
P R O T O K O Ł  NR 22/2008 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego wspólnie  

z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu  
w dniu 25 września 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  Pani Jadwiga 
Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 

Posiedzeniu współprzewodniczyli: Krzysztof Kopka – Przewodniczący 
Komisji BudŜetu i Finansów i Zofia Winiarska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu.  

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołów  z poprzednich posiedzeń Komisji. 
3. WyraŜenie opinii w zakresie przedłoŜonej przez Zarząd Powiatu informacji 

z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2008 r. 
4. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 

roku bieŜącego. 
5. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. 
6. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały sprawie określenia stawek 

za jeden kilometr przebiegu pojazdów nie będących własnością Powiatu 
Rawskiego, uŜywanych przez radnych do podróŜy słuŜbowej. 

7.  WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Starosty Rawskiego. 

8. Ocena aktywności placówek w zakresie pozyskiwania środków 
zewnętrznych. 

9. Wytypowanie przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
do komisji powołanej do przyznania nagrody Starosty Rawskiego. 

10. Sprawy róŜne. 
11. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1  Otwarcia  posiedzenia Komisji o godzinie 14:30 dokonał Przewodniczący 
Komisji BudŜetu i Finansów – Krzysztof Kopka, witając  członków Komisji 
i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie obu Komisji 
do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołów z poprzednich 
posiedzeń Komisji.  
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Do treści poszczególnych protokołu uwag nie zgłoszono. 
Zostały on przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacja z wykonania 
budŜetu powiatu za I półrocze 2008 r. 
Głos w tej kwestii zabrała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła.    
Mówczyni poinformowała, iŜ stosowna informacja została w dniu 31 sierpnia br. 
złoŜona na ręce Przewodniczącej Rady oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
Następnie Pani Skarbnik przeszła do omawiania samego wykonania budŜetu.   
BudŜet powiatu na 2008 r. uchwalony został w dniu 27 grudnia 2007 r. uchwałą 
nr XIV/89/2007 Rady Powiatu Rawskiego. 
Uchwała zawierała równieŜ prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2008 r. i lata 
następne, dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu administracji rządowej, 
plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2008 r., przychody 
i wydatki gospodarstwa pomocniczego,  funduszy celowych, oraz wykaz zadań 
inwestycyjnych na 2008 r. 

Plan dochodów określony został w wysokości 36 828 436 zł, a po zmianach  
na dzień 30 czerwca  2008  roku wyniósł 40 368 306 zł.  
Wykonanie dochodów wyniosło 23 964 679,81 zł tj. 59,4 % kwoty planowanej. 

Plan wydatków określony został w wysokości 39 628 037 zł, a po zmianach 
na dzień 30  czerwca 2008  wyniósł  43 397 984  zł. 

Wykonanie wydatków to kwota 17 891 497,35 zł tj. 41,2 % planu. 
 

Dochody planowane to 40 368 306 zł. Wykonanie 23 964 679,81 zł. tj. 59,4 % 
planu. 
Na dochody składają się: 
Subwencje ogólne 
Planowana kwota subwencji to 22 527 299 zł. Wykonanie wyniosło 13 568 894 zł.,           
tj. 60,2,0 % planu, z tego: 
                     plan        wykonanie                   % 
- subwencja oświatowa           19 224 835 zł 11 830 664,00  zł          61,5  % 
- subwencja równowaŜąca  1 137 505 zł      568 752,00  zł          50,0  % 
- subwencja wyrównawcza   1 990 959 zł                995 478,00 zł          50,0  % 
Subwencje stanowiły 56,6 % dochodów ogółem . 

Dotacje 
Kwota dotacji to 4 877 567 zł – plan. Wykonanie to 2 620 355,71. tj. 53,7 %.  
W kwotach dotacji są dotacje z budŜetu państwa, dotacje z budŜetów jednostek 
samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych. 

Dochody własne 
Na 2008 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 12 963 440 zł. 
wykonanie na koniec czerwca wyniosło 7 775 430,10 zł, tj. 60,0 %. 

Dochody własne powiatu po stronie planu stanowiły 32,1 % dochodów 
ogółem, po stronie wykonania 32,4 %. 
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Plan wydatków po zmianach w ciągu roku określony został na poziomie               
43 397 984 zł. Wykonanie wyniosło 17 891 497,35 zł tj. 41,2 %. 
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2 591 320 zł, wykonanie  wyniosło 
396 694,89 zł tj. 15,3 %.  
Wydatki inwestycyjne oszacowano w wysokości 2 170 520 zł, wykonanie to kwota                
159 248,89 zł tj. 7,3 % planu. 
Zakupy inwestycyjne planowano w wysokości 408 300 zł, wykonano w wysokości 
58,2% tj. 237 446,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 2,2 % wydatków ogółem. 
Dotacje na inwestycje zaplanowano w wysokości 12 500 zł, wydatki zostaną 
zrealizowane w II półroczu 2008 roku. 

Wydatki w  dziale ochrona zdrowia zaplanowane były w wysokości  
2 536 252 zł.  Wykonanie to 376 615,26 zł tj. 18,4 %. 
Wydatki realizowane były w niŜej podanych rozdziałach: 
85111 – Szpitale ogólne. 
Wydatki to kwota 14 250 zł, na plan 1 835 858  zł, tj. 0,8 % z tego: 
- 14 250 zł, to pozostałe wydatki bieŜące, w tym:  
- 6 750 zł,   ubezpieczenie sprzętu i aparatury medycznej, sprzęt i aparatura    
stanowią własność Powiatu Rawskiego i zostały uŜyczone SP ZOZ w Rawie  Maz.                   
- 7 500 zł, konsultacje w zakresie organizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego               
w  Szpitalu, organizacji ratownictwa medycznego na terenie Powiatu. 
85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego. 
Zaplanowana kwota to 700 394 zł,  wydatkowano 362 365,26 zł tj.: 51,7 planu.   
W Powiatowym Urzędzie Pracy na składki zaplanowano kwotę 680 436 zł, 
wydatkowano 354 276,06 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 
bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku. W Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej kwota zaplanowana to 19 958  zł, wydatkowano 8 089,20 zł, 
opłacono składki zdrowotne za wychowanków.  
852 – opieka społeczna 

Wydatki działu opieka społeczna to kwota 1 086 612,31 zł tj. 42,5 %  
planu – 2 559 109 zł. 
Wydatki realizowane były w rozdziałach: 
85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze. 
Wydatki zostały zrealizowane w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej 
i Starostwie. 
- Dom Dziecka, plan 1 258 523 zł, wykonanie to kwota 595 364,95 zł, w całości 
finansowane ze środków własnych Powiatu. 
- Starostwo, plan to kwota 141 551 zł, wykonanie to kwota 22 893,30 zł. 

      Dług powiatu na 30 czerwca 2008 r. wyniósł 11 406 787,17 zł  i stanowi 
28,3 % planowanych dochodów roku 2008.  

Dług powiatu na 30 czerwca 2008 r.  wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł           
19 634 564,52 zł  i stanowi 48,6  %  planowanych dochodów roku 2008.                                                                        
   Nakłady inwestycyjne na 2008 rok zostały zaplanowane i wykonane następująco: 
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Nakłady roku 2008    Plan                   Wykonanie   
ogółem:          2 578 820 zł             396 694,89 zł 
 
-  środki własne powiatu               2 360 820 zł      385 694,89 zł 
-  środki pozyskane z innych źródeł                204 000 zł               -        
-  dotacje z budŜetu państwa                              11 000 zł               11 000,00 zł 
   Ogółem inwestycje wykonano w 15,4 % 
Podsumowując całość informacji Skarbnik Powiatu oświadczyła, iŜ w I półroczu 
2008 roku wypracowano wolne środki w wysokości 6 073 182,46 zł. Środki 
pochodziły z większego niŜ 50% wykonania dochodów oraz niŜszego wykonania 
wydatków. Sytuacja finansowa pozwoliła   na bezpieczne i terminowe spłaty 
zaciągniętych kredytów i poŜyczek, Powiat nie korzystał  z kredytu 
krótkoterminowego. 
Dług powiatu na 30 czerwca 2008 r. wyniósł 11 406 787,17 zł  i stanowi 28,3 % 
planowanych dochodów roku 2008.  
Dług powiatu na 30 czerwca 2008 r.  wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł           
19 634 564,52 zł  i stanowi 48,6  %  planowanych dochodów roku 2008.    
   Dokonując analizy wykazanych wskaźników, Przewodniczący Krzysztof Kopka, 
zwrócił uwagę, iŜ zarówno dochody jak i wydatki mieszczą się w granicach 
określonych uchwałą budŜetową na rok 2008. Niskie wykonanie wydatków 
inwestycyjnych wynika z fakt, Ŝe fakturowanie wydatków następuje w drugim 
półroczu.    
Uzupełniając przedłoŜoną informację Starosta Rawski – Józef Matysiak oświadczył,  
iŜ wszystkie zaplanowane w budŜecie inwestycje  zostaną zrealizowane, 
za wyjątkiem budowy boiska sportowego przy LO w Rawie Mazowieckiej. 
Inwestycja ta będzie realizowana z udziałem środków zewnętrznych. Pewne 
opóźnienia w zakresie budowy basenu, prawdopodobnie spowodują pozostanie 
w budŜecie części środków. Na realizacje tego przedsięwzięcia zabezpieczono 
w budŜecie kwotę w wysokości 800.000 złotych.     
Radny Przemysław Szewczyk zwrócił się z pytaniem dotyczącym stanu 
zabezpieczenia w budŜecie środków na wynagrodzenia pracowników Starostwa.  
Odpowiadając Pani Skarbnik  oświadczyła, iŜ znajdujące się w budŜecie środki 
w pełni zabezpieczają wydatki na wynagrodzenia i pochodne.    
Następnie Radny Przemysław Szewczyk przedstawił swoje stanowisko w zakresie 
ponoszonych wydatków na telefony komórkowe. Oświadczył, iŜ jego zdaniem jest 
zbyt duŜa ilość słuŜbowych  telefonów komórkowych.                                                                                                    
Po wyjaśnieniu wszystkich kwestii podniesionych w toku dyskusji, Komisja 
BudŜetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
przedłoŜonej informacji z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2008 r. 
 
Ad. 4 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:  
Zwiększenie dochodów i wydatków to kwota 690 126 zł. Obejmuje ona następujące 
działy: 
- Dział 600 transport i łączność, 60014 drogi publiczne powiatowe zwiększenie 
planu o kwotę 10 000 zł, są to wydatki inwestycyjne. 
- dział 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 7005 gospodarka gruntami 
i nieruchomościami kwota 130 000 zł, stanowi ponadplanowe dochody, 
- Dział 750 administracja publiczna, rozdział 75075 promocja jst, zwiększenie 
dochodów to kwota 36 817 zł, w tym 33 607 zł wpływy z usług świadczonych 
podczas doŜynek powiatowych oraz 3 210 zł ponadplanowe dochody z tytułu 
darowizn. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją Powiatu. 
- Dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80195 pozostała działalność zwiększenie 
to kwota 505 065 zł, w tym 99 278 zł jest to zwrot dotacji niewykorzystanej na 
realizację programu „Leonardo da Vinci” w Zespole Szkół CEZiU w Rawie 
Mazowieckiej. 
Dochody na  kwotę 405 787 zł zgodnie z programem ”Uczenie się przez całe Ŝycie 
LLP” 2007 – 2013 LEONARDO DA VINCI nr projektu 08 
LdV/M08/k/02156/IVT/115  na kwotę 179 844 zł zwiększą wydatki w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka oraz  projekt  nr 08-
LdV/M08/02101/k/IVT/113 na kwotę 225 943 zł, w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Biała Rawska. 
- Dział 851 ochrona zdrowia, rozdział  85111 szpitale ogólne dotacja dla SPZOZ 
na dofinansowanie zakupu 2 ambulansów na kwotę 120 000 zł. 
- Dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze 
zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń 246 zł oraz darowizn (nawiązki) 
9 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieŜące Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej. 
- Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 internaty i bursy 
szkolne ogółem zwiększenie dochodów i wydatków to kwota 8 998 zł. 
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej dochody z najmu 
pomieszczeń kwota 3 000 zł, zostaną przeznaczone na wydatki bieŜące. 
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej dochody ze sprzedaŜy 
złomu kwota 5 998 zł, zwiększą plan wydatków bieŜących ( wymiana drzwi). 
 
Zmiany w planie wydatków bieŜących dotyczą: 
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 17 600 zł, środki zostaną przeznaczone na 
zakupy inwestycyjne 4 000 zł ( 750 - 75020 ) oraz  kwota 13 600 zł zwiększy 
wydatki bieŜące ( zakup mebli, wykładziny ) Powiatowego Urzędu Pracy, 
- zmniejszenie rezerwy oświatowej o kwotę 1 472 308 zł, środki zostaną 
przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe placówek 
oświatowych, w tym: 
Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka – 177 000 zł, 
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Zespół szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka – 330 000 zł, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Biała Rawska – 322 802 zł, 
Starostwo dot.: ZSP Biała Rawska, inwestycje – 10 000 zł, 
Zespół Szkół CEZ i U Rawa Mazowiecka – 402 200 zł, 
Zespół Placówek Specjalnych Rawa Mazowiecka – 170 306 zł, 
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Rawa Mazowiecka – 60 000 zł. 
- Dział 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 gospodarka gruntami                                
i nieruchomościami zmniejszenie planu wydatków bieŜących  a zwiększenie 
zakupów inwestycyjnych na kwotę 6 000 zł. 
- Dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
Dom Dziecka Rawa Mazowiecka zmniejszenie wydatków bieŜących zwiększenie 
zakupów inwestycyjnych na kwotę  9 041 zł. 

W załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych  wprowadza się następujące 
zmiany: 
poz. 4 – 600 transport i łączność, zwiększenie 10 000 zł dot. inwestycji „Budowa 
drogi do ŁSSE”, koszty promocji, 
poz. 5 – 700 gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie 6 000 zł, zakup sprzętu 
komputerowego, 
poz. 8 – 750 administracja publiczna, zwiększenie 4 000 zł, zestaw komputerowy, 
poz. 17 – 851 ochrona zdrowia zwiększenie 120 000 zł, dotacja dla SPZOZ 
na dofinansowanie zakupu 2 ambulansów, 
poz.. 19 – 852 pomoc społeczna, zwiększenie 9 041 zł, zakup patelni elektrycznej, 
poz. 20 – 854 edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie kwota 7 200 zł, zakup 
kotła warzelnego do kuchni w internacie ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej. 

Radny Andrzej Cynkier zwrócił uwagę na rozbieŜności między informacjami 
przekazanymi na Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, a na dzisiejszej Komisji 
w zakresie kosztów zakupu dwóch ambulansów dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
W wariancie pierwotnym koszt zakupu dwóch ambulansów określono przez 
Dyrekcję SPZOZ na poziomie 560.000 zł. Dlaczego nagle koszt ten wzrósł 
do 800.000 zł. To jest jeden z przykładów rozbieŜności danych spływających 
do komisji, kontynuował Radny Andrzej Cynkiem.  

MoŜe być tak, uzupełniał Radny Jarosław Kobierski, Ŝe inaczej w oszacowano 
wyposaŜenie planowanych ambulansów. 

Uzgodniono, iŜ kwestia ta zostanie wyjaśniona przez dyrekcję SPZOZ 
na kolejnym posiedzeniu Komisji.  

Innych głosów w ramach tego punktu porządku obrad nie było. 
Komisja BudŜetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię 

w zakresie przedłoŜonych propozycji zmian w budŜecie roku 2008. 
 
Ad. 5 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego. 
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O zabranie głosu w tym punkcie Przewodniczący Krzysztof Kopka poprosił 
ponownie Skarbnik Powiatu – Marzenę Pakułę. 

W projekcie uchwały, informowała Skarbnik Powiatu,  proponuje się 
zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 700 000 zł na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów. Jest to 
mniejsza niŜ zakładano w projekcie budŜetu kwota kredytu. Na jego wysokość 
wpłynęły większe niŜ planowano dochody ze sprzedaŜy majątku. Spłaty rat kredytu 
zostaną zabezpieczone w budŜecie powiatu  w latach 2009-2011. 

Uzasadnienie przedstawione przez Panią Skarbnik  przyjęto bez uwag. 
Komisja BudŜetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię 

w zakresie przedłoŜonego projektu uchwały. 
 
Ad. 6 Następny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu 
pojazdów nie będących własnością Powiatu Rawskiego, uŜywanych przez radnych 
w podróŜy słuŜbowej. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła.    
Mówczyni poinformowała, iŜ zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Rada Powiatu określa wysokość zwrotu kosztów 
podróŜy za jeden kilometr przebiegu pojazdu prywatnego uŜywanego do celów 
słuŜbowych. Uchwała ma charakter uzupełniający do zacytowanego wyŜej 
rozporządzenia. 
Do wyjaśnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik uwag nie było. 
Komisja BudŜetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię 
w zakresie przedłoŜonego projektu uchwały. 
 
Ad. 7 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Rawskiego. 

Z propozycją przyjęcia przedmiotowej uchwały wystąpiła Przewodnicząca 
Rady Powiatu – Teresa Pietrzak. 
Uzasadniając potrzebę zwiększenia wynagrodzenia Staroście Rawskiemu, Krzysztof 
Kopka – Wiceprzewodniczący Rad Powiatu podniósł, iŜ zaplanowana na ten rok 
regulacja płac zakłada wzrost wynagrodzenia dla pracowników Starostwa na 
poziomie 17%. Wzrost ten dotyczy równieŜ kierownictwa jednostki.  Ostatnia 
zmiana wynagrodzenia Starosty Rawskiego dokonana była uchwałą Rady Powiatu 
w 2006 roku. Zaproponowane projektem uchwały wynagrodzenie jest w stosunku do 
wynagrodzenia  określonego ww. uchwałą  wyŜsze o 17%. Obecnie wynagrodzenie 
Starosty Rawskiego wynosi 9.578 zł. Po podwyŜce wynosić będzie 11.278 zł. 
Wzrost wynosi 1.700 złotych.  
W budŜecie powiatu są zarezerwowane środki na ten cel. 
 



 8 

Poproszony o zabranie głosu Starosta Rawski przedstawił stan realizacji 
zakładanych na rok bieŜący podwyŜek płac. Oświadczył, iŜ pracownicy otrzymali 
pierwszą część podwyŜek w wysokości 10%, za wyjątkiem Dyrektorów Wydziałów.  
Kolejna część podwyŜek  na poziomie 7% będzie realizowana w wypracowanej 
formie, jako czynnik motywacyjny. Następnie Starosta poprosił o zwolnienie 
Go z dalszego obowiązku uczestniczenia w Komisji, aby swoją osobą  nie 
ograniczać dyskusji.  
Radny Przemysław Szewczyk uznał zaproponowaną podwyŜkę, jako znaczną. 
Zdaniem Radnego, podwyŜka płac dla Starosty winna być na poziomie podobnym 
jak pozostałych pracowników Starostwa.     
Po wyjaśnieniu wszystkich kwestii związanych z przedłoŜonym projektem uchwały, 
Przewodniczący Krzysztof Kopka przystąpił do głosowania. 

Komisja BudŜetu i Finansów, przy jednym głosie wstrzymującym się, 
wyraziła pozytywną opinię w zakresie przedłoŜonego projektu uchwały. 
Przyjęto wniosek Przewodniczącego Komisji w zakresie zapoznania Komisji, na 
kolejnym posiedzeniu, z regulaminem wprowadzanego systemu motywacyjnego dla 
pracowników Starostwa. 
 
Ad. 8 Kolejny punkt porządku obrad obejmował ocenę aktywności placówek 
w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. 
Głos w tej kwestii zabrała Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu. 
Szkoły prowadzone przez Powiat Rawski przygotowały następujące projekty 
na pozyskanie środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej opracował projekt 
z działania 9.2 - Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego pod 
nazwą „Dobra szkoła- lepsza przyszłość” na sumę 367 tys. zł. z udziałem środków 
własnych 55 tys. zł. Projekt otrzymał ocenę formalną. 
Szkoła realizująca Program Leonardo Da Vinci- Uczenie się przez całe Ŝycie- „StaŜ 
przyszłych hotelarzy w Turyngii” na sumę 71.318 euro. 
Realizowała takŜe program Leonarda Da Vinci- Uczenie się przez całe Ŝycie-” 
Wizyty przygotowawcze dla akcji zdecentralizowanych na sumę 510 euro. 
 
Podobny program realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława 
Reymonta w Rawie Mazowieckiej pod nazwą uczenie się przez całe Ŝycie -
”Agroturystyka i rolnictwo Turyngii przykładem pomocy i wsparcia, jakie moŜe 
oferować Unia” na kwotę 56 tys.767 euro. 
 
Zespół Szkół- Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 
Kopernika w Rawie Mazowieckiej opracował projekt z Działania 9.2. Podnoszenia 
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego pod nazwą “Sukces w szkole 
zawodowej szansą na rynku pracy”. Kwota dofinansowania w ciągu 3 lat to 
847.347 zł z udziałem środków własnych w wysokości 127.866 zł.  
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Został złoŜony takŜe samorządowy projekt z działania 9.1.2. ''Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszanie 
róŜnic w jakości usług edukacyjnych”. 
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej jest w trakcie 
przygotowywania projekty z działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na 
obszarach wiejskich pod nazwą “Działania informacyjno- promocyjne, doradcze 
podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wielskich w zakresie korzyści 
płynących z kształcenia i szkolenia”. 

Do tak przedłoŜonej informacji uwag nie zgłoszono. 
 

Ad. 9 W tym punkcie porządku obrad wytypowano przedstawicieli Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu do komisji powołanej do przyznania nagrody Starosty 
Rawskiego. 
Komisję Oświaty, Kultury i Sportu reprezentować będą: 

1. Krzysztof Kopka, 
2. Maria CharąŜka. 

 
Ad. 10 W sprawach róŜnych Radny Przemysław Szewczyk poprosił 
o przedstawienie przez dyrekcję SPZOZ wykazu ciąŜących na jednostce zobowiązań 
wymagalnych. 
Innych głosów nie było. 
 
Ad. 11 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad – 
Krzysztof Kopka o godz. 16:30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 

Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
                        (-) Krzysztof Kopka 

 


