
P R O T O K Ó Ł NR 29/2009 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego wspólnie 

 z Komisją Zdrowia i Polityki Społecznej 
w dniu 16 kwietnia 2009 roku 

 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie obu Komisji, zgodnie z listami 
obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do poszczególnych protokołów. Ponadto 
w pracach Komisji brali udział: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pani 
Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Pani Anna 
Idzikowska – Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
 
Posiedzeniu współprzewodniczyli: Jacek Adamczyk – Przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej i Krzysztof Kopka – Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń Komisji  
3. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie kierunków zmian 

organizacyjno-prawnych SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
4. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian 

w Statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
5. Informacja z wykonania budŜetu powiatu za 2008 rok. 
6. WyraŜenie  opinii  w  zakresie  projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 

roku bieŜącego. 
7. WyraŜenia opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

nr XXIX/157/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 25 marca 2009 r. 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu 
budŜetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągnięcia poŜyczek i kredytów. 

8. Sprawy róŜne. 
9. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonał Krzysztof Kopka – 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów, witając członków obu Komisji 
i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie obu Komisji 
do podejmowania wiąŜących decyzji. 
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Ad. 2 Do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki 
Społecznej uwag nie wniesiono. Został on przyjęty 3 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymującym się. 
Do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 
równieŜ uwag nie było. Został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały w sprawie kierunków zmian organizacyjno-prawnych SPZOZ 
 w Rawie Mazowieckiej. 
O mówienie projektu uchwały poproszono Panią Urszulę Przerwę – Dyrektor 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. 

SPZOZ znajduje się w sytuacji, informowała Dyrektor Wydziału w której 
potrzebne są zmiany pozwalające na lepsze, efektywniejsze zarządzanie placówką 
oraz poprawę jego organizacji. Temu ma słuŜyć zmiana formy organizacyjno 
prawnej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.  

Wykonując uchwałę nr VIII/54/2007 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie ustalenia kierunków działania 
dla Zarządu Powiatu Rawskiego w zakresie ochrony zdrowia na lata 2007-2009 
(ze zmianami), Zarząd Powiatu Rawskiego przedstawił koncepcję przekształcenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
Koncepcja zakłada przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w spółkę prawa handlowego z ograniczoną 
odpowiedzialnością, która po uprzedniej jego likwidacji przejmie realizację 
świadczeń zdrowotnych. W celu realizacji świadczeń zdrowotnych Spółka utworzy 
i zarejestruje niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który zapewni dalsze ich 
nieprzerwane udzielanie, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków 
udzielania i jakości, w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
w zakresie w jakim były realizowane przez likwidowany SPZOZ. Spółkę o której 
mowa utworzy Powiat i obejmie w niej wszystkie udziały. Majątek, uŜytkowany 
przez SPZOZ, po jego likwidacji zostanie zwrócony Powiatowi. Powiat natomiast 
wniesie go aportem do spółki, która na jego bazie utworzy nzoz.  

Dokonując takiego przekształcenia w ramach programu rządowego pod nazwą           
„Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system 
ochrony zdrowia”, Powiat otrzymałby pomoc finansową z budŜetu państwa, 
w postaci dotacji w wysokości przekraczającej 10 mln. złotych na spłatę zobowiązań 
SPZOZ –u przejętych po jego likwidacji. 

 Zarząd Powiatu Rawskiego po przeanalizowaniu warunków uczestnictwa                            
w Programie i korzyści z niego wynikających dla Powiatu, stoi na stanowisku, 
Ŝe naleŜy przystąpić do Programu i skorzystać z jego dobrodziejstw. Zwłaszcza, 
Ŝe kwota zobowiązań spzoz-u znacznie przekracza moŜliwości finansowe powiatu 
w ich spłacie.                                         

Podjęcie przez Radę Powiatu niniejszej uchwały dałoby moŜliwość Zarządowi 
Powiatu Rawskiego do podejmowania wszelkich czynności związanych z 
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tworzeniem spółki, przeprowadzeniem procedury likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, przygotowaniem 
stosownych dokumentów oraz podejmowania działań umoŜliwiających skorzystanie 
z rządowego Programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach 
stabilizujących system ochrony zdrowia”. 

Nawiązując do wystąpienia Dyrektor Urszuli Przerwy, Radny Ireneusz 
Staworzyński poprosił o wyjaśnienie dalszej kolejności działań związanych 
z planowanym przekształceniem SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
Kolejny etap, wyjaśniała Dyrektor Urszula Przerwa, to zebranie opinii od 
wszystkich podmiotów wymienionych w ustawie, co do projektu uchwały 
dotyczącej samej likwidacji. Opinie tych podmiotów nie są wiąŜące. Po zebraniu 
opinii kolejny krok to powołanie spółki i likwidacja SPZOZ. 
Innych głosów w tym punkcie nie było. 
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej 3 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym 
się wyraziła pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały. 

 
Ad. 4  Następny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. 
O mówienie projektu uchwały ponownie poproszono Panią Urszulę Przerwę – 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. 

Mówczyni poinformowała, iŜ zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej statut publicznego zakładu opieki zdrowotnej uchwala rada społeczna 
zakładu i przedkłada go do zatwierdzenia organowi, który utworzył zakład. Przepis 
ten  stosuje się odpowiednio przy dokonywaniu zmian w statucie. Czynność 
techniczna, polegająca na wykreśleniu lub dodaniu komórki organizacyjnej 
do struktury organizacyjnej określonej w  Statucie, wymaga więc uprzednio podjęcia 
stosownej uchwały przez Radę Społeczną a następnie  jej zatwierdzenia przez organ 
załoŜycielski – Powiat Rawski, którego organ stanowiący - Rada Powiatu 
Rawskiego - dokonuje równieŜ w formie uchwały.  Tak więc Rada Powiatu 
Rawskiego niniejszą uchwałą  zatwierdza zmiany w Statucie zakładu, które Rada 
Społeczna przy SPZOZ w Rawie Maz. dokonała, na wniosek Dyrektora SPZOZ 
w Rawie Maz., uchwałą nr 4/09 z dnia 24 marca 2009 roku. Konieczność 
uchwalenia zmian w Statucie, podyktowana była przekształceniem SPZOZ w Rawie 
Maz. dokonanym uchwałą Rady Powiatu Rawskiego nr XX/122/2008 z dnia 
30 lipca 2008 roku. 
Uzasadnienie przedstawione przez Dyrektor Wydziału przyjęto bez uwag. 
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię 
w zakresie omawianego projektu uchwały. 
 
Ad. 5 Ten punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji z wykonania 
budŜetu powiatu  przez Zarządu Powiatu za 2008 rok.  
Głos w tej kwestii zabrała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła. 
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Swoje wystąpienie mówczyni rozpoczęła od informacji, Ŝe sprawozdanie 
z wykonania budŜetu zostało w dniu 20 marca br. przekazane Przewodniczącej Rady 
Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Informacja stanowiła przedmiot 
analizy poszczególnych Komisji, a w sposób szczególny Komisji Rewizyjnej. 
Następnie Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła przedstawiła ogólne dane związane  
z wykonaniem budŜet powiatu na 2008 r. Uchwalony on został w dniu 27 grudnia 
2007 r. uchwałą nr XIV/89/2007 Rady Powiatu Rawskiego. Plan dochodów 
określony został w wysokości 36 828 436 zł, a po zmianach  na dzień 31 grudnia  
2008  roku wyniósł 48 784 336 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 50 017 721,34 zł 
tj. 102,5 % kwoty planowanej. 

Plan wydatków określony został w wysokości 39 628 037 zł, a po zmianach 
na dzień 31 grudnia 2008  wyniósł  48 216 936  zł. Wykonanie wydatków to kwota 
43 165 066,61 zł tj. 89,5 % planu. 

NajpowaŜniejsze wydatki zostały poniesione na: 
Transport i łączność  7 607 473 zł  
Gospodarka mieszkaniowa 765 815 zł,  
Administracja publiczna  5 883 802,07 zł   
Bezp. publ. i ochrona przeciwpoŜarowa  2 715 811 zł.            
Obsługa długu publicznego odsetek od kredytów 811 110 zł, poręczenie  655 555zł 
oświata i wychowanie  15 669 528 zł 
Ochrona zdrowia  844 968 zł  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  1 506 545 zł  
Edukacyjna opieka wychowawcza 3 435 194,01 zł  
Udzielone poŜyczki: 
PoŜyczki udzielone SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w kwocie 1 062 763,00 zł 
- poŜyczka w wysokości 394 763,00 zł   -  maj 2008 r. 
- poŜyczka w wysokości 668 000,00 zł   - grudzień 2008 r. 
DŁUG POWIATU  NA  31 GRUDNIA 2008 ROKU 

Dług powiatu na 31 grudnia 2008 roku bez udzielonego poręczenia wyniósł 
10 130 173,47 zł  i stanowi 20,3 % wykonanych dochodów roku 2008.  
Dług powiatu na 31 grudnia 2008 roku  wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł           
17 974 617,52  zł  i stanowi 35,9  %  wykonanych dochodów roku 2008.                                                                        
 INWESTYCJE 
Plan  3 079 147 zł. Wykonanie  2 144 739,80 zł. Ogółem inwestycje wykonano 
w 69,6 % 
Zadania inwestycyjne realizowane były w działach: 
010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
Nakłady zaplanowano w wysokości 30 000 zł, wydatki zrealizowane 30 000,00 zł. 
Dokonano zakupu sprzętu informatycznego i pomiarowego wraz 
z  oprogramowaniem. 
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Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
Nakłady zaplanowano w wysokości 1 187 230 zł. Wydatki wykonano   w wysokości 
1 161 543,18 zł tj.: 97,8% planu 
Kwota 349 759,16 zł  „Budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych 
w miejscowości Wiechnowice - Lesiew”.  
10 000,00 zł „Budowa drogi do ŁSSE”, koszty promocji. 
236 640,00 zł „Przebudowa drogi powiatowej Pukinin – Sadkowice – Mogielnica”. 
4 880,00 zł  „Przebudowa drogi powiatowej Biała Rawska – granica województwa 
/Nowe Miasto/, wykonano projekt. 
Zakupy inwestycyjne w wysokości 560 264,02 zł zakupiono: walec wibracyjny, 
remontemdrogowy, przyczepka, ciągnik, dwa samochody, ramię hydrauliczne wraz 
z głowicą do cięcia krzaków /wydatki niewygasające/. 
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
Nakłady zaplanowano w wysokości 6 000 zł. Wydatki wykonano  w wysokości 
5 952,00 zł tj.: 99,2% planu, zakupiono sprzęt komputerowy. 
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 681 000 zł., wydatkowano      
291 144,24, tj.: 89,8 % . 
Wydatki inwestycyjne, ogółem 255 018,72 zł  w tym: 
135 248,89 zł realizacja zadania „Powiatowa Platforma Cyfrowa – Powiat Rawski”, 
119 769,83 zł remont sali konferencyjnej /wydatki niewygasające/. 
Zakupy inwestycyjne w wysokości 36 125,52 zł, zakupiono sprzęt komputerowy, 
kopiarki. 
Dział 754 – BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA    PRZECIWPOśAROWA 
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 173 500 zł, wydatkowano 
23 500,00 zł tj.: 13,5%, w tym: 
- 11 000,00 zł zakupiono odśnieŜacz podwórzowy oraz komputery. 
- 12 500,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji 
w Rawie Mazowieckiej. 
Kwota 150 000 zł występuje tylko po stronie planu, środki planowane były na zakup 
cięŜkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej, 
zakupu niezrealizowano poniewaŜ podczas przetargu nie wpłynęła Ŝadna oferta 
sprzedaŜy. 
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Wydatki zaplanowano w wysokości 767 000 zł. Wykonanie to 279 115,27 zł. 
tj. 36,4 %. 
Kwota planu 12 000 zł, wydatkowano 12 000,00 zł wykonano dokumentację 
projektową na zespół boisk przy LO w Rawie Mazowieckiej. 
Kwota planu 410 000 zł, wydatkowano 12 000,00 zł.: „Budowa wielofunkcyjnego 
boiska sportowego przy Zesp. Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej”, wykonano 
dokumentację projektową, projekt  nie został zrealizowany poniewaŜ   nie uzyskał 
dofinansowania od Ministra Sportu i Turystyki. 
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Kwota planu 335 000 zł, wydatkowano 255 115,27 zł „ Termomodernizacja Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej – etap I”. Wykonano dokumentację 
projektową, ocenę efektu ekologicznego oraz roboty budowlane. 
Kwota planu 10 000 zł,  „ Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Białej Rawskiej  - etap II  instalacja pomp ciepła”. Zadanie nie było realizowane 
poniewaŜ nie uzyskało dofinansowania z WFOŚ i GW w Łodzi. 
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 
Wydatki zaplanowano w wysokości 136 000 zł. Wykonanie to 15 860,00 zł. 
tj. 11,7 %. 
- 15 860,00 zł zakupiono aparat – rejestrator rozmów telefonicznych. 
Kwota 120 000 zł była planowana na dotację dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu                         
2 ambulansów, poniewaŜ nie została podpisana  umowa na dofinansowanie  zadania 
ze środków UE. 
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 
Wydatek zaplanowany 116 197 zł, zrealizowany 25 021,20 zł, w tym: 
15 981,00 zł „Zakup i montaŜ instalacji solarnej dla DD w Rawie Mazowieckiej”. 
Sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej.  
9 040,20 zł zakupiono patelnię elektryczna do kuchni Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej.  
Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 
Wydatki zaplanowano w wysokości 50 000 zł. Wykonanie to 49 996,18 zł., 
tj. 100 %, zakupiono samochód dla Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej. 
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 
Wydatki zaplanowano w wysokości 157 200 zł. Wykonanie to 130 607,73 zł., 
tj. 83,1 %. 
123 479,05 zł wykonano centralnego ogrzewania w internacie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. 
7 128,68 zł zakupiono kocioł warzelny do kuchni w internacie Zespołu Szkół 
CEZiU  w Rawie Mazowieckiej. 
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 
Zaplanowano kwotę 132 000 zł na „Budowę krytej pływalni wraz ze sztucznym 
lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej”, kwota umieszczona w wydatkach 
niewygasających. 
 W podsumowaniu Skarbnik Powiatu stwierdziła, iŜ w 2008 roku 
wypracowano wolne środki w wysokości 4 469 397,10 zł, (kwota 1 182 000 zł. 
została juŜ ujęta w budŜecie na 2009 rok). Środki pochodziły z większego niŜ 100% 
wykonania dochodów oraz niŜszego wykonania wydatków. Sytuacja finansowa 
pozwoliła na bezpieczne i terminowe spłaty zaciągniętych kredytów i poŜyczek. 
Powiat nie korzystał  z kredytu krótkoterminowego. 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów – Krzysztof Kopka poprosił 
o wyjaśnienie powodu mniejszego wykonania wydatków w dziale oświata 
i wychowanie o ok. 400.000 zł. 
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Odpowiadając Pani Skarbnik stwierdziła, iŜ taki stan jest wynikiem nie uzyskania 
planowanych środków zewnętrznych na niektóre inwestycje. 
Następnie Krzysztof Kopka poprosił o wyjaśnienie kwestii niewykorzystania 
w całości środków będących w dyspozycji poszczególnych placówek, 
przeznaczonych na dokształcanie zawodowe nauczycieli i moŜliwości prawnych ich 
przesuwania przez dyrektorów placówek, bez opinii związków zawodowych, na inne 
cele.  
Odpowiadając na powyŜsze pytanie Wicestarosta Marian Krzyczkowski oświadczył, 
iŜ kwestia zostanie poddana analizie i odpowiedź zostanie udzielona na kolejnym 
posiedzeniu Komisji. 
Przewodnicząca Rady – Teresa Pietrzak zwróciła się z pytaniem dotyczącym 
ewentualnej refundacji niepublicznym placówkom oświatowym kwoty o jaką 
została, zdaniem RIO zaniŜona wysokość przekazanej dotacji. Jest to jeden 
elementów wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w wystąpieniu 
pokontrolnym z przeprowadzonej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej 
powiatu. 
Odpowiadając Wicestarosta Marian Krzyczkowski poinformował, iŜ nie przewiduje 
się przekazania dodatkowej kwoty stanowiącej zwiększenie dotacji dla szkół 
niepublicznych. 
Do przedstawionej informacji z wykonania budŜetu za 2008 rok innych uwag nie 
było. 
Komisja BudŜetu i Finansów i Komisja Zdrowa i Polityki Społecznej jednogłośnie 
przyjęły do akceptującej wiadomości przedmiotową informację. 
 
Ad. 6 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały dotyczącej zmian w budŜecie Powiatu 
Rawskiego roku bieŜącego. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu –Marzena Pakuła. 
Mówczyni oświadczyła, iŜ w projekcie uchwały proponuje się zwiększenie 
dochodów i wydatków budŜetowych o kwotę 724 043 zł. w następujących działach: 
- dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80195 pozostała działalność  o kwotę 
719 381 zł, zgodnie z umową nr UDA – POKL.09.02.00-10-014/08-00. Środki 
pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego zostaną przeznaczone 
na realizację projektu „Sukces w szkole zawodowej szansą na rynku pracy” 
w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednocześnie zwiększa się limity 
wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE. 
Realizacja wymaga wkładu własnego powiatu w wysokości 53 300 zł, środki 
pochodzą z rezerwy oświatowej. Projekt realizowany będzie w ZS CEZiU w Rawie 
Mazowieckiej, 
- dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze 
zwiększa się dochody o kwotę 4 662 zł, są to ponadplanowe wpływy z najmu 
– 122 zł. oraz darowizny 4 540 zł. Środki zostaną przeznaczone na pozostałe 
wydatki bieŜące w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. Ponadto zmniejsza 
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się plan wydatków bieŜących w Domu Dziecka, a zwiększa wydatki majątkowe 
o kwotę 5 500 zł. 
Zadania inwestycyjne: 
- poz. 15 zakup odkurzacza z filtrującym systemem wodnym w Domu Dziecka 
w Rawie Mazowieckiej. 
Zmiany w planie funduszy powiatowych: 
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększenie stanu 
środków obrotowych na początek roku o kwotę  48 336  zł (środki pozostałe na 
koniec roku 2008), zwiększenie planu wydatków bieŜących funduszu o kwotę 
48 336 zł. 
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
zwiększenie stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 531 013 zł. 
(środki pozostałe na koniec roku 2008 ), zwiększenie planu wydatków bieŜących 
funduszu o kwotę 500 013 zł. oraz wydatków majątkowych o kwotę 30 000 zł. 
(zakupy inwestycyjne). 
Do tak przedstawionego przez Skarbnik Powiatu uzasadnienia uwag nie było. 
Komisja BudŜetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały. 
  
Ad. 7 Ten punkt porządku obrad obejmował wyraŜenia opinii w zakresie projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/157/2009 Rady Powiatu Rawskiego 
z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
na pokrycie deficytu budŜetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągnięcia poŜyczek i kredytów. 
O zabranie głosu Przewodniczący Komisji  BudŜetu i Finansów poprosił Skarbnik 
Powiatu – Marzenę Pakułę. 

Mówczyni oświadczyła, iŜ w projekcie uchwały proponuje się  dokonanie 
zmiany § 1 uchwały nr XXIX/157/2009 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 25 marca 
2009 r. polegającej na wskazaniu dokładnych kwot  kredytów  na pokrycie deficytu 
budŜetu w wysokości 2 378 116 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów  w wysokości  3 521 884 zł. 
Wyjaśnienia przedstawione przez Panią Skarbnik przyjęto bez uwag. 
Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały. 
  
Ad. 8. W sprawach róŜnych głosów nie było. 
 
Ad. 9 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Krzysztof 
Kopka o godz. 17:00 dokonali zamknięcia posiedzenia połączonych Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził : Sylwester Krawczyk. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów  
   (-) Krzysztof Kopka  
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 
       (-) Jacek Adamczyk 


