
P R O T O K Ó Ł  NR 22/2013 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  

odbytego w dniu 9 maja 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 w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego.  
5. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian                       
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-2024. 
6. Sprawy różne. 
7. Zamknięcie posiedzenia.  

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia komisji w dniu 9.05.2013 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.  
 
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 decyzją Wojewody Łódzkiego nr FN-I.3113.2.30.2013 z dnia  
29 marca 2013 roku dokonano zmiany w zakresie przeznaczenia dotacji celowej 
zaplanowanej na 2013 rok w dziale 754, rozdziale 75411, polegającej na 
rozszerzeniu zakresu rzeczowego zakupów inwestycyjnych, które mogą być 
realizowane w ramach tej dotacji, o zakup oprogramowania i licencji. 

Dokonuje się zmian w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Białej Rawskiej. 
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Dokonuje się zmian w planie wydatków ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej, 
zmniejsza się wydatki bieżące a zwiększa wydatki majątkowe (projekty 
dofinansowywane ze środków UE). 

Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 131 342 zł, środki zostaną 
przeznaczone na wydatki bieżące (rozdział 85111) i majątkowe (rozdział 80130). 

Zgodnie z umową nr 46/EWRŁ/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku, zawartą     
z Województwem Łódzkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, zwiększa się dochody o kwotę 77 350 
zł. Środki w wysokości 91 000 zł (13 650 zł, wkład własny powiatu) zostaną 
przeznaczone na wydatki majątkowe Projektu: „Edukacyjne Wrota Regionu 
Łódzkiego”. Całkowita wartość Projektu 455 000 zł. Zadanie będzie realizowane      
w 2013 i 2014 roku. 
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych - zwiększenia: 
- 15 000 zł „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Rawie Mazowieckiej” - projekt (rozdz. 80130); 
- 110 000 zł „Przebudowa kanalizacji wewnętrznej wraz z remontem łazienek  
w budynku internatu przy ZSP im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej”(rozdz. 
80130, 90095); 
- 90 933 zł „Wyposażenie pracowni samochodowej” Projekt „Dobry zawód  
to skarb” WND-POKL.09.02.00-10-228/11 (80195); 
- 41 350 zł „Wyposażenie pracowni hotelarskiej” - Projekt „Kompetencje dla 
przyszłości” WNDPOKL 09.02.00-10-094/11 (80195); 
- 91 000 zł „Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego” Projekt „Edukacyjne 
Wrota Regionu Łódzkiego” 46/EWRŁ/2013 (80195). 

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
zmian w budżecie powiatu na rok 2013. 
 
Ad. 5. W tym punkcie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmian                       
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-2024. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła  
–  Skarbnik Powiatu Rawskiego: 
Zgodnie z umową nr 46/EWRŁ/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku, zawartą  
z Województwem Łódzkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, zwiększa się nakłady na Projekt 
„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”. Zadanie będzie realizowane w 2013  
i 2014 roku - całkowita wartość Projektu 455 000 zł: 
Rok 2013 – 91 000 zł, w tym 13 650 zł (20% wkładu własnego); 
rok 2014 – 364 000 zł, w tym 54 600 zł (80% wkładu własnego). 
Środki zostaną przeznaczone na „Zakup sprzętu i oprogramowania 
komputerowego”. 

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
zmian w budżecie powiatu na rok 2013. 
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Ad. 6 W sprawach różnych głosów nie było 
  

Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Ryszard 
Imioła o godz. 1500 dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.  
 
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 

Przewodniczący Komisji: 


