
P R O T O K Ó Ł  NR 7/2015 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  

odbytego w dniu 26 października 2015 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 - 28.09.2015 r. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu roku 2015 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  Powiatu Rawskiego na lata 2015 – 2026 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

dla Gminy Sadkowice 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

dla Gminy Biała Rawska 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

dla Gminy Rawa Mazowiecka 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie posiedzenia.   

 

Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji, w dniu 26 października 2015 r. o godzinie 14:30, 

dokonał przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Ryszard Imioła witając 

wszystkich obecnych. 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 W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji 

(28.09.2015 r.) – został on przyjęty jednogłośnie. 
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Ad.4 W tym punkcie wyrażono opinię dotyczącą projektu uchwały Rady Powiatu 

Rawskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2015. Omówienia dokonała Pani 

Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 

Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 11.08.2015r. do umowy nr 174/2014 z dnia 

24.09.2014r. w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Sadkowice po rozstrzygnięciu 

postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne zmniejsza się wysokość 

dotacji do kwoty zawartej w aneksie. Środki te w wysokości 24 273 zł uzupełnione 

kwotą 3 727 zł z działu 750 Administracja publiczna przeznaczono na wydatki 

bieżące w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

z przeznaczeniem dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej. 

W dziale 710 Działalność usługowa dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 

48 000 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. 

Dokonuje się przesunięcia środków w wydatkach bieżących między grupami 

wydatków z działu 750 Administracja publiczna do działu 600 Transport i łączność w 

wysokości 62 320 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 25 września 

2015 roku nr FN-I.3111.2.246.2015 zmniejsza się dotację celową zaplanowaną na 

zakupy inwestycyjne KPPSP o kwotę 6 000 zł, zwiększa natomiast dotacje na 

wydatki bieżące (dział 754, rozdział 75411). 

W rozdziale 85324 PFRON zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 1 257 zł. 

Są to środki finansowe przekazane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi, 

promocji i ewaluacji realizowanych w 2015 roku programów „Aktywny samorząd” 

oraz „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II”. Ponadto oszczędności 

w kwocie 1 000 zł z wydatków majątkowych przesuwa się do wydatków bieżących. 

Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 125 073 zł, środki zostaną 

przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej 

egzaminu maturalnego, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych w jednostkach oświatowo-wychowawczych. Brakująca 

część wydatków na oświatę 909 927 zł, zostanie pokryta oszczędnościami w 

wysokości 50 000 zł w dotacjach dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, 

zwiększonymi dochodami Powiatu z tytułu opłat  za zajęcie pasa drogowego - 51 329 

zł, zwiększonymi przychodami Powiatu  w wysokości 457 598 zł  

oraz zwiększonymi dochodami Powiatu i oszczędnościami w wydatkach w dziale 

852 Pomoc społeczna w rozdziale 85201 oraz 85204  w wysokości 351 000 zł. 

Pozostałe środki z działu 852 w kwocie 114 227 zł przesunięto do rezerwy ogólnej. 

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w Domu Dziecka w Rawie 

Mazowieckiej o kwotę 11 399 zł z przeznaczeniem na wyposażenie do Sali 
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doświadczania świata, zakup odzieży i obuwia oraz na zorganizowanie wycieczki dla 

wychowanków. Zwiększa się plan dochodów  i wydatków bieżących w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej o kwotę 5 000 zł na zakup 

pomocy naukowych, dydaktycznych  i książek. 

Przychody, Rozchody 2015 roku 

Zwiększa się planowane przychody roku 2015 o kwotę 457 598 zł z przeznaczeniem 

na pokrycie planowanego deficytu budżetu. 

Wolne środki: 

z 2014 roku "Dobry zawód to skarb"- 68 324 zł 

z 2014 roku "Ekopracownie" - 11 565 zł 

z 2014 roku "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim" - 2 

255 zł 

z 2014 roku - 1 879 646 zł 

Zadania majątkowe 

24 273 zł dotacja dla gminy Sadkowice 

6 000 zł „Zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności” 

1 000 zł „Zakup laptopa” 

Zwiększenia: 

Id: 5936BED8-3541-44C0-9973-E4ED74C16634. Podpisany Strona 1 

48 000 zł „Zakup oprogramowania do prowadzenia powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego oraz bazy relacyjnej” 

5 000 zł „Zakup komputera” 

Dotacje udzielone w roku 2015 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do 

sektora finansów publicznych 

Zmniejszenia: 

24 273 zł planu dotacji celowej dla gminy Sadkowice, 

9 000 zł planu dotacji podmiotowej z budżetu dla Studium i Technikum 

Ekonomicznego „Forum”, Zofia Maruszak, Adam Witczak, 

20 000 zł planu dotacji podmiotowej z budżetu dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak, 

21 000 zł planu dotacji podmiotowej z budżetu dla Prywatnego Zespołu Szkół 

Zawodowych dla Dorosłych, Jolanta Kaźmierczak 

54 080 zł planu dotacji celowej dla miasta Piotrków Trybunalski, 

17 430 zł planu dotacji celowej dla powiatu przeworskiego, 

14 000 zł planu dotacji celowej dla miasta Rzeszów. 

Zwiększenia: 
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28 000 zł planu dotacji podmiotowej na wydatki bieżące Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Rawie Mazowieckiej. 

Do projektowanych zmian w budżecie uwag radnych nie było. 

         Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Ad.5 Następny punkt obejmował zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu 

Rawskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Rawskiego na lata 2015 – 2026. Omówienia dokonała Pani Marzena Pakuła - 

Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 29 października 2015 

roku w sprawie zmian budżetu roku 2015 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w 

zakresie 2015 roku do Budżetu Powiatu. 

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Ad. 6 W tym punkcie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Sadkowice. Głos zabrała Skarbnik Powiatu Pani Marzena 

Pakuła:  

 W związku z tym, iż Wójt Gminy Sadkowice przewiduje złożenie wniosku  

o dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019” Powiat Rawski udziela pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej w wysokości 157 000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi  

w miejscowości Nowy Kłopoczyn”.  

 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 

Sadkowice został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez Komisję Budżetu  

i Finansów. 

 

Ad. 7 Kolejny punkt dotyczył wyrażenia opinii uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Gminy Biała Rawska. Treść projektu uchwały omówiła 

Skarbnik Powiatu Pani Marzena Pakuła: 

 W związku z tym, iż Burmistrz Białej Rawskiej przewiduje złożenie wniosku o 

dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019” Powiat Rawski udziela pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej w wysokości 200 000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 

113004E na odcinku Rzeczków – Błażejewice - Niemirowice”. 
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 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Biała 

Rawska został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez Komisję Budżetu  

i Finansów. 

 

Ad.8 W tym punkcie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Gminy Rawa Mazowiecka. Treść projektu uchwały omówiła Skarbnik 

Powiatu Pani Marzena Pakuła:  

 W związku z tym, iż Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przewiduje złożenie 

wniosku o dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019” Powiat Rawski udziela pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej w wysokości 243 574 zł na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 

113111E Księża Wola – Chrusty – Rawa Mazowiecka”. 

 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rawa 

Mazowiecka został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie przez Komisję Budżetu  

i Finansów. 

 

Ad. 9 W sprawach różnych żadnych głosów nie było. 

 

Ad. 10 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Finansów - Ryszard Imioła o godz. 15
30 

 zamknął posiedzenie komisji.  

 

 

 

W załączeniu : 

 – lista obecności 

Sporządził: Tomasz Góraj 

 

 

Przewodniczący Komisji: 


