
P R O T O K Ó Ł NR 12/2012 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów  

odbytego w dniu 19 kwietnia 2012 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 Pan Ryszard Imioła – Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów. 
  
Przyjęto następujący porządek obrad: 

 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
4. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
roku bieŜącego.  
5. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian                       
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2012-2024. 
6. Sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie posiedzenia.  

 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:30 dokonał Przewodniczący 
Komisji – Ryszard Imioła, witając członków Komisji i Panią Skarbnik Powiatu. 
Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiąŜących 
decyzji. 
 
Ad. 2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji  porządku dzisiejszych 
obrad  uwag nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z posiedzenia 
Komisji z dnia 23 lutego 2012 r. Do treści protokołu uwag nie było. Został on 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian 
w budŜecie roku bieŜącego.  

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena 
Pakuła. Proponowany projekt uchwały obejmuje zmiany dochodów i wydatków 
budŜetu: 
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Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012 dokonuje        
się korekty planów finansowych dochodów w zakresie udziałów we wpływach           
z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji. 
Zmniejszone kwoty dochodów zostaną uzupełnione wpływami z tytułu udziału       
w podatku dochodowym od osób prawnych oraz z odsetek od środków 
zgromadzonych na rachunkach bankowym powiatu.  
Zgodnie z pismem ŁUW Nr FN-I.3113.1.2012 dokonuje się korekty planów 
finansowych dochodów w zakresie dotacji celowych z budŜetu państwa na realizację 
zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straŜy. 
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 361 924 zł, będzie to dotacja w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, środki zostaną przeznaczone 
na wydatki majątkowe (inwestycyjne). 
Zwiększenie planu dochodów  z tytułu darowizn w Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej, środki zwiększą plan wydatków w placówce 1 985 zł. 
Zwiększenia:  
- 361 924 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) 
na odcinku od km 13+917 do km 16+363 wraz z budową  kładki dla pieszych nad  
rzeką Rokitną w obrębie remontowanego skrzyŜowania           z drogą powiatową    
nr 4122E w  miejscowości Sadkowice”, dotacja w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. 
- 49 000 zł - opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa uŜytkowania 
wieczystego od  PKP SA,  infrastruktury technicznej wchodzącej w skład  
Rogowskiej Kolejki Dojazdowej; 
- 10 238 zł - Projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” dotacja dla Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi; 
- 9 000 zł - Projekt „Starostwo Rawskie – Przyjazne obywatelom, nowoczesne            
i skuteczne” zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz urządzenia 
wielofunkcyjnego; 
- 600 000 zł - „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Białej Rawskiej”; 
- 100 000 zł - „Termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek Specjalnych           
w Rawie Mazowieckiej – wymiana okien”. 
Zmniejszenia:  
- 1 820 000 zł, „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem” zgodnie   
z aktem notarialnym Rep A nr 417/2012 została rozwiązana umowa nr 257/08 z dnia 
22 grudnia 2008 roku w przedmiocie wspólnych działań  w zakresie edukacji 
publicznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych oraz 
kultury fizycznej i turystyki poprzez budowę krytej pływalni i sztucznego lodowiska 
w Rawie Mazowieckiej”. 

Komisji BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię            
w zakresie przedłoŜonej propozycji zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
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Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii zakresie 
projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2012-2024. O omówienie treści projektu uchwały 
Przewodniczący Komisji poprosił ponownie Skarbnik Powiatu – Marzenę Pakułę. 
 Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się dwa kolejne 
przedsięwzięcia: 
Projekt „Gotowi do pracy – reintegracja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych”,okres realizacji 2012-2013; ogółem dofinansowanie                
na realizację projektu 351 735 zł, w tym: 2012 rok273 362 zł, 2013 rok 78 373 zł. 
Projekt „Czas dla kobiet”, okres realizacji 2012-2013; ogółem dofinansowanie        
na realizację projektu 738 892zł, w tym: 2012 rok 369 129 zł, 2013 rok 369 763 zł. 

Projekty realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie 
Mazowieckiej. 

Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię            
w zakresie przedłoŜonej propozycji zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2012-2024. 
 
Ad. 6 W sprawach róŜnych głosów nie było.   
 
Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji         
- Ryszard Imioła  o godz. 1510  dokonał zamknięcia  posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
        Przewodniczący Komisji: 
        Ryszard Imioła 


