
P R O T O K Ó Ł  NR 24/2013 
z posiedzenia komisji Komisji Budżetu i Finansów  

odbytego w dniu 13 czerwca 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 - 29.05.2013 r. 
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 13.06.2013 r. o godzinie 11:30 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 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 roku bieżącego.  

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
Zwiększa się plan wydatków w dziale 750 administracja publiczna, rozdziale 75075  
- promocja jst. o kwotę 42 046 zł, środki pochodzą z wpłat za bilety, darowizn oraz 
zbiórek przeprowadzonych podczas „Balu Charytatywnego”. Środki zostaną 
przeznaczone na refundację kosztów balu 26 316 zł (wydatki Starostwo, rozdział 
75075), rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością głęboką 7 000 zł (wydatki ZPS 
Rawa Mazowiecka, rozdział 85403) oraz zakup sprzętu do rehabilitacji uczniów z 
niepełnosprawnością w stopniu lekkim z zaburzeniami zachowania i emocji 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 8 730 zł (wydatki Starostwo, rozdział 
75075). Zwiększa się dochody w Zespole Placówek Specjalnych o kwotę 50 000 zł, 
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są to wpływy z usług (żywienie), środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w 
placówce. Zwiększa się dochody w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnychw Białej 
Rawskiej o kwotę 15 000 zł, są to dochody z czynszów, środki zostaną przeznaczone 
na wydatki bieżące w szkole. Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej o kwotę 87 000 zł, w tym: 7 000 zł 
dofinansowanie organizacji zgrupowania sportowego dla uczennic Szkolnego 
Ośrodka Sportowego, 40 000 zł na wyminę wyposażenia Internatu (meble). 
Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego m.in.: zwiększenie 
rezerwy celowej, oświatowej o kwotę 106 342 zł oraz zmniejszenie rezerwy o kwotę 
40 000 zł. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 100 000 zł. 
Zwiększenie wydatków bieżących na drogi publiczne powiatowe o kwotę 100 000 zł. 

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych – zwiększenia: 
- 120 000 zł, „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Białej Rawskiej” III etap, 250 000 zł, „ Termomodernizacja budynków warsztatów 
w Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej z przebudową pomieszczeń 
wewnętrznych– docieplenie stropodachu”, 
- 30 000 zł, „Uzbrojenie terenu przy ul.: Targowej– wodociąg”. 
Przychody i rozchody 2013 roku - zwiększa się planowane przychody roku 2013 o 
kwotę 786 116 zł, z wolnych środków lat ubiegłych. 

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
niniejszej uchwały. 
 
Ad. 5 Ten punkt dotyczył wyrażenia opinii w zakresie projektu 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 Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 14 czerwca 2013 roku  
w sprawie zmian budżetu roku 2013 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową,  
w zakresie 2013 roku do Budżetu Powiatu. 

Komisja Budżetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2013 - 2024 
 
Ad. 6 W sprawach różnych głosów nie było 

  
Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Ryszard 
Imioła o godz. 1200 dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 

Przewodniczący Komisji: 


