
P R O T O K O Ł  NR 27/2009 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego  

w dniu 19 lutego 2009 roku  
 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji 
brała udział Pani: Marzena Pakuła  – Skarbnik Powiatu  
 

Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Kopka – Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów.  

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.   
2. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 

roku bieŜącego. 
3. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków 

budŜetu powiatu, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku 
budŜetowego. 

4. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie przyznania nagrody 
jubileuszowej Staroście Rawskiemu. 

5. Sprawy róŜne.  
6. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji BudŜetu i Finansów – Krzysztof Kopka, witając  członków Komisji 
i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do 
podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Następny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu  uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła.    
Oświadczyła, iŜ zmiany w planie dochodów i wydatków budŜetowych  obejmują 
zmniejszenie i zwiększenie  planu dochodów budŜetowych 

Zmniejsza się dochody budŜetowe o kwotę 200 000 zł /dochody z opłat 
komunikacyjnych/, jest to dostosowanie planu do faktycznego wykonania. 
Zwiększa się dochody budŜetowe ogółem o kwotę  279 960 zł, w tym:  
278 150 zł, są to ponadplanowe dochody z tytułu odsetek od środków  
zgromadzonych na rachunku bankowym, 
 1 810 zł, ponadplanowe dochody  Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, zostaną 
przeznaczone na  wydatki placówki /opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne/. 

Zmiany w planie wydatków. 
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 W Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej  oszczędności w wysokości 5.000 
zł. z działu 854 przenosi się do działu 801  na uzupełnienie braków /zakup usług 
pozostałych/. 

Przychody  i rozchody budŜetu w 2008 roku. 
Zwiększa się planowane rozchody o kwotę 78 150 zł, są to rozchody z tytułu 

planowanych spłat  poŜyczek /po uruchomieniu ostatniej transzy poŜyczki, zmianie 
uległ harmonogram spłat/. Środki z oszczędności zostają przesunięte do jednostki, 
w której wystąpiły braki. 

Do tak przedstawionego przez Panią Skarbnik uzasadnienia uwag nie 
zgłoszono. 

Po uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania, Komisja BudŜetu i Finansów 
jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały.  

 
Ad. 3  Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budŜetu powiatu, które w roku 
2008 nie wygasają z upływem roku budŜetowego. 
Ponownie o zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Powiatu – 
Marzenę Pakułę.    

Mówczyni oświadczyła, iŜ zgodnie z art. 191 ustawy o finansach publicznych 
z dnia  30 czerwca 2005 roku ustala się wydatki niewygasajace z końcem roku 
budŜetowego na kwotę 212 087 zł.  
Wydatki niewygasające obejmują dwa zadania:  

- wydatki na  realizację inwestycji pn.: „Remont sali konferencyjnej, 
wykonanie nagłośnienia”, określa się ostateczny termin realizacji wydatków 
na dzień 30 kwietnia 2009 roku, 

-  wydatki na zakupy inwestycyjne,  osprzęt do ciągnika - ramię hydrauliczne 
wraz z głowicą   do cięcia krzaków, określa się ostateczny termin realizacji 
wydatków na dzień 30 marca 2009 roku, 

Określa się ostateczny termin realizacji wydatków  związanych z budowa krytej 
pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej na dzień 
30 czerwca 2009 roku. W treści porozumienia określono, iŜ w tym terminie miasto 
przekaŜe Powiatowi 20% udziału we własności nieruchomości.      

Wyjaśnienia przedstawione przez Panią Skarbnik  przyjęto bez uwag. 
Komisja BudŜetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały. 
 
Ad. 4  Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie przyznania 
nagrody jubileuszowej Staroście Rawskiemu. 
Wprowadzenia do tego punktu porządku obrad dokonała Skarbnik Powiatu.  
Poinformowała, iŜ zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, ustawą 
o pracownikach urzędów państwowych oraz o samorządzie powiatowym do 
kompetencji Rady Powiatu naleŜy ustalenie nagrody jubileuszowej Starosty. 
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Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyraŜonym 
w wyroku z dnia 17 października 2007r. sygn. akt II PKS 1286/07, uprawnienie 
Rady Powiatu rozciąga się równieŜ do przyznania Staroście nagrody jubileuszowej. 
Zgodnie z ustawą o pracownikach urzędów państwowych art. 23 ust. 1 pkt. 3 po 30 
latach pracy przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 150% wynagrodzenia 
miesięcznego. Starosta Rawski Pan Józef Matysiak po wliczeniu do okresu pracy 
okresy zatrudnienia w innych zakładach pracy prawo do nagrody jubileuszowej 
nabył w dniu 24 listopada 2008r. Wysokość nagrody jubileuszowej wynosi 150%  
wynagrodzenia miesięcznego  tj. 16.917,00 zł. 
Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały, uznając ją za oczywistą i będącą pochodną 
obowiązującego prawa.  
 
Ad. 5 W sprawach róŜnych głosów nie było. 
Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad – 
Krzysztof Kopka, po przekazaniu Ŝyczeń noworocznych o godz. 10:00 dokonał 
zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 
Przewodniczący Komisji, BudŜetu i Finansów 
  (-) Krzysztof Kopka  
 


