
P R O T O K Ó Ł NR 16/2012 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów  

odbytego w dniu 13 września 2012 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji 
brali udział Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu i Pan Marian Krzyczkowski         
– wicestarosta rawski. 
 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. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Sadkowice. 
7. Sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie posiedzenia.  

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:30 dokonał Przewodniczący 
Komisji – Ryszard Imioła, witając członków Komisji i zaproszonych gości. 
Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiąŜących 
decyzji. 
 
Ad. 2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji  porządku obrad  uwag 
nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z posiedzenia 
Komisji z dnia 26 lipca 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.  
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Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Pani 
Marzena Pakuła. Proponowany projekt uchwały obejmuje zmiany dochodów            
i wydatków budŜetu: 
Zgodnie z decyzją ŁUW Nr-I.3113.2.123.2012 dokonuje się zmniejszenia dotacji 
celowej zaplanowanej na zakupy inwestycyjne KPPSP o kwotę 6 000 zł, 
jednocześnie zwiększa się dotację celową na uzupełnienie 
wydatków bieŜących KPPSP o kwotę 6 000 zł. 
Zwiększa się dochody z tytułu darowizn przekazanych na organizację XIV DoŜynek 
Powiatowych o kwotę 18 200 zł oraz z tytułu usług świadczonych podczas DoŜynek 
o kwotę 22 728 zł. Środki zostaną przeznaczone na promocję powiatu. 
Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 44 036 zł, środki zostaną 
przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej 
egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012. 
Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy grupami wydatków, działami i rozdziałami 
klasyfikacji budŜetowej w Starostwie. 
Oszczędności z wydatków majątkowych zostają przeznaczone na zwiększenie 
wydatków na obsługę zadłuŜenia, odsetki 144 000 zł oraz wykonanie prac 
remontowych w zapleczu bloku sportowego ZSP w Białej Rawskiej 12 700 zł. 

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych - zwiększenia: 
11 070 zł „Remont drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo) – Biała Rawska, 
odcinek Rzeczków – Biała Rawska od km 6+850 do km 10+800”, mapy, 
opracowania projektowe. 
21 234 zł „Remont drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Cielądz – 
Regnów, od km 8+635 do km 13+270”, mapy, opracowania projektowe. 
65 000 zł „Opłaty związane z przekształceniem SPZOZ w Rawie Mazowieckiej        
w spółkę.” 
Zmniejszenia: 
10 238 zł Projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” dotacja dla Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi” zadanie będzie realizowane od 2013 roku. 
140 000 zł „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych         
w Białej Rawskiej” 
90 004 zł „Wymiana eternitowego pokrycia dachowego na budynku głównym 
Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” 
30 000 zł „Termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie 
Mazowieckiej – wymiana okien”. 

Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię            
w zakresie przedłoŜonej propozycji zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
 
Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w sprawie 
uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego 
na lata 2012-2024. Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu 
Rawskiego: 
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„Remont drogi powiatowej nr 4101E (Piekarowo)-Biała Rawska, odcinek Rzeczków 
-Biała Rawska od km 6+850 do 10+800” okres realizacji 2012-2013; ogółem 
nakłady finansowe 1 924 470 zł, w tym: 2012 rok 11 070 zł, 2013 rok 1 913 400 zł. 
„Remont drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice)-Cielądz-Regnów-Lesiew, 
odcinek Cielądz-Regnów, od km 8+635 do km 13+270”; ogółem nakłady finansowe 
2 552 234 zł, w tym: 2012 rok 21 234 zł, 2013 rok 2 531 000 zł. 
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. 
Zmiany: 
Projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” pierwotnie planowany do realizacji 
na lata 2012-2014, realizowany będzie w 2013 i 2014 roku. 
Umowy, których realizacja w roku budŜetowym i w latach następnych jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności 
przypadają w okresie dłuŜszym niŜ rok. 
Zwiększa się planowane, łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań 
wydatków bieŜących działu 710, rozdziału 71095 na lata 2013-2015 

Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię            
w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2012-2024 

 
Ad. 6 W tym punkcie wyraŜono opinię w sprawie uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice. 
Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Skarbnik Powiatu: 

W związku z tym, iŜ Wójt Gminy Sadkowice przewiduje złoŜenie wniosku                
o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II        
– Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój, Powiat Rawski udziela pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 41 000,00 zł, na zadanie pn.: 
„Remont drogi gminnej 383513 w Skarbkowej”.  
 Komisja BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię            
w zakresie uchwały dotyczącej przekazania środków finansowych dla Policji. 
 
Ad.7 W sprawach róŜnych głosów nie było. 
 
Ad.8 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji         
- Ryszard Imioła  o godz. 1515  dokonał zamknięcia  posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
        Przewodniczący Komisji: 


