
P R O T O K Ó Ł NR 20/2013 
z posiedzenia komisji Komisji Budżetu i Finansów  

w dniu 7 lutego 2013 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział 
brała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu. 
 Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący komisji Budżetu i Finansów          
– Pan Ryszard Imioła. 
  
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
4. Wyrażenie opinii nt. uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013r. 
5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-2024. 
6. Opinia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
7. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2013. 
8. Sprawy różne. 
9. Zamknięcie posiedzenia.  

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 14:30 dokonał Przewodniczący 
Komisji Budżetu i Finansów – Pan Ryszard Imioła, witając członków komisji. 
Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie do podejmowania wiążących decyzji. 
 
Ad. 2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji  porządku obrad  uwag 
nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji - protokół  
z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów został jednogłośnie.  
 
Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian          
w budżecie powiatu na 2013 r. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła  
–  Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-I-4021-7-5-1-
JW./13 z dnia 11 stycznia 2013 roku, zwiększa się dochody powiatu o kwotę  
136 800 zł, środki zostaną przeznaczone na finansowanie w 2013 roku kosztów 
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego 
urzędu pracy. 
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Dokonuje się zmiany w planie dochodów powiatu w rozdziale 85201 § 2310 
zmniejsza się plan dotacji z porozumień o kwotę 9 466 zł, a zwiększa się plan 
dochodów w § 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących. 
Zgodnie z umową nr 2012-1-PL1-LEO01-27532 w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki zwiększa się dochody o kwotę 28 240 zł , środki zostaną 
przeznaczone na realizację projektu: „Praktyka zagraniczna szansą na rozwój 
hotelarstwa w regionie”. Ogółem wydatki na projekt to kwota 141 200 zł.   
W 2012 roku wpłynęła kwota 112 960 zł, która jako wolne środki roku ubiegłego 
stanowi źródło finansowania projektu. 
Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków na realizację projektu 
„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego. 
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych - zwiększenia: 
16 000 zł zakup pralnico-wirówki dla Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej. 

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
zmian w budżecie powiatu na rok 2013. 
 
Ad. 5 W tym punkcie wyrażono opinię uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-2024.  
Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu 
Rawskiego: 
Zmiany dotyczą głównie wkładu własnego w projekt „Edukacyjne Wrota regionu 
Łódzkiego” –  gdzie dokonuje się zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego. 
Wkład własny powiatu z podziałem na lata będzie się kształtował następująco: 
rok 2013 – 13 650 zł (20 % wkładu własnego), 
rok 2014 – 54 600 zł (80 % wkładu własnego). 

Komisja Budżetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię            
w sprawie niniejszej uchwały. 
 
Ad. 6 Następny punkt obejmował wyrażenie opinii nt. projektu uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
Zgodnie z Uchwałą z dnia 30 grudnia 2011 roku nr XXII/157/2012 w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Rawskiego na 2013 rok, zaciąga się kredyt na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 200 000 zł. 

Komisja Budżetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w sprawie 
niniejszej uchwały 
 
Ad. 7 Ten punkt dotyczył przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów  
w roku 2013 r. 
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Propozycję planu pracy na rok 2013 przedstawił przewodniczący Komisji, 
która następnie została przyjęta przez  całą komisję:  

 
 

Lp. Wyszczególnienie Termin realizacji 

 
1. 

1. Wypracowanie planu pracy na rok 2013. 
2. Opiniowanie bieżących zmian 
 w budżecie na rok 2013 oraz w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Styczeń 

Praca ciągła 

 
2. 

Zapoznanie się możliwości pozyskania 
dodatkowych środków do budżetu powiatu  
w ramach posiadanego mienia powiatu. 

 
Marzec 

 
 

3. 
 
 Ocena wykonania budżetu za rok 2012 

 
Kwiecień 

 
4. 

 
Informacja o środkach zewnętrznych 
pozyskiwanych na modernizację dróg. 

 
Maj 

 
5. 

Wyrażenie opinii w sprawie wykonania 
budżetu za I półrocze roku 2013  

 

 
Sierpień 

 
6. 

Dyskusja na temat możliwości realizacji 
inwestycji w obszarze dróg w latach 

 2013-2014  

 
Wrzesień 

 
7. 

Praca nad projektem budżetu na rok 2014.  
Listopad- Grudzień 

 
8. 
 

Wypracowanie planu pracy Komisji 
 na rok 2014 

 
Grudzień 

 
Ad. 8 W sprawach różnych głosów nie było 

  
Ad. 9 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Ryszard 
Imioła o godz. 1510 dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
         

Przewodniczący Komisji: 


