
P R O T O K Ó Ł  NR 10/2016 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  

odbytego w dniu 29 stycznia 2016 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. 

4. Wyrażenie opinii w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. 

5.  Wypracowanie planu pracy Komisji Budżetu na 2016 rok. 

6.  Sprawy różne. 

7.  Zamknięcie posiedzenia.   

 

Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji, w dniu 29 stycznia 2016 r. o godzinie 9:00, 

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, 

propozycji innych nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie w kształcie 

jak wyżej.  

 

Ad.3 W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji 

(29.12.2015 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 2016.  

Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2.03.2010 r.  

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w planie dochodów 

wyodrębnia się wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy z wpływów  

z opłaty komunikacyjnej. W dochodach Skarbu Państwa planowanych do uzyskania 
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przez Powiat w 2016 roku rozdziela się wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 

i służebności oraz wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. 

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego FN-I.3111.2.1.2016 z dnia 18 stycznia 

2016 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację 

zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1255) o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 

realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w dziale 755  

– wymiar sprawiedliwości. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia środków między 

grupami wydatków i zmniejszenia planu wydatków w dziale 755 – wymiar 

sprawiedliwości, finansowanych pierwotnie ze środków własnych. 

W związku z zawieszeniem przez Zarząd Powiatu procedury wynikającej  

z realizacji postanowień Uchwały Rady Powiatu nr VI/40/2015 z dnia 29 kwietnia 

2015 roku, środki pierwotnie zabezpieczone na ten cel przesuwa się do rozdziału 

75818 - Rezerwy ogólne i celowe. 

Zwiększa się plan dotacji przewidzianych do udzielenia w roku 2016 z budżetu 

podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. 

Dokonuje się zmiany sposobu finansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu 

Rawskiego, który zostanie pokryty przychodami - wolnymi środkami  

z lat ubiegłych w wysokości 624 361 zł oraz pożyczkami w kwocie 1 414 455 zł. 

Dotacje udzielone w roku 2016 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do 

sektora finansów publicznych - zwiększenia: 

- 465 zł planu dotacji celowej dla Gminy Białej Rawskiej na nieodpłatną pomoc 

prawną – zadania rządowe; 

- 2 zł planu dotacji celowej dla Fundacji Honeste Viviere – Nieodpłatna pomoc 

prawna, punkt w Białej Rawskiej – zadania własne; 

- 14 985 zł planu dotacji celowej dla Fundacji Honeste Viviere – Nieodpłatna pomoc 

prawna, punkt w Białej Rawskiej – zadania rządowe. 

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

         Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Ad.5 Ten punkt dotyczył wypracowania planu pracy Komisji Budżetu  

i Finansów na rok 2016. 

Komisja przyjęła następujący plan pracy na rok 2016: 
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Lp. Wyszczególnienie Termin realizacji 

 

 

1. 

1. Wypracowanie planu pracy Komisji  

na rok 2016. 

2. Opiniowanie bieżących zmian 

w budżecie na rok 2016 oraz w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

Styczeń 

Praca ciągła 

(cały rok) 

 

2. 

Zapoznanie się ze stanem mienia Powiatu 

Rawskiego, w tym mienia do sprzedaży 

(komisja połączona z Komisją Rolnictwa  

i Gospodarki Terenami) 

 

Czerwiec 

 

3. Informacja o realizacji inwestycji z 

wykorzystaniem środków zewnętrznych 

Maj 

 

4. 

Ocena wykonania budżetu za rok 2015 

(do absolutorium) 

 

Czerwiec 

 

5. 

Wyrażenie opinii w sprawie wykonania 

budżetu za I półrocze roku 2016 

 

Sierpień 

 

6. 

Praca nad projektem budżetu na rok 2017.  

Listopad- Grudzień 

 

7. 

 

Podsumowanie pracy Komisji w 2016 r. 

Wypracowanie planu pracy Komisji 

na rok 2017 

 

Grudzień 

 

Ad. 6 W sprawach różnych - głosów nie było. 

 

Ad.7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów - Ryszard Imioła o godz. 9
45 

 zamknął posiedzenie komisji.  

 

 

W załączeniu : 

 – lista obecności 

Sporządził: Tomasz Góraj 

 

Przewodniczący Komisji: 


