
P R O T O K Ó Ł NR 14/2012 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów  

odbytego w dniu 21 czerwca 2012 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli 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 Andrzej Latek                 
– Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie 
Mazowieckiej. 
 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.  WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
roku bieŜącego.  
4. WyraŜenie opinii w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu 
powiatu za 2011 r. 
5. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie przekazania 
środków finansowych dla Policji. 
6. Sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie posiedzenia.  

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:30 dokonał Przewodniczący 
Komisji – Ryszard Imioła, witając członków Komisji i zaproszonych gości. 
Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiąŜących 
decyzji. 
 
Ad. 2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji  porządku obrad  uwag 
nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3 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 – Pani 
Marzena Pakuła. Proponowany projekt uchwały obejmuje zmiany dochodów            
i wydatków budŜetu: 

Zgodnie z pismem Zarządu Województwa Łódzkiego Nr ROI. 
7152.3.79.2012 .JS dokonuje się zwiększenia planów finansowych dochodów          
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w zakresie dotacji celowych z budŜetu województwa na realizację inwestycji 
własnych powiatu o kwotę 401 000 zł, jest to dotacja na realizację zadania pn.: 
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”. 159 906 zł to wpływ 
dochodów naleŜnych powiatowi w 2011 r. z tytułu dotacji na drogi dojazdowe do 
gruntów rolnych. 1 069 zł, wpływy za licencje drogowe. 40 000 zł, jest to darowizna 
od ROJA sp. z o.o. z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4118 E           
w miejscowości Regnów”. 30 000 zł, środki z tytułu wpływów za zajęcie pasa 
drogowego. 
Dokonuje się zmiany planów dochodów i wydatków współfinansowanych                 
ze środków Unii Europejskiej w szkołach i Powiatowym Urzędzie Pracy. 
Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 27 153 zł, środki zostaną przeznaczone          
na wydatki bieŜące i majątkowe w Starostwie. 
Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy grupami wydatków, działami i rozdziałami 
klasyfikacji budŜetowej w jednostkach oświatowych. 
Zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych z 2011 roku           
w wysokości 954 271 zł,w tym: 
1) "Mój biznes - moja szansa" z 2011 r. (+) 5 284 zł. 
2) "Urząd bliŜszy społeczeństwu V" z 2011 r. (+) 79 578 zł. 
3) "Zyskaj więcej w szkole zawodowej" z 2011 r. (+) 19 973 zł. 
4) "Mechatronik zawód przyszłości" z 2011 r. (+) 15 534 zł. 
5) "Mechatronik zawód przyszłości" z 2011 r. (+) 298 894 zł. 
6) "Środki z ochrony środowiska" z 2011 r. (+) 5 632 zł. 
7) "Środki z gospodar. zasobem geodezyjnym” z 2011 r. (+) 529 376 zł. 
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych: 
Zwiększenia: 
100 000 zł - „Remont drogi powiatowej nr 4108E na odcinku Wałowice               
– Wilkowice – II etap”. 100 000 zł - „Remont drogi powiatowej nr 4101E 
Piekarowo – Biała Rawska w miejscowości Grzymkowice” 
80 000 zł - „Remont drogi powiatowej nr 4123E na odcinku Celinów – Szczuki” 
121 500 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Zuski – droga 
wojewódzka 707” 
70 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4306E na odcinku Mała Wieś– 
Sierzchowy” 
140 000 zł - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu 
publicznego z drogi powiatowej nr 4118E w miejscowości Regnów” 
30 000 zł - „Remont drogi powiatowej nr 1315E (Wysokienice) – Rawa 
Mazowiecka w miejscowości Ścieki” 
190 000 zł - zakup ciągnika, który wykorzystany będzie do robót z bieŜącego 
utrzymania wykonywanego siłami własnymi w tym: koszenie poboczy, wycinka 
gałęzi, remonty cząstkowe emulsją i grysami. 

Zmniejszenia: 
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200 500 zł - „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica)      
na odcinku od km 13+917 do km 16+363 wraz z budową kładki dla pieszych nad 
rzeką Rokitną w obrębie remontowanego skrzyŜowania z drogą powiatową nr 4122E 
w miejscowości Sadkowice”, są to oszczędności po przetargowe. 

Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię            
w zakresie przedłoŜonej propozycji zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za 2011 r. Omówienia 
sprawozdania dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego: 
 BudŜet powiatu na 2011 r. uchwalony został w dniu 11 lutego 2011 r. 
Uchwałą Nr IV/28/2011 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody         
i wydatki budŜetu, w tym dochody i wydatki na zadania zakresu administracji 
rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2011 r. oraz 
zestawienie zadań inwestycyjnych na 2011 r. 
Dochody planowane to 47 318 803 zł. Wykonanie 47 915 172,42 zł. tj. 101,3 % 
planu.  
Szczegółowe dane które przytaczała Pani Skarbnik znajdują się w uchwale 
zatwierdzającej sprawozdanie z wykonania budŜetu - sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu  
Do informacji przedstawionej przez Panią Skarbnik uwag nie było. 

Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w 
zakresie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem                
z wykonania budŜetu. 
 
Ad. 5 W tym punkcie wyraŜono opinię w sprawie uchwały dotyczącej przekazania 
środków finansowych dla Policji.   

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Dyrektor Andrzej Latek: 
Art. 4 ust. 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U.    
z 2001 r. Nr 142,poz 1592 z późn. zm.) do zadań powiatu zalicza zadania z zakresu 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. RównieŜ ustawa z dnia               
6 kwietnia 2007 r. o Policji(Dz.U. z 2007 r. Nr.43,poz. 277 z pózn. zm.) zezwala 
jednostkom samorządu terytorialnego na pokrywanie określonych wydatków Policji                      
i przekazywanie im środków finansowych. Na podstawie art. 13 ust. 4a ustawy           
o Policji, Rada Powiatu moŜe przekazać na warunkach określonych w porozumieniu 
zawartym pomiędzy organem wykonawczym Powiatu i właściwym komendantem 
powiatowym Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne Powiatu,               
z przeznaczeniem na: 1) rekompensatę pienięŜną za czas słuŜby przekraczający 
normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, 2) nagrodę za osiągnięcia              
w słuŜbie, dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych                        
i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu słuŜby prewencyjnej. Podstawę    
do zawarcia porozumienia stanowić będzie niniejsza uchwała, oraz fakt iŜ Rada 
Powiatu Rawskiego w uchwale budŜetowej na rok 2012 zabezpieczyła na ten cel 
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środki finansowe w wysokości 6 000 zł. Realizacja postanowień Uchwały przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu 
Rawskiego. 
 Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię            
w zakresie uchwały dotyczącej przekazania środków finansowych dla Policji. 
 
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. 
        Przewodniczący Komisji: 


