
P R O T O K Ó Ł  NR 32/2014 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  

odbytego w dniu 6 lutego 2014 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 Rawskiego. 
 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 – 27.12.2013 r. 
4. Wyrażenie opinii dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w WPF 2014-25. 
6. Wypracowanie planu pracy Komisji Budżetu na rok 2014. 
7. Sprawy różne. 
8. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia komisji w dniu 06.02.2014 r. o godzinie 14:30 dokonał 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Ryszard Imioła, 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 Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji 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 projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 

Zwiększa się dochody w dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej - środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 27 800 zł. 

Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa, przesunięto środki  
z wydatków bieżących w dziale transport i łączność na rzecz wydatków majątkowych 
(inwestycje i zakupy inwestycyjne) oraz środki z wydatków bieżących w dziale 
gospodarka mieszkaniowa na rzecz wydatków majątkowych( inwestycje i zakupy 
inwestycyjne). 
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Zmiany w planie zadań inwestycyjnych - zwiększenia: 
- 72 000 zł - zakup osprzętu do ciągnika, tj. kabiny, pługa, zamiatarki, piaskarki TUZ 
– przód oraz przyczepy do Zarządu Dróg w Rawie Mazowieckiej. Sprzęt będzie 
wykorzystany do bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych; 
- 133 710 zł – zrealizowanie inwestycji pod nazwą „Uzbrojenie terenu przy ulicy 
Targowej – wodociąg i kanalizacja sanitarna w zakresie realizacji sieci 
kanalizacyjnej”. 
Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
- „Urząd Bliższy Społeczeństwu VII” – umowa numer UDA-POKL.06.01.02-10-
003/13-00 Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej– 27 800 zł. 

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
niniejszej uchwały. 
 
Ad.5  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w WPF 2014-25 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
 Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 7 lutego 2014 roku  
w sprawie zmian budżetu roku 2014 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową,  
w zakresie 2014 roku do Budżetu Powiatu. 
Ponadto wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć. 
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. 

„Urząd Bliższy Społeczeństwu VII” – umowa numer UDA-POKL.06.01.02-
10-003/13-00 realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej. 
Zadanie będzie realizowane w 2014 i 2015 roku. Całkowita wartość Projektu 42 500 
zł. Rok 2014 – 27 800 zł. Rok 2015 – 14 700 zł.  

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu rawskiego  
na lata 2014 – 2025. 
 

Ad.6  W tym punkcie wypracowano plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 
rok 2014: 

 
 

Lp. Wyszczególnienie Termin realizacji 

 
 

1. 
1. Wypracowanie planu pracy na rok 2014. 
 
2. Opiniowanie bieżących zmian 
 w budżecie na rok 2014 oraz w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Styczeń/Luty 
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Praca ciągła 

- cały rok 
 

2. 
Zapoznanie się możliwościami pozyskania 
dodatkowych środków do budżetu powiatu  
w ramach posiadanego mienia powiatu. 
 

 
Marzec 

 

 
3. 

 
 Ocena wykonania budżetu za rok 2013 
 

 
Kwiecień/Maj 

 
 

4. 
Wyrażenie opinii w sprawie wykonania 

budżetu za I półrocze roku 2014  
 

 
Sierpień/Wrzesień 

 
5. 

Dyskusja na temat możliwości realizacji 
inwestycji w obszarze dróg w latach 

 2014-2015  

 
Wrzesień/Październik 

6. Informacja o wykorzystaniu środków 
budżetowych na oświatę 

Październik 
 
 

 
Ad.7 W sprawach różnych: 

Pan radny Bogdan Batorek zapytał czy w tym szczątkowym SPZOZ – ie,  
jaki pozostał po wydzierżawieniu szpitala,  potrzebny jest dyrektor. 

Na pytanie odpowiedział członek Zarządu Pan Jarosław Kobierski, który 
poinformował, że jest to wymóg ustawy, a ponadto dyrektor lub jego zastępca musi 
być lekarzem. 

 
Ad.8 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Ryszard 
Imioła o godz. 1500 dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.  
 
W załączeniu : 
 – lista obecności 
Sporządził: Tomasz Góraj. 

Przewodniczący Komisji: 


