
P R O T O K Ó Ł  NR 5/2015 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  

odbytego w dniu 27 sierpnia 2015 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 - 11.06.2015 r. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian budżetu 

powiatu na rok 2015 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2015 – 2030 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie posiedzenia.   

 

 

Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji, w dniu 11 czerwca 2015 r. o godzinie 14:30, 

dokonał przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Ryszard Imioła witając 

wszystkich obecnych. 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 W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji 

(11.06.2015 r.) – został on przyjęty jednogłośnie. 

 

 

Ad.4 W tym punkcie wyrażono opinię dotyczącą projektu uchwały Rady Powiatu 

Rawskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2015 

Omówienia treści uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu 

Rawskiego: 

Ze środków z rezerwy ogólnej zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 81 580 zł  

w dziale 600 Transport i łączność oraz o kwotę 11 100 zł w dziale 854 Edukacyjna 

opieka wychowawcza. 



 2 

Na podstawie aneksu do umowy z gminą Biała Rawska przesuwa się środki  

w wysokości 120 456 zł z inwestycji „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych  

i wojewódzkich poprzez przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie 

rawskim” na nowe zadania inwestycyjne. 

Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 44 000 zł z rozdziału 60016 Drogi 

publiczne gminne do rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe w zakresie 

wydatków majątkowych. 

Dokonuje się przesunięcia środków w dziale 750 Administracja publiczna  

w wysokości 5 000 zł z wydatków bieżących na majątkowe. 

Dokonuje się przesunięcia z oszczędności w wydatkach inwestycyjnych na inne 

wydatki majątkowe (między działami). 

W rozdziale 85324 PFRON zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 5 146 zł. 

Są to środki finansowe przekazane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi, 

promocji i ewaluacji realizowanych w 2015 roku programów „Aktywny samorząd” 

oraz „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II”. 

Zgodnie z pismem z dnia 7 sierpnia 2015 roku z Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej zwiększono dochody w rozdziale 85333- Powiatowe Urzędu Pracy  

o kwotę 61 900 zł. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie w 2015 roku 

kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego 

Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, w szczególności pełniących funkcje doradców 

klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze. 

Zadania majątkowe 

Zmniejszenia: 

- 130 676 zł „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez 

przebudowę i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim” 

- 44 000 zł dotacja dla Gminy Sadkowic 

- 26 900 zł „Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS  

w Rawie Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2 oraz dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych” 

- 37 000 zł Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Białej Rawskiej – etap IV – remont dachu 

Zwiększenia: 

- 40 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 4103E Dańków- (Jakubów) w m. Dańków” 

- 44 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 4124 (Godzimierz) – Turobowice odc. 

Lewin - Zabłocie” 

- 20 000 zł „Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew – zakup 

kruszywa” 

- 25 000 zł „Budowa chodnika w m. Boguszyce (nr 4110 Rawa Mazowiecka – 

Dziurdzioły)” 

- 60 456 zł „Budowa chodników w m. Zakrzew (nr 1334E Zawady – Biała Rawska)  

w m. Stara Wieś wraz z zatoką autobusową – etap I” 

- 17 220 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4105E Rossocha – Zuski, odcinek 

Wołucza – Paprotnia” 
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- 56 580 zł „Rozbudowa, przebudowa i remont drogi powiatowej nr 4120E Biała 

Rawska – Komorów – projekty budowlane na: 

- Rozbudowę drogi powiatowej na odc. Od km 0+490 do km 3+280 - 43 050 zł 

- Przebudowę drogi powiatowej nr 4120E na odc. Od km 10+564 do km 11+300 – 13 

530 zł 

- 5 000 zł „Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni Starostwa” 

- 30 000 zł „Remont łazienek w ZSP w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14” 

- 30 000 zł „Remont wodociągu w internacie ZSP w Rawie Mazowieckiej  

ul. Reymonta 14” 

- 8 000 zł „Remont instalacji hydrantowej w kanale budynku internatu ZPS w Rawie 

Mazowieckiej przy ul. Przemysłowej 2” 

Przychody, Rozchody 2015 roku - Zwiększa się planowane przychody roku 2015  

o kwotę 1 022 192 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów (rozchody). 

         Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

 

Ad.5 Następny punkt obejmował zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu 

Rawskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2015 – 2030. 

Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie 

zmian budżetu roku 2015 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w zakresie 2015 roku 

do Budżetu Powiatu. 

Ponadto wprowadza się zmiany w prognozie długu. 

Prognoza kwoty długu: 

Wprowadzono zmiany w prognozie zadłużenia Powiatu. 

Zadłużenie powiatu na koniec 2015 roku wyniesie 19 923 271,80 zł, co stanowić 

będzie 41,21% dochodów planowanych. 

Natomiast na koniec 2016 roku, po uruchomieniu drugiej transzy pożyczki  

z WFOŚiGW, 20 403 271,80 zł, co stanowić będzie 42,49% dochodów planowanych. 

Po wprowadzonych zmianach skróci się spłata zaciągniętych zobowiązań. 

Zaproponowane zmiany będą miały pozytywne skutki na gruncie art. 243 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

Do projektu uchwały uwag radnych nie było. 

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 
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Ad.6 W sprawach różnych żadnych głosów nie było. 

 

Ad.7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów - Ryszard Imioła o godz. 14
50 

dokonał zamknięcia posiedzenia 

komisji.  

 

W załączeniu : 

 – lista obecności 
Sporządziła: PatrycjaWróblewska 

 

 

Przewodniczący Komisji: 


