
PROTOKÓŁ NR 24/2013 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 7 czerwca 2013 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brała 
także Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego. Posiedzeniu 
przewodniczył Przewodniczący Komisji – Bogdan Batorek.   
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji -26.04.2013 r. 
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 9:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji – Bogdan Batorek, witając uczestniczących w posiedzeniu Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiążących decyzji. 
 
Ad.2 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie porządku obrad. Do propozycji porządku obrad uwag nie zgłoszono. 
Porządek obrad w kształcie zaproponowanym przez Przewodniczącego Komisji 
przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad.3 Do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji z 26.04.2013 r. uwag 
nie wniesiono - przyjęto go jednogłośnie. 
 
Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował 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. 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji pozytywnie zaopiniowała 
wykonanie budżetu powiatu za 2012 r. 
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Ad.5 W sprawach różnych: 
Pan Bogdan Batorek zapytał czy udało się odzyskać od Miasta Rawa 

Mazowiecka pieniądze, które Powiat wyłożył na funkcjonowanie gimnazjum przy 
LO im. Marii Curie-Skłodowskiej, za okres wrzesień – grudzień 2012 r. 

Odpowiedział Pan Starosta Józef Matysiak - informując, że nie było takich 
możliwości prawnych, a Zarząd Powiatu liczył się z ewentualnością poniesienia 
takich kosztów. 
 
Ad.6 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji                 
o godz. 9.30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 
W załączeniu: 
- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
 
         Przewodniczący Komisji: 


