
P R O T O K Ó Ł  NR 29/2013 
z posiedzenia komisji Komisji Budżetu i Finansów  

odbytego w dniu 28 października 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 w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie roku 
bieżącego.  
4.Sprawy różne. 
5.Zamknięcie posiedzenia.  

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia komisji w dniu 28.10.2013 r. o godzinie 14:30 dokonał 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Ryszard Imioła, witając członków 
komisji i inne osoby uczestniczące w posiedzeniu. 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:  
W związku z dokonaną analizą wpływu dochodów Powiatu za III kwartały 2013 
roku, zmniejsza się plan dochodów: 
- z tytułu wpływów z tytułu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnymi 
Kartograficznym (95 000 zł); 
- z tytułu udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 
osoby prawne (200 000 zł). 
Zmniejszenie dochodów zostało zrównoważone zmniejszeniem wydatków 
majątkowych, oszczędności poprzetargowe. 
Dotacja w wysokości 154 030 zł na drogi dojazdowe do pól, jako współfinansowanie 
inwestycji, „Remont drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Regnów – Lesiew 
na odcinku Cielądz – Regnów od km10+160 do km 12+760 – I etap”. Powiat 
pierwotnie zabezpieczył środki własne na ten cel. 
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Zmniejszono planowane dochody majątkowe o kwotę 22 226 zł, ponieważ zadanie 
„Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 
Łódzkiego zostało zrealizowane. W związku z czym zmniejszono planowane na ten 
cel wydatki majątkowe. 
Zwiększono plan dochodów i wydatków w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej na 
kwotę 1 000 zł. 
Dokonano zmian w planie wydatków Starostwa, oszczędności z zadań 
inwestycyjnych uzupełnią braki w planie wydatków bieżących. 
Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 677 842 zł, środki zostaną 
przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli w placówkach oświatowych. 
Zwiększono plan wydatków w następujących placówkach oświatowych: 
- Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej 
o kwotę 165 000 zł; 
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, o kwotę 185 000 zł; 
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej, o kwotę 6 000 zł; 
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, o kwotę 165 000 zł; 
Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej, o kwotę 321 842 zł; 
Środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w tych jednostkach. 
Zmniejszono plan wydatków w następujących placówkach oświatowych: 
- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej, o kwotę 165 000 zł, 
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych - zmniejszenia: 
- 186 340 zł „Remont drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Regnów – 
Lesiew na odcinku Cielądz –Regnów od km10+160 do km 12+760 – I etap” zadanie 
zostało wykonane, zmniejszenie oszczędności; 
- 34 000 zł „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej 
Województwa Łódzkiego zadanie zostało wykonane; 
- 30 000 zł Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, skanery, drukarka 
do kodów kreskowych); 
- 18 700 zł „Termomodernizacja SP ZOZ” dokumentacja projektowa została 
wykonana, zmniejszenie oszczędności; 
- 47 500 zł „Termomodernizacja budynków warsztatów w Zespole Szkół CEZiU  
w Rawie Mazowieckiej z przebudową pomieszczeń wewnętrznych – docieplenie 
stropodachu” zadanie zostało wykonane, zmniejszenie oszczędności. 
Zwiększenia: 
- 5 000 zł zakup zestawu komputerowego do Zarządu Dróg na obsługę 
specjalistycznych programów Ewidencja Dróg –SIB View oraz LICENCJE na kwotę 
5 000 zł; 
- 36 000 zł zwiększenie planu na wydatki dotyczące zadania pn.: „Uzbrojenie terenu 
przy ul.: Targowej– wodociąg i kanalizacja sanitarna”, wykonany kosztorys wskazał 
większy koszt niż pierwotnie planowano. 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności 
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W związku z zakończeniem realizacji projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu 
Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” umowa partnerska z dnia 
17.02.2009 r. zmniejszono planowane wydatki ze środków budżetu UE – kwota  
22 226 zł, oraz planowany wkład z budżetu krajowego na kwotę 11 774 zł. 
Dotacje udzielone w roku 2013 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych: 
- 20 000 zł, zwiększenie planu dotacji podmiotowej z budżetu dla Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej na bieżącą działalność. 
- 25 000 zł zmniejszono środki zabezpieczone dla Powiatu Łaskiego, zwiększono  
na porozumienie z Powiatem Przeworskim, na terenie którego zaszła konieczność 
umieszczenia rodzeństwa w placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

Komisja Budżetu i Finansów,  przy jednym głosie wstrzymującym się, 
zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 
 
Ad.4 W sprawach różnych: 

Pani Skarbnik poinformowała, że Dyrektor Wydziału Infrastruktury złożyła 
zapotrzebowanie do planu budżetu na rok 2014 w wysokości ponad 33 mln złotych na 
inwestycje związane z budową i utrzymaniem dróg. 

Pan Jarosław Kobierski złożył wniosek by rozważyć połączenie komisji 
budżetowej z komisja dotyczącą Komunikacji i bezpieczeństwa publicznego. 

Pan Mark Dobek zapytał jak wygląda kwestia dzierżawy szpitala. 
Odpowiedzi udzielił Pan radny Jarosław Kobierski, informując, że przetarg 

wygrała firma AMG Centrum Medyczne; wysokość czynszu dzierżawnego to 87 tys. 
zł miesięcznie; pozostałe kwestie ureguluje umowa, która jest w fazie opracowywania. 

  
Ad.5 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Ryszard 
Imioła o godz. 1525 dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.  
 
W załączeniu : 
- lista obecności 
Sporządził: Tomasz Góraj. 

Przewodniczący Komisji: 


