
P R O T O K Ó Ł  NR 21/2013 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  
odbytego w dniach 20-21 marca 2013 roku 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listami obecności 

stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniach 
udział brała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu. 
 Posiedzeniom 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 na temat uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu  

na 2013r. 
5. Sprawy różne. 
6. Zamknięcie posiedzenia.  

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia komisji w dniu 20.03.2013 r. 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. Komisja zebrała się ponownie na krótkie posiedzenie w dniu     
21 marca 2013 r. przed sesją Rady Powiatu, gdyż na posiedzeniu Zarządu Powiatu  
w tym dniu pojawiła się sprawa przekazania na termomodernizację budynku szpitala 
kwoty 130 tys. zł; pieniądze mają być przesunięte z rezerwy oświatowej; środki  
te będą odzyskane przez Powiat. 
 
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 został przyjęty 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 Finansów nr ST4/4820/MKN/2013/RD-5864  
z dnia 14 lutego 2013 roku zostały ustalone ostateczne kwoty subwencji i udziałów  
w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok dla Powiatu Rawskiego. 
Część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę 55 606 zł, część 
równoważąca zwiększona o kwotę 139 zł. Zmniejszenie dochodów spowodowało 
zmniejszenie rezerwy oświatowej. 

Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi nr FN -
I.3113.1.2013 z dnia 20 lutego 2013 roku ustalono ostateczne kwoty dotacji na 
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zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat Rawski, 
zwiększono plan dotacji w rozdziałach: 01005 – 4 486 zł, 75411 – 7 700 zł, 85156  
na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 14 000 zł, 85321            
– 5103 zł, zmniejszono w rozdziale 85156 składki zdrowotne za dzieci i uczniów  
2800 zł. Ponadto zmniejszono rezerwę oświatową o kwotę 151 000 zł. 
Wprowadzono zmiany w projektach współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej w Zespole Szkół CEZIU w Rawie Mazowieckiej oraz w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej. W projekcie budżetu ujęto w planie 
dochodów na 2013 rok środki z UE, źródło finansowania projektów środki te 
wpłynęły na koniec roku budżetowego 2012 i pozostały na rachunku budżetu jako 
wolne środki. W związku z powyższym konieczne jest zmniejszenie planowanych 
dochodów i wprowadzenie wolnych środków, źródła finansowania wydatków 
Projektów. 
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych - zwiększenia: 
21 000 zł „Koncepcja rozbudowy szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” 
aktualizacja przygotowanej koncepcji tj. przygotowanie wersji dwuwariantowej oraz 
na adaptację istniejących budynków szpitala wraz z inwentaryzacją na potrzeby 
dostosowania do obowiązujących wymogów po 2016 roku. 
130 000 zł „Termomodernizacja SP ZOZ” dokumentacja projektowa. 

SP ZOZ Rawa Mazowiecka planuje złożyć wniosek aplikacyjny w ramach 
programu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii”. Planowany 
koszt inwestycji to 4.000.000 zł, możliwość uzyskania 80 % dofinansowania tj.:  
3 200 000 zł, 20 % wkład własny SPZOZ - 800 000 zł. Do przedstawionego 
uzasadnienia projektu zmian pytań nie było 

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
zmian w budżecie powiatu na rok 2013. 
 
Ad. 5 W sprawach różnych głosów nie było 

  
Ad. 6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Ryszard 
Imioła o godz. 1450 dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.  
 
Ad. 7 Komisja zebrała się ponownie na krótkie posiedzenie w dniu 21 marca 2013 r. 
przed sesją Rady Powiatu, gdyż na posiedzeniu Zarządu Powiatu,  
w tym dniu, pojawiła się sprawa przekazania na termomodernizację budynku 
szpitala kwoty 130 tys. zł; pieniądze mają być przesunięte z rezerwy oświatowej; 
środki te będą odzyskane przez Powiat. 
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 

Przewodniczący Komisji: 


