez członków Komisji pytania, Komisja 
BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie  
omawianego projektu uchwały. 
 
Ad. 6 Kolejny punkt wynikający z przyjętego porządku obrad obejmował  
wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia darowizny. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła.    

Oświadczyła, iŜ w treści projektu uchwały proponuje się wyraŜenie zgody 
na  przyjęcie w formie darowizny kwoty pienięŜnej w wysokości 230 000 zł. 
od firmy Kingspan Insulation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Warszawie  na częściowe pokrycie kosztów budowy drogi dojazdowej do terenów 
inwestycyjnych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów Miasta Rawa 
Mazowiecka nr 6/19 i 6/17. Planowane jest wykonanie w roku bieŜącym podbudowy 
na odcinku ok. 500 mb oraz nakładki bitumicznej na długości 230 mb. Z uwagi na 
fakt, iŜ kaŜda darowizna w kwocie przewyŜszającej 50.000 złotych wymaga zgody 
Rady Powiatu w imieniu Zarządu Powiatu mówca zwraca się z prośbą o przyjęcie 
powyŜszej uchwały. Darowizna ta jest zwolniona z podatku. 

Uzasadnienie przedstawione przez Panią Skarbnik  przyjęto bez uwag. 
Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały. 
 
Ad. 7 W sprawach róŜnych Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem do 
członka Zarządu Powiatu – Jacka Adamczyk dotyczącym stanu zaawansowanie prac 
związanych z utworzeniem zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół. Punkt 
ten jest w planie pracy Komisji na rok bieŜący. 
Odpowiadając Pan Jacek Adamczyk poinformował, iŜ Zarząd Powiatu zajmował się 
tą kwestią, jednak z uwagi na róŜnorodność prezentowanych opinii kwestia ta 
została odłoŜona na okres powakacyjny.  
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Radny Przemysław Szewczyk stwierdził, iŜ Komisji nie powinna ograniczać swojej 
pracy do kwestii przedkładanych przez Zarząd Powiatu, ale równieŜ sama inicjować 
pewne działania i prosić Zarząd o ustosunkowanie się podnoszonych problemów. 
Zakres tematyczny posiedzeń Komisji to nie tylko głosowania nad materiałami 
związanymi z posiedzeniami Rady Powiatu ale dyskusja o innych kwestiach 
istotnych dla funkcjonowania powiatu. 
Uwagę zgłoszoną przez Radnego Przemysława Szewczyka przyjęto jako zasadną. 
Zostanie ona uwzględniona w dalszych pracach Komisji.  
Zaapelowano do  Zarządu Powiatu o korzystanie w większym stopniu z rzeczowego 
podejścia Komisji do wszystkich kwestii wymagających  rozwiązania. 
Zdaniem członka Zarządu – Jacka Adamczyk, w dotychczasowej pracy nie zdarzyło 
się aby Komisji miała ograniczany dostęp do informacji ze strony Zarządu.  
Innych  głosów nie było. 
 
Ad. 8 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad – 
Krzysztof Kopka o godz. 9:30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 

 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 

                        (-) Krzysztof Kopka 


