
P R O T O K Ó Ł  NR 25/2013 
z posiedzenia komisji Komisji Budżetu i Finansów  

odbytego w dniu 4 lipca 2013 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. 
 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 - 13.06.2013 r. 
4. Wyrażenie opinii w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. 
5. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian                       

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-2024. 
6. Sprawy różne. 
7. Zamknięcie posiedzenia.  

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia komisji w dniu 04.07.2013 r. o godzinie 14:30 dokonał 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Ryszard Imioła, witając członków 
komisji. 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.  
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji - protokół  
z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad.4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian  
w budżecie roku bieżącego.  

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 

Dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego tj. zmniejsza 
się wydatki bieżące a zwiększa wydatki majątkowe w dziale 600 transport i łączność, 
rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych 
- zwiększenia: 7 000 zł, „Zakup kosy spalinowej i agregatu prądotwórczego” dla 
bieżącego utrzymania pasa kolei wąskotorowej Rogów – Rawa Mazowiecka – Biała 
Rawska. 

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
niniejszej uchwały. 
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Ad.5 Ten punkt dotyczył wyrażenia opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-2024. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 5 lipca 2013 roku  
w sprawie zmian budżetu roku 2013 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową,  
w zakresie 2013 roku do Budżetu Powiatu. 

Komisja Budżetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2013 - 2024 
 
Ad.6 W sprawach różnych: 

Pani radna Katarzyna Urbańska zapytała o możliwość wymiany okien  
w Szpitalu Św. Ducha. 

Odpowiedział pan radny Jarosław Kobierski - członek Zarządu Powiatu, który 
powiedział, że jest złożony wniosek o skorzystanie z funduszy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (tzw. funduszy norweskich), w oparciu o środki którego odbywała  
by się termomodernizacja budynku szpitala czyli też wymiana okien. 

  
Ad.7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Ryszard 
Imioła o godz. 1450 dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 

Przewodniczący Komisji: 


