
P R O T O K Ó Ł  NR 30/2013 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  
odbytego w dniu 28 listopada 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 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. Wyrażenie opinii na temat uchwały w sprawie zmian w budżecie  

roku bieżącego.  
4. Sprawy różne. 
5. Zamknięcie posiedzenia.  

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia komisji w dniu 28.11.2013 r. o godzinie 14:30 dokonał 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Ryszard Imioła, witając członków 
komisji i Panią Skarbnik. 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 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: 

Zmiany dochodów i wydatków budżetu wyglądają następująco: 
Dokonano zmiany w planie dochodów własnych bieżących w działach: 

gospodarka mieszkaniowa, pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej. Wprowadzono zmiany pomiędzy rozdziałami w grupie 
wynagrodzeń w Starostwie oraz w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Rawie 
Mazowieckiej. 

Dokonano zmian w planie wydatków Starostwa, przesunięto środki  
z wydatków bieżących (dochody własne) w dziale gospodarka mieszkaniowa  
na rzecz wydatków majątkowych (inwestycje i zakupy inwestycyjne) oraz w planie 
wydatków Domu Dziecka przesunięto środki z wydatków bieżących na rzecz 
wydatków majątkowych 
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(inwestycje i zakupy inwestycyjne) Ponadto oszczędności z wynagrodzeń  
i pochodnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej 
przesunięto do Zespołu Szkól Centrum Edukacji Zawodowej 
i Ustawicznej. 

Zgodnie z zawarta Umową dotacji WF.342.2.11A.2013 z dnia 27 listopada 
2013 roku z Łódzkim Komendantem Wojewódzkim zwiększa się dochody o kwotę  
8.000 zł na zadanie pn.: „Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania KP PSP  
w Rawie Mazowieckiej, w tym m.in. na dofinansowanie zakupu oleju opałowego, 
paliwa”. 

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych 
Zwiększenia: 
- 40.000 zł zakup sprzętu komputerowego (serwerów, komputera) do Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w wyniku częstych awarii utrudniających pracę 
i funkcjonowanie urzędów; 
- 5.000 zł zakup zmywarki przemysłowej spełniającej wymagania HACCAP  
do Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 

Dotacje udzielone w roku 2013 z budżetu podmiotom należącym i nie 
należącym do sektora finansów publicznych: 
- 10.000 zł, przesunięto środki z dotacji dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego 
„Forum” i Technikum Ekonomicznego „Forum” (oszczędności) do Prywatnego 
Zespołu Szkół Zawodowych dla dorosłych w Rawie Mazowieckiej (27.000 zł). 

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
niniejszej uchwały. 
 
Ad.4 W sprawach różnych – głosów nie było. 

  
Ad.5 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Ryszard 
Imioła o godz. 1500 dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.  
 
W załączeniu : 
- nr 1 – lista obecności 
Sporządził: Tomasz Góraj. 

Przewodniczący Komisji: 


