
P R O T O K O Ł  NR 31/2009 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego  

w dniu 29 czerwca 2009 roku  
 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji 
brała udział Pani Marzena Pakuła  – Skarbnik Powiatu.  
 

Posiedzeniu przewodniczył Krzysztof Kopka – Przewodniczący Komisji 
BudŜetu i Finansów.  

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.   
2. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 

roku bieŜącego. 
3. Sprawy róŜne.  
4. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 8:15 dokonał Przewodniczący 
Komisji BudŜetu i Finansów – Krzysztof Kopka, witając  członków Komisji 
i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Następny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu  uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła.    
Mówczyni oświadczyła, iŜ w projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany  
w planie dochodów i wydatków budŜetowych: 
Zwiększa się dochody i wydatki budŜetowe o kwotę 190 945 zł. w następujących 
działach: 
- dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
7 156 zł, zwiększenie dochodów w Domu Dziecka  w Rawie Mazowieckiej 
(86 zł dochody z najmu, 7 070 zł otrzymane darowizny), środki zostaną 
przeznaczone na zakup materiałów  i wyposaŜenia placówki, 
- dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 
powiatowe urzędy pracy, 
57 339 zł, zwiększenie dochodów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki                  
Nr UDA-PKOL.06.01.02-10-002/09-00, projekt „Urząd bliŜszy społeczeństwu II”, 
projekt będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej. 
2 010 zł, zwiększenie dochodów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki                  
Nr UDA-PKOL.06.01.02-10019/08-00, projekt „Urząd bliŜszy społeczeństwu I”, 
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projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej 
(dokończenie projektu z 2008 roku), 
- dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 
pozostała działalność, 
121 040 zł, zwiększenie dochodów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Nr UDA-POKL.07.01.02-10-018/09-00, projekt „Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji w Powiecie Rawskim”, projekt będzie realizowany przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, 
- dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 internaty i bursy 
szkole, 
3 400 zł, zwiększenie dochodów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej (wpływ odszkodowania), środki zostaną przeznaczone na pozostałe 
wydatki bieŜące placówki. 
 
Zadania inwestycyjne 
Poz. 17 – 3 500 zł, zakup komputera w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Nr UDA-POKL.07.01.02-10-018/09-00, projekt „Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji w Powiecie Rawskim”. 
O moŜliwości w trybie tak szybkim wydatkowanie środków na projekt „Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji w Powiecie Rawskim”, realizowany przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej spytał Radny 
Przemysław Szewczyk.  
Odpowiadając Pani Skarbnik stwierdziła, iŜ PCPR współpracuje z wieloma 
instytucjami działającymi w obszarze projektu i juŜ w dniu dzisiejszym, 
bezpośrednio po sesji prawdopodobnie podpisana zostanie umowa na realizację 
projektu. 
 

Do tak przedstawionego przez Skarbnika Powiatu  uzasadnienia innych uwag 
nie zgłoszono. 

Po uzyskaniu odpowiedzi na inne zadane pytania, Komisja BudŜetu 
i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w zakresie omawianego 
projektu uchwały.  
 
Ad. 3  W sprawach róŜnych członkowie komisji otrzymali informacje o planowanej 
na dzień 30 lipca 2009 sesji Rady powiatu poświęconej kwestiom związanym 
z przekształceniem SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.  

 
 
Ad. 4 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad – 
Krzysztof Kopka o godz. 9:00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
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Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
      (-) Krzysztof Kopka  


