
P R O T O K Ó Ł  NR 8/2015 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  

odbytego w dniu 26 listopada 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 - 26.10.2015 r. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu roku 2015 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia.   

 

Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji, w dniu 26 listopada 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 

(26.10.2015 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 dokonała Pani 

Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 

Zgodnie z pismem nr DF-VII.4021.5.2.2015.MŚ z dnia 22 października 2015 roku  

z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zwiększono dochody w rozdziale 85333  

- Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 9 300 zł. Środki Funduszu Pracy zostaną 

przeznaczone na sfinansowanie w 2015 roku kosztów nagród specjalnych oraz 

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  

w Rawie Mazowieckiej. Dokonuje się zwiększenia dochodów oraz wprowadza się 

zmiany w wydatkach szkół. 
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W ramach wydatków majątkowych dokonuje się przesunięcia środków z działu 854 - 

Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 - Oświata i wychowanie. 

Zadania majątkowe - zmniejszenia: 

- 7 700 zł „Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków ZPS  

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

niepełnosprawnych” 

- 7 300 zł „Remont wodociągu w internacie ZSP w Rawie Mazowieckiej  

ul. Reymonta 14” 

- 1 473 zł „Zakup wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia 

części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  

w ZSCEZIU w Rawie Mazowieckiej” 

Zwiększenia: 

+15 000 zł „Remont łazienek w ZSP w Rawie Mazowieckiej ul. Reymonta 14” 

Do projektowanych zmian w budżecie roku bieżącego uwag radnych nie było. 

         Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Ad. 5 W sprawach różnych żadnych głosów nie było. 

 

Ad. 6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów - Ryszard Imioła o godz. 15
00 

 zamknął posiedzenie komisji.  

 

 

 

W załączeniu : 

 – lista obecności 

Sporządził: Tomasz Góraj 

 

 

Przewodniczący Komisji: 


