
P R O T O K Ó Ł  NR 18/2016 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  
odbytego w dniu 30 listopada 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 (17.11.2016r.) 
4. Opinia Komisji do projektu budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2017. 
5. Rozpatrzenie wniosków do budżetu z pozostałych komisji Rady i opinia  

do Zarządu Powiatu w sprawie projektu budżetu na 2017 rok. 
6. Opinia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Rawskiego 

na lata 2017 – 2026. 
7. Sprawy różne. 
8. Zamknięcie posiedzenia.    
 

Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji, w dniu 30 listopada 2016 r. o godzinie 13:00, 
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, uwag 
nie zgłoszono; porządek został przyjęty jednogłośnie w kształcie jak wyżej.  
 
Ad.3 W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji 
(17.11.2016r.) – został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.4 W tym punkcie wyrażono opinię dotyczącą projektu budżetu Powiatu Rawskiego 
na rok 2017.  

W związku z tym, iż projekt był omawiany na posiedzeniach innych komisji 
Rady Powiatu Rawskiego, pan przewodniczący Ryszard Imioła zaproponował,  
żeby pani Skarbnik nie omawiała już założeń budżetu, tylko żeby od razu przejść  
do zadawania pytań w sprawie projektu budżetu na rok przyszły. 
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 Pan radny Adrian Galach zapytała pani Skarbnik jaką część całości budżetu  
(ile procent) stanowią koszty administracyjne. 

Jak obliczyła Pani Skarbnik koszty te stanowią 11,7 % całego budżetu. 
Pan radny Galach zapytał też o zasadność inwestycji działu 900 – gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska – tj. zakup pieców do dwóch budynków Starostwa  
za kwotę 350 tys. zł.; czy nie można byłoby tych pieniędzy przeznaczyć na inne 
wydatki bardziej pożyteczne społecznie. Pan radny zaproponował – czy nie można 
byłoby przyłączyć się do linii grzewczej z Zakładu Energetyki Cieplnej. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że chodzi o budynki przy Placu Wolności 1  
i Kościuszki 5, a wydatków z tego działu (ochrona środowiska) nie można przenosić 
do innych działów. 

Pan radny Jarosław Kobierski wyjaśnił, że była dokonana analiza kosztów 
ogrzewania szkół, które są podłączone do ZEC i jednak tańszym rozwiązaniem jest 
ogrzewanie gazowe i montaż pieca gazowych. 

Komisja Finansów i Budżetu, przy jednym głosie wstrzymującym się i trzech 
głosach za, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Rawskiego na rok 
2017. Komisja nie zgłosiła propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku 
lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie. 
 
Ad. 5 Ten punkt dotyczył rozpatrzenia wniosków do budżetu z pozostałych komisji 
Rady i wyrażenia opinii do Zarządu Powiatu w sprawie projektu budżetu  
na 2017 rok. 

Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że wpłynęły 
opinie z pozostałych komisji w sprawie budżetu na rok 2017. Komisje  
te w głosowaniach, nie jednogłośnie (w tym miejscu pan Przewodniczący odczytał 
wyniki głosowań w poszczególnych komisjach) pozytywnie opiniowały projekt 
budżetu na rok 2017. 

Komisja już w punkcie poprzednim wyraziła swoją opinię do projektu budżetu, 
natomiast jeżeli chodzi o rozpatrzenie wniosków do budżetu z innych komisji 
(dotyczących propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia 
wydatku przewidzianego w projekcie), to takie nie wpłynęły, w związku z czym taka 
informacja zostanie przekazana Zarządowi Powiatu Rawskiego. 
 
Ad.6 Opinia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-26. 

Jak poinformowała pani Skarbnik, na odbywających się dotąd komisjach 
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu była omawiana łącznie z inwestycjami  
z udziałem środków z Unii Europejskiej. 

Pan Ryszard Imioła - przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
przeprowadził głosowanie nad Wieloletnią Prognozą Finansową  Powiatu Rawskiego 
na lata 2017 – 2026. 
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Komisja Budżetu i Finansów, przy trzech głosach za i jednym wstrzymującym 
się, pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu 
Rawskiego na lata 2017 – 2026. 

 
Ad.7 W sprawach różnych głosów nie było. 
 
Ad. 8 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
Budżetu i Finansów - Ryszard Imioła o godz. 1320  zamknął posiedzenie komisji.  
 
W załączeniu : 
 – lista obecności 
Sporządził: Tomasz Góraj 
 

Przewodniczący Komisji: 
 
            Ryszard Imioła 
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