
P R O T O K Ó Ł  NR 33/2014 
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  

odbytego w dniu 3 marca 2014 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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji – 06.02.2014 r. 
4. Wyrażenie opinii dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w WPF 2014-25. 
6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji  
o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu powiatu rawskiego i o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej. 
7.Sprawy różne. 
8.Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia komisji w dniu 03.03.2014 r. o godzinie 15:00 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 Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji 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 projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 
Zgodnie z decyzją ŁUW FN-I.3113.1.2014 z dnia 14 lutego 2014 roku zmniejszono 
dotacje celowe na rok 2014 w działach: rolnictwo i łowiectwo, ochrona zdrowia  
o łączną kwotę 17 897 zł, zwiększono dotacje w działach: bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
o łączną kwotę 6 474 zł. 
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Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST4/4820/12/2014 zmniejszono część 
oświatową subwencji ogólnej na rok 2014 o kwotę 79 765 zł. 
Zwiększono plan dochodów w dziale: pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej - wprowadzono środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych  
w wysokości 213 129 zł. Dokonano zmian w planie wydatków Starostwa, przesunięto 
środki z wydatków bieżących w dziale transport i łączność na rzecz wynagrodzeń. 
Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
„Niepełnosprawni – sprawni w działaniu” – umowa numer UDA-POKL.07.04.00-10-
008/13-00, projekt będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie 
Mazowieckiej – 213 129,00 zł. 
Przychody, Rozchody 2014 roku - zwiększa się planowane przychody roku 2014  
o kwotę 2 500 000 zł, z wolnych środków lat ubiegłych. Przychody zostaną 
przeznaczone na rozchody z tytułu udzielonych pożyczek. 

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
niniejszej uchwały. 
 
Ad.5  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w WPF 2014-25 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
 Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian budżetu roku 
2014 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w zakresie 2014 roku do Budżetu 
Powiatu. Ponadto wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć. 
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3. 
„Niepełnosprawni - sprawni w działaniu” – umowa numer UDA-POKL.07.04.00-10-
008/13-00 realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej. 

Zadanie będzie realizowane w 2014 i 2015 roku - całkowita wartość Projektu 
324 269 zł.; rok 2014 – 213 129 zł, rok 2015 – 111 140 zł. 

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu rawskiego  
na lata 2014 – 2025. 
 
Ad.6  W tym punkcie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie określenia zakresu  
i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu powiatu rawskiego  
i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz określenia informacji  
o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

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

Zgodnie z zapisami ustawy o Finansach Publicznych z dnia 27 sierpnia  
2009 roku Rada Powiatu określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania  
za I półrocze budżetu Powiatu Rawskiego i o kształtowaniu się Wieloletniej 
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Prognozy Finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej. 

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania za I półrocze budżetu powiatu rawskiego i o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu 
finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej. 
 
Ad.7 W sprawach różnych: 

 
Ad.8 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Ryszard 
Imioła o godz. 1530 dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.  
 
W załączeniu : 
 – lista obecności 
Sporządził: Tomasz Góraj. 

Przewodniczący Komisji: 


