
P R O T O K Ó Ł  NR 3/2015 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego  

w dniu 25 maja 2015 roku  
 
     W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Obecna była też Pani Marzena Pakuła 

– Skarbnik Powiatu. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Jacek Otulak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji - 20.01.2015 r. i 05.05.2015 

r. 

4. Rozpoczęcie analizy i kontroli sprawozdania wykonania budżetu powiatu za rok 

2014. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 12:00 dokonał Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Rawskiego – radny Jacek Otulak, witając członków Komisji. 

Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji. 

 

Ad. 2 Do propozycji przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Został  

on przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.3 W tym punkcie przyjęto protokoły z poprzednich posiedzeń komisji tj. z 20.01.2015 r. 

i 05.05.2015 r. Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad.4 Następny punkt porządku obrad obejmował rozpoczęcie analizy i kontroli 

sprawozdania wykonania budżetu powiatu za rok 2014 r.: 

Na wstępie głos zabrała Pani Marzena Pakuła – skarbnik Powiatu, wprowadzając  

w temat sprawozdania finansowego. 

Pani Skarbnik przytoczyła podstawowe liczby i wskaźniki z budżetu 2014 r.  

tj. dochody i wydatki, przychody i rozchody, dotacje, subwencje, zadłużenie jak  

i wskaźniki procentowe. Pani Skarbnik wymieniła też jakie inwestycje zostały 

zrealizowane, z jakich środków zewnętrznych (UE) skorzystał powiat - głównie było  

w placówkach oświatowych, w Powiatowym Urzędzie Pracy i PCPR. 

 Pan radny Jarosław Uchman zabrał głos w sprawie pieniędzy jakie były przeznaczone 

na lekarza – kornera, stwierdzając że kwota 10 tys. zł jest za mała w skali roku.  

 Pan Przewodniczący Jacek Otulak zapytał co się dzieje z wolnymi środkami z roku 

ubiegłego po absolutorium. Pani Skarbnik odpowiedziała, że one nie muszą być 

wykorzystywane nawet przez 10 lat i wprowadzane do budżetu. 

 



 2 

 

 

Następni radni poprosili o przygotowanie dokumentów do kontroli: 

 Radny Jarosław Uchman poprosił o umowy na doradztwo finansowe (a dotyczące 

szpitala) i informację o inwestycjach rozpoczętych. 

 Radny Henryk Majewski poprosił: - o dokumentację przetargową akcji „Zima” 

2014/2015, łącznie z ewidencją wyjazdów, - a także o liczbę nauczycieli pracujących, 

którzy nabyli prawa emerytalne i jakie mają stopień zawodowy, - wydatki bieżące 

Starostwa i przetargi w tym obszarze 

 Radni dopytywali jak odbywa się proces udzielania pożyczek dla SPZOZ (na spłatę 

zadłużenia szpitala). Pani Skarbnik opowiedziała jak to wygląda i jak odbywa się proces 

umorzeń tych pożyczek (uchwała zarządu Powiatu Rawskiego z ewentualną opinią Komisji 

Budżetu i Finansów). 

 Ponadto radni zapytali o koszty Gimnazjum przy LO im. Marii Curie – Skłodowskiej. 

 

Ad. 5 W sprawach różnych głosów nie było.  

 

Ad. 6. Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 

o godz. 11:50
 
dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  

 

W załączeniu : 

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 

 
 


