
P R O T O K Ó Ł NR 18/2013 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa 

i Gospodarki Terenami odbytego w dniu 11 czerwca 2013 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie, zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział brała Pani 
Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego. 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Henryk Majewski - przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Terenami. 
  
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji -08.05.2013r. 
4. Wyrażenie opinii w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu  

powiatu za 2012 rok. 
5. Sprawy różne. 
6. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 11.00 dokonał Henryk Majewski 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Terenami, 
witając członków komisji i Panią Skarbnik. 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 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji uwag nie zgłoszono; został 
on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyrażenie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 
powiatu za 2012 r. 

Omówienia wykonania budżetu za 2012 rok dokonała Pani Marzena Pakuła  
–  Skarbnik Powiatu Rawskiego: 
  Informacja o przebiegu wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy 
finansowej powiatu rawskiego za 2012 rok – stanowi załącznik 2 do niniejszego 
protokołu. 
 Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał co oznacza 110% wykonania dochodów 
własnych – Pani Skarbnik Marzena Pakuła wyjaśniła, że m.in. chodzi o dochody ze 
sprzedaży dwóch działek przy ulicy Targowej, które nie były planowane w budżecie 
roku 2012. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego można wykonać więcej 
niż planowane dochody, a nie można przekroczyć planowanych wydatków. 
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Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa Gospodarki Terenami, przy jednym 
głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu  
za rok 2012. 
 
Ad. 5 W sprawach różnych: 
- ustalono datę komisji objazdowej (zapoznanie się ze stanem mienia Powiatu 
Rawskiego) na 26 czerwca 2013 r. na godz. 12.00. 

  
Ad. 6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Henryk 
Majewski o godz. 11.30 dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
        Przewodniczący Komisji: 


