
P R O T O K Ó Ł NR 11/2012 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów  

odbytego w dniu 23 lutego 2012 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji 
brała udział Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu. 

  
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard Imioła – Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów. 
  
Przyjęto następujący porządek obrad: 

 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
4. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
roku bieŜącego.  
5. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian                       
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2012-2024. 
6. Sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie posiedzenia.  

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:30 dokonał Przewodniczący 
Komisji – Ryszard Imioła, witając członków Komisji i Panią Skarbnik Powiatu. 
Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiąŜących 
decyzji. 
 
Ad. 2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji  porządku dzisiejszych 
obrad  uwag nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z posiedzenia 
Komisji z dnia 30 stycznia 2012 r. Do treści protokołu uwag nie było. Został           
on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian 
w budŜecie roku bieŜącego.  

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena 
Pakuła. Proponowany projekt uchwały obejmuje zmiany dochodów i wydatków 
budŜetu: 
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- o 4 932 zł następuje zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z powiatu 
skierniewickiego, za uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie 
Mazowieckiej pochodzącego z w/w powiatu, środki zostaną przeznaczone                
na wydatki bieŜące. 
- o 49 995 zł następuje zwiększenie  dochodów  z   UE    na   realizację   
projektu:„Komputer–recepta na wykluczenie” w Powiatowym Urzędzie Pracy           
w Rawie Mazowieckiej. 
- o 110 100 zł, zgodnie z pismem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
zwiększa się dochody  od  środków   Funduszu   Pracy  na  finansowanie kosztów 
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego 
Urzędu Pracy. 
Dokonuje się zmian w planie finansowym w Starostwie, zmniejsza się rezerwę 
celową, oświatową o kwotę 10 238 zł, środki zostaną przeznaczone                           
na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Edukacyjne Wrota Regionu 
Łódzkiego” ( dotacja dla lidera Projektu - Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi). 
Projekt będzie realizowany przez wszystkie szkoły Powiatu  w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Na pytanie Pana Bogdana 
Batorka - Pani Skarbnik wyjaśniła, iŜ wartość projektu w całości będzie wynosić 
455.000,00 zł; wkład własny Powiatu ma wynieść 68.250 zł, z czego 10.238,00 zł     
w roku bieŜącym, a 58.012,00 zł w roku 2013; szkoły sprzęt otrzymają w roku 2013. 

Komisji BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię            
w zakresie przedłoŜonej propozycji zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
 
Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii zakresie 
projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2012-2024. O omówienie treści projektu uchwały 
Przewodniczący Komisji poprosił ponownie Skarbnik Powiatu – Marzenę Pakułę. 
 Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany w związku                   
z deklaracją przystąpienia do projektu: „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”, 
realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się nowe 
przedsięwzięcie. Projekt będzie realizowany przez szkoły ponadgimnazjalne 
powiatu.Zabezpiecza się wkład własny planowanego przedsięwzięcia w wysokości 
68 250zł., co stanowi 15% kosztów całego projektu, w tym: 
2012 rok – 10 238,00 zł; 
2013 rok – 58 012,00 zł. 

Pan radny Bogdan Batorek i Pani radna Katarzyna Urbańska zapytali kiedy 
będzie podpisana umowa w ramach projektu i czy w przypadku braku 
dofinansowania wkład własny będzie zwrócony. Pani Skarbnik Marzena Pakuła 
odpowiedziała, Ŝe umowa będzie podpisana jak wszystkie samorządy zabezpieczą   
w swoich budŜetach wkład własny; w przypadku braku dofinansowania projektu 
(455 tys. zł), wkład własny zostanie zwrócony Powiatowi.  
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Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię            
w zakresie przedłoŜonej propozycji zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2012-2024. 
 
Ad. 6 W sprawach róŜnych głosów nie było.   
 
Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji         
- Ryszard Imioła  o godz. 1510  dokonał zamknięcia  posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
 


