
P R O T O K Ó Ł  NR 33/2009 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego  

w dniu 18 września 2009 roku  
 
     W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach 
Komisji brali udział: Pan Józef Matysiak – starosta Rawski, Pani Marzena Pakuła  – 
Skarbnik Powiatu i pani Dorota Zdziechowska – Z-ca Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.  
 

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. 
3. Zapoznanie się z informacją w zakresie sytuacji na rynku pracy w Powiecie 

Rawskim. 
4. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania 

wniosku Starosty Rawskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej - Centrum 
Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających 
w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.   

5. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
roku bieŜącego. 

6. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla: Miasta Rawa Mazowiecka, Gminy Regnów i Gminy 
Sadkowice. 

7. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 
2009 r. 

8. Sprawy róŜne.  
9. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 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 odbytej w dniu  30  lipca 2009 r.  
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 3 Kolejny punkt obejmował informację w zakresie sytuacji na rynku pracy 
w Powiecie Rawskim. 
Pisemny materiał Radni otrzymali razem z zaproszeniem na najbliŜszą sesję. 
Pani Dorota Zdziechowska – Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej poinformowała, iŜ liczba bezrobotnych zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej na koniec sierpnia 2009r. 
wyniosła 1482 osoby, w tym 672 kobiety, w porównaniu do stanu z końca grudnia 
2008r. nastąpił wzrost o 84 osoby, tj. o 6,0%. 
Na koniec sierpnia 2009 r. w porównaniu do końca grudnia 2008r. w powiecie 
rawskim odnotowano wzrost liczby bezrobotnych w mieście Rawa Mazowiecka 
oraz w gm. Rawa Mazowiecka, w m. i gm. Biała Rawska i w gm. Cielądz, natomiast 
w gm. Sadkowice  i Regnów odnotowano niewielki spadek liczby bezrobotnych.  
Największą liczbę bezrobotnych w 2009 r. zanotowano w miesiącu marcu – 1593 
osoby. Poziom bezrobocia od stycznia  do marca miał tendencję wzrostową – 1593 
osoby, natomiast od marca miał niewielką tendencję spadkową, na koniec sierpnia 
2009r. zanotowano spadek liczby bezrobotnych do 1482 osób. 

W poszczególnych miesiącach 2009 r. więcej było zarejestrowanych 
bezrobotnych męŜczyzn niŜ kobiet. Największa róŜnica w zarejestrowanych osobach 
w podziale na płeć była w miesiącu marcu (21,9%), w lutym obniŜyła się i wynosiła 
21,2%, a w kwietniu – 19,2% i w styczniu – 18,9%. NajniŜszą róŜnicę odnotowano 
w końcu okresu sprawozdawczego, tj. w miesiącach sierpień – 9,3% oraz lipiec 
10,7%.  
Z analizy zebranych danych wynika, Ŝe od stycznia 2009r. stopa bezrobocia powiatu 
rawskiego ma tendencję wzrostową, w marcu osiągnęła najwyŜszy poziom 7,5%. 
Od kwietnia jest tendencja spadkowa – na koniec czerwca stopa bezrobocia 
wynosiła 7,0%. 
W okresie 8 miesięcy 2009r. zarejestrowało się ogółem 2037 osób bezrobotnych,  
w tym 940 kobiet, wyłączono z ewidencji 1953 osoby, w tym 855 kobiet, w związku 
z czym napływ przewyŜszył odpływ o 84 osoby. Spośród rejestrujących się 
bezrobotnych 506 osób zarejestrowało się po raz pierwszy, natomiast 1531 osób 
wróciło do ewidencji po raz kolejny. Wśród zarejestrowanych osób 1543 poprzednio 
pracowały, natomiast 494 nie posiadały staŜu pracy. 

Odpływ z bezrobocia na przestrzeni 8 miesięcy 2009r. wynosił 1953 osoby  
i w stosunku do odpływu w analizowanym okresie 2008r. (1911 osób) był wyŜszy  
o 42 osoby, tj. o 2,2%.  
Przyczyny odpływu osób bezrobotnych w okresie 8 miesięcy 2009 r. to: 

- 652 osoby, tj. 33,4% podjęło pracę stałą niesubsydiowaną, 
-   73 osoby, tj. 3,7% podjęły pracę stałą subsydiowaną: 14 osób skierowano na 

prace interwencyjne, 31 osób skierowano na roboty publiczne, 8 osób 
podjęło pracę w ramach refundacji kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia 
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego i 20 osób otrzymało 
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

- 552 osoby, tj. 28,3%  nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy, 
-   33 osoby, tj. 1,7% odmówiły podjęcia pracy, 
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- 167 osób, tj. 8,6%  rozpoczęło szkolenie, 
- 265 osób, tj. 13,6% rozpoczęło staŜ dla bezrobotnych, 
-     4 osoby, tj. 0,2% rozpoczęły przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 
-   94 osoby, tj. 4,8% dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego, 

 -   34 osoby, tj. 1,7% nabyły prawa emerytalne lub rentowe,  
-   79 osób, tj. 4,07% wyłączono z innych przyczyn. 

Na dzień 31.08.2009r. w ewidencji PUP figurowało 267 osób z prawem do zasiłku 
(w tym 118 kobiet) co stanowi 18,0% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do 
sierpnia 2008r. oznacza to zwiększenie o 46,7% liczby zasiłkobiorców. Osoby 
bezrobotne bez prawa do zasiłku stanowiły 82,0%. 

Wg stanu na dzień 31.08.2009r. osób zarejestrowanych jako poszukujące 
pracy były 72, w tym 23 kobiety. Wśród osób poszukujących pracy 61,1% stanowili 
niepełnosprawni (44 osoby).  
Dane na koniec sierpnia 2009r. potwierdzają, Ŝe najbardziej niekorzystna  sytuacja 
na rynku pracy jest w przypadku osób znajdujących się  w przedziale wiekowym 25-
34 lata – 26,2% i 18-24 lata – 24,8% oraz 45-54 lata – 23,8%. W ewidencji PUP 
figuruje 956 osób bezrobotnych w wieku produkcyjnym  od 18 do  44  lat, stanowią 
oni 64,5% ogółu bezrobotnych. 

Nadal wśród bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym                   
i podstawowym – 33,1% ogółu bezrobotnych, a takŜe zasadniczym zawodowym – 
25,8%. Wysoki udział tych dwóch grup świadczy o tym, Ŝe pracodawcy 
w mniejszym  stopniu potrzebują pracowników o niskich kwalifikacjach, a z drugiej 
strony, Ŝe wśród  bezrobotnych rośnie grupa ludzi o ograniczonych moŜliwościach 
wyjścia z bezrobocia. 
Bezrobotni z wykształceniem średnim zawodowym lub policealnym stanowią – 
22,7% ogółu zarejestrowanych. Bezrobotni legitymujący się wykształceniem 
średnim ogólnokształcącym stanowią jedynie 10,3%. W rejestrach odnotowano 
równieŜ 8,1% osób z wyŜszym wykształceniem. Osoby zarejestrowane w PUP 
w okresie 8 miesięcy 2009r. posiadały najczęściej zawody: sprzedawca, asystent 
ekonomiczny, technik mechanik, szwaczka, krawiec, mechanik samochodów 
osobowych, handlowiec, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, kucharz, 
kucharz małej gastronomii, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, 
technik rolnik, piekarz, ekonomista, technik technologii Ŝywności – przetwórstwo 
mięsne, ślusarz, robotnik gospodarczy, tokarz, magazynier.  

Niekorzystna struktura  wykształcenia   nadal stanowi istotną barierę 
w znalezieniu pracy i utrzymaniu się na rynku pracy.  Ponadto  od  poziomu  
wykształcenia   zaleŜy  nie  tylko  umiejętność  skutecznego  poszukiwania  pracy,  
ale  równieŜ  zdolność przystosowania  się  do  zmian  na  rynku  pracy. 
Wśród ogółu bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby ze staŜem pracy 
od 1 do 5 lat – 322 osoby (21,7%). Na koniec sierpnia 2009r. znaczącą grupę 
stanowiły osoby bez staŜu pracy – 278 osób (18,8%) oraz do 1 roku – 233 osoby 
(15,7%).  Na czwartym miejscu pod względem omawianego zjawiska uplasowali się 
bezrobotni ze staŜem pracy 10 – 20 lat – 228 osób (15,4%). Kolejne miejsce 
zajmowali bezrobotni ze staŜem pracy od 5 do 10 lat – 187 osób (12,6%) oraz od 20 
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do 30 lat – 175 osób (11,8%). Bezrobocie w najmniejszym stopniu dotyczy 
pracowników z ponad 30 letnim okresem zatrudnienia (4,0% bezrobotnych). 

 
Z analizy danych statystycznych wynika, Ŝe co piąty bezrobotny nie posiada 

staŜu pracy, co szósty posiada staŜ do 1 roku, co jest bardzo niekorzystnym 
zjawiskiem społeczno – gospodarczym w powiecie. 
Dokonując analizy przedstawionego materiału oraz obserwacji zjawisk na rynku 
pracy w powiecie rawskim na przestrzeni 8 miesięcy 2009r. odnotowano:  
 
1. Zwiększenie liczby bezrobotnych w powiecie w stosunku do sierpnia 2008  r. 

 o 7,9%. Na dzień 31.08.2009r. w ewidencji PUP figurowały 1482 osoby, przy 
stopie bezrobocia w powiecie rawskim 7,0% (stopa województwa łódzkiego – 
10,4%). 

2. Bezrobotni z terenów wiejskich stanowili 44,7% ogółu zarejestrowanych. 
3. Bezrobotni w wieku do 25 lat stanowili 24,8% ogółu bezrobotnych, osoby 

długotrwale bezrobotne 38,8%, a osoby w wieku powyŜej 50 roku Ŝycia – 
25,1%. 

4. Osoby posiadające prawo do zasiłku stanowiły 18,0% stanu osób 
zarejestrowanych, osoby bez prawa do zasiłku stanowiły 82,0% ogółu 
bezrobotnych. 

5. Bezrobotni najczęściej posiadają wykształcenie gimnazjalne i podstawowe – 
33,1% oraz zasadnicze zawodowe – 25,8%. Spośród zarejestrowanych osób 
22,7% posiada wykształcenie średnie zawodowe. Osoby zarejestrowane w PUP 
w okresie 8 miesięcy 2009r. posiadały najczęściej zawody: posiadały najczęściej 
zawody: sprzedawca, asystent ekonomiczny, technik mechanik, szwaczka, 
krawiec, mechanik samochodów osobowych, handlowiec, mechanik maszyn 
i urządzeń przemysłowych, kucharz, kucharz małej gastronomii, robotnik 
pomocniczy w przemyśle przetwórczym, technik rolnik, piekarz, ekonomista, 
technik technologii Ŝywności – przetwórstwo mięsne, ślusarz, robotnik 
gospodarczy, tokarz, magazynier.  

6. Największą grupę bezrobotnych stanowią osoby oczekujące na pracę 1-3 m-cy – 
24,2%, 6-12 m-cy – 20,7%, 3-6 m-cy – 18,0%, powyŜej 24 miesięcy – 14,9%,  
do 1 m-ca 12,7% oraz 12-24 m-ce – 9,5% ogółu zarejestrowanych w PUP. 

Kończąc mówczyni poinformowała, iŜ doświadczenia lat ubiegłych wskazują, 
iŜ w okresie jesienno-zimowym następuje wzrost ilości osób rejestrujących się 
w PUP. Zwiększa się ofertę szkoleniową. Aktualnie znaczna grupa będzie 
uczestniczyła w szkoleniu kelner – barman pod potrzeby hotelu „Ossa”.  Nie ma na 
dzień dzisiejszy wiedzy o planowanych zwolnieniach grupowych.  
W tym miejscu Radny Jarosław Kobierski podkreślił, i Ŝ pozyskanie w roku 
bieŜącym ponad 4 mln. zł. środków zewnętrznych na aktywne zwalczanie 
bezrobocia jest znaczącym osiągnięciem kierownictwa i pracowników PUP w Rawie 
Mazowieckiej, za które naleŜą się wyrazy uznania i podziękowania. 
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Ad. 4 Następny punkt obejmował  podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania 
wniosku Starosty Rawskiego o dofinansowanie kosztów utworzenia w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej - Centrum Aktywizacji Zawodowej 
 ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego 
do spraw pracy.   
O omówienie treści projektu uchwały Przewodniczący Komisji poprosił ponownie   
Panią Dorotę Zdziechowską –Z-cę Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej. 

Znowelizowana ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy, informowała Dyrektor Dorota Zdziechowska,  
wprowadza 
obowiązek wyodrębnienia w ramach Powiatowego Urzędu Pracy Centrum 
Aktywizacji Zawodowej (CAZ). 

Zgodnie z wyŜej wymienioną ustawą utworzenie CAZ finansowane jest przez 
Starostę ze środków własnych samorządu, jednakŜe w przepisach przejściowych 
noweli wprowadzono zapis umoŜliwiający okresowe dofinansowanie z rezerwy 
dysponenta Funduszu Pracy przedsięwzięć, które zostaną podjęte w latach 2009 - 
2010. Przedsięwzięcia te są dofinansowane na wniosek starosty zaopiniowany przez 
radę powiatu do wysokości 80% kosztów ich utworzenia, nie więcej niŜ 80-krotność 
przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w kwartale bezpośrednio 
poprzedzającym przyznanie środków. 

Całkowity koszt wyodrębnienia Centrum Aktywizacji Zawodowej 
w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej oszacowany został na 
kwotę 125.000 zł,  z czego 25.000 zł stanowi wymagany wkład własny. Środki 
finansowe przyznane na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej, zgodnie 
z wytycznymi Ministerstwa Pracy  i Polityki Społecznej, zostaną przeznaczone 
w szczególności na koszty związane z remontem  i wyposaŜeniem pomieszczeń, 
które urząd planuje wykonać w 2010 roku. 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw, wyodrębnienie centrum aktywizacji zawodowej w ramach powiatowych 
urzędów pracy staje się obowiązkowe z dniem 1 stycznia 2010 r. Spełnienie 
powyŜszego warunku wymaga odpowiednio wcześniejszego rozpoczęcia procedury 
związanej ze złoŜeniem wniosku. Jednym z załączników do wniosku 
o dofinansowanie kosztów tworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej jest opinia 
Rady Powiatu.  

Mając powyŜsze na uwadze oraz fakt, Ŝe o przyznaniu środków decydować 
będzie kolejność zgłoszeń podjęcie powyŜszej uchwały jest zasadne. 

Do tak przedstawionego uzasadnienia  uwag nie było. 
Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały. 
 
Ad. 5 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.    
Mówczyni oświadczyła, iŜ w projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany  
w planie dochodów i wydatków budŜetowych: 
Zwiększa się dochody i wydatki budŜetowe o kwotę  560 992  zł. 
- 250 000 zł, dział 754, rozdział 75411 środki pochodzą z dotacji z budŜetu państwa 
150 000 zł, z dotacji od miasta Rawa Mazowiecka 100 000 zł, zostaną przeznaczone 
na wydatki majątkowe w KPPSP w Rawie Mazowieckiej. 
- 102 444 zł, dział 801, rozdział 80195 zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.02.00-
10-036/08-00 środki pochodzą z Unii Europejskiej w ramach programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostaną przeznaczone na realizację projektu ”Dobra 
szkoła – lepsza przyszłość” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej. 
- 3 511 zł, dział 852, rozdział 85201 są to ponadplanowe dochody Domu Dziecka 
w Rawie Mazowieckiej, środki zastaną przeznaczone na wydatki bieŜące placówki. 
- 200 000 zł, dział 853, rozdział 85333 zgodnie z aneksem nr UDA-POKL.06.02.00-
10-049/08-01 zwiększono plan dotacji dla Powiatu, środki zostaną przeznaczone na 
realizację projektu „Samozatrudnienie – sposób na sukces” w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Rawie Mazowieckiej, środki pochodzą z Unii Europejskiej. 
- 5 037 zł, dział 854, rozdział 85410, zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania 
otrzymanego z PZU w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, 
środki zostaną przeznaczone na wydatki bieŜące Szkoły. 
 
Zmiany w planie wydatków budŜetowych obejmują: 
- Dział 600 – transport i łączność. 
Zmniejsza się wydatki bieŜące o kwotę 79 000 zł, kwota 8 000 zł  zwiększy wydatki 
majątkowe  
- Dział 801 – oświata i wychowanie. 
Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80123- licea profilowane o kwotę 16 245 
zł, środki zostają przesunięte do internatu, zmiana dotyczy ZSP w Białej Rawskiej. 
Dział 851- szpitale ogólne  
71 000 zł, zwiększa się nakłady na wydatki majątkowe. 
- Dział 758 – róŜne rozliczenia 
Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 8 740 zł, środki zostaną 
przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego projektu ”Dobra szkoła – lepsza 
przyszłość” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej. 
 
Zadania inwestycyjne: 
- poz. 3 – 8 000 zł, zwiększa się nakłady na zakupy inwestycyjne, zakup sprzętu 
komputerowego, 
- poz. 9 – 250 000 zł, zwiększa się nakłady na zakup cięŜkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej, 
- poz. 21 – 14 000 zł, zwiększa się nakłady na zakupy inwestycyjne sprzętu 
komputerowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, środki zostaną 
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przeznaczone na realizację projektu ”Dobra szkoła – lepsza przyszłość” w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, 
- poz. 22 – 20 000 zł, zwiększa się nakłady inwestycyjne na prace przygotowawcze 
w związku ze złoŜeniem Projektu pn.: „Wymiana aparatu rentgenowskiego 
w Szpitalu Św. Ducha Rawie Mazowieckiej” o dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej, 
- poz. 23 – 40 000 zł, zwiększa się nakłady na zakupy inwestycyjne, zakup sprzętu 
do wykonywania prób wysiłkowych do Szpitala Św. Ducha  w Rawie Mazowieckiej, 
- poz. 25 – 11 000 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia 
awaryjnego z elementami oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szpitala Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej. 
 
Wieloletnie programy inwestycyjne. 
Wprowadza się dwa nowe, wieloletnie programy inwestycyjne: 
- poz. 7 - „Wymiana aparatu rentgenowskiego w Szpitalu Św. Ducha  w Rawie 
Mazowieckiej” powiat planuje złoŜenie wniosku o dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej. 
- poz. 8 - „Remont drogi powiatowej nr 4118E  Pukinin - gr. woj. (Mogielnica)”. 

Do przedstawionych przez Panią Skarbnik  propozycji zmian w budŜecie roku 
bieŜącego uwag nie było. 
W uzupełnieniu przedstawionej przez panią skarbnik informacji Starosta Józef 
Matysiak poinformował, iŜ oprócz wymiany aparatu rentgenowskiego 
w Szpitalu Św. Ducha Rawie Mazowieckiej” dofinansowanej ze środków Unii 
Europejskiej, planuje się równieŜ równoczesne złoŜenie wniosku na zakup 
tomografu komputerowego. Szacunkowy koszt zakupu, wraz z dostosowaniem 
pomieszczeń to kwota ok. 2.5 mil. złotych. W ramach 25% udziału własnego  
(kwota ok. 620 tys. zł. ) Zarząd Powiatu zwróci się do samorządów gminnych 
o współpartycypację w powyŜszym zakupie w wysokości 50% udziału własnego.  

Włączając się do dyskusji Radny Andrzej Cynkier uznał propozycję zakupu 
tomografu komputerowego jako szczytną , niemniej jednak mówca wyraził 
wątpliwości, czy będzie wystarczająca liczba badanych pacjentów, po to by 
urządzenie na siebie zarabiało i  do niego szpital nie dokładał. Na chwilę obecną 
tego typu badania dla szpitala w Rawie Mazowieckiej wykonuje szpital 
w Brzezinach.  

Radny Przemysław Szewczyk zwrócił się z pytaniem, dlaczego akurat dzisiaj 
przedstawiany jest pomysł wsparcia rawskiego szpitala o powyŜszy sprzęt? Zdaniem 
Radnego, pytanie to jest uzasadnione w kontekście planowanej prywatyzacji 
tej placówki. 

Odpowiadając Starosta Rawski poinformował, iŜ aktualnie prowadzony jest 
nabór wniosków w tym zakresie, a przeprowadzone inne postępowania przetargowe 
dały pewne oszczędności, których wykorzystanie Zarząd Powiatu  proponuje 
w formie dofinansowania zakupu sprzętu dla rawskiego szpitala. Zakupiony sprzęt 
będzie własnością powiatu, a jedynie przekazany szpitalowi w uŜyczenie.  Na 
najbliŜszej sesji kwestia prywatyzacji rawskiego szpitala nie będzie przedmiotem 



 8 

dyskusji z uwagi na fakt, iŜ firma „Szpitale polskie” przedstawiła materiał, 
który zdaniem Zarządu Powiatu, z uwagi na liczne błędy nie kwalifikuje się 
do dyskusji. 

 
Komisja BudŜetu i Finansów po uzyskaniu zadawalających odpowiedzi na zadane 
przez członków Komisji pytania, wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię 
w zakresie omawianego projektu uchwały.   
 
Ad. 6 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwał w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla: Miasta Rawa Mazowiecka, Gminy Regnów i Gminy 
Sadkowice. 
O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Panią Marzeną Pakułę – 
Skarbnik Powiatu.  
W związku ze złoŜonymi przez trzy samorządy: Miasto Rawa Mazowiecka, Gminę 
Sadkowice i Gminę Regnów  wnioskami o udzielenie pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, informował Starosta Rawski, 
przygotowano trzy projekty uchwał będących odpowiedzią na złoŜone wnioski.  
Następnie mówca przeszedł do omówienia wszystkich trzech projektów uchwał. 

Wójt Gminy Sadkowice przewiduje złoŜenie wniosku o dofinansowanie 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na rok 2010, 
realizację zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 383515 w miejscowości 
śelazna”. W projekcie uchwały proponuje się udzielenie pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł. 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przewiduje złoŜenie wniosku 
o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 
na rok 2010, Powiat Rawski udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
w wysokości 30 000,00 zł. na przebudowę skrzyŜowań: drogi powiatowej nr 4100E 
- ulicy Tomaszowskiej z  ul. E. Orzeszkowej oraz drogi powiatowej nr 4155E – ul. 
Katowickiej z ul. H. Sienkiewicza. 

Wójt Gminy Regnów przewiduje złoŜenie wniosku  o dofinansowanie 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na rok 2010, 
Powiat Rawski udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 
20 000,00 zł na poprawę bezpieczeństwa na skrzyŜowaniu z drogą powiatową 
nr 4306E (Wiechnowice) – Cielądz – Regnów - Lesiew. 
Jednym z elementów oceny złoŜonego wniosku jest współdziałanie finansowe 
jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji tego programu. 
Komisja BudŜetu i Finansów po uzyskaniu zadawalających odpowiedzi na zadane 
przez członków Komisji pytania, wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię 
w zakresie omawianych wszystkich trzech projektów uchwał.   
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Ad. 7  Kolejny punkt porządku obrad obejmujący zapoznanie się z informacją 
o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2009 r. przesunięto na kolejne 
posiedzenie Komisji. 
 
Ad. 8 W sprawach róŜnych Radny Przemysław Szewczyk zwrócił  się 
o przedstawienie informacji w zakresie rozliczenia finansowego organizowanych 
w roku bieŜącym doŜynek powiatowych – największej imprezy organizowanej przez 
powiat. 
Odpowiadając Starosta Rawski – Józef Matysiak oświadczył, iŜ nie widzi powodów 
dla których informacja taka nie byłaby przedstawiona na jednym z kolejnych 
posiedzeń Komisji. 
 
Ad. 9 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad – 
Krzysztof Kopka o godz. 16:00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 

     Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
                                                                                      (-)  Krzysztof Kopka 


