Pabianice, dnia 11 maja 2016 r.
Komisja Budżetu i Finansów

PROTOKÓŁ NR 2/22/16
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się w dniu 11 maja 2016 roku o godz. 14.00
Ad. 1 - 2
Posiedzenie otworzył p. Paweł Kania - Przewodniczący Komisji (lista obecności
w załączeniu – załącznik nr 1). Następnie przedstawił porządek posiedzenia (załącznik nr 2),
który został przyjęty w wyniku głosowania: 10 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie
wstrzymał się od głosu.
Ad. 3
Dotyczy punktu: Informacja Zarządu Powiatu Pabianickiego o stanie mienia Powiatu
Pabianickiego za rok 2015.
Informację przedstawił p. Robert Jakubowski – Wicestarosta Pabianicki
(załącznik nr 3).
Informacja została przyjęta w drodze głosowania: 7 radnych za, nikt nie był przeciw,
5 radnych wstrzymało się od głosu.
Ad. 4
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Powiatu Pabianickiego za
2015 rok (bilans z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego wraz z załącznikami, łączny
bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek organizacyjnych Powiatu
Pabianickiego, łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków
zysków i strat jednostek organizacyjnych Powiatu Pabianickiego, łączne zestawienie zmian
funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian funduszu jednostek organizacyjnych
Powiatu Pabianickiego).
Sprawozdanie finansowe przedstawiła p. Elżbieta Piekielniak – Skarbnik Powiatu
(załącznik nr 4).
Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania, w wyniku
którego: 6 radnych za, nikt nie był przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu, sprawozdanie
zostało pozytywnie zaopiniowane.
Ad. 5
Dotyczy punktu: Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Pabianickiego za 2015 rok.
Sprawozdanie omówiła p. Elżbieta Piekielniak – Skarbnik Powiatu (załącznik nr 5).
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania,
w wyniku którego: 7 radnych za, nikt nie był przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu,
sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie (opinia Komisji stanowi załącznik nr 6).
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Ad. 6
Dotyczy punktu: Uchwała Nr I / 67 / 2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu
Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2015 rok oraz wyjaśnienia do
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2015 rok.
Opinię (załącznik nr 7) oraz wyjaśnienia do sprawozdania (załącznik nr 8) odczytała
Skarbnik Powiatu.
Wobec braku głosów sprzeciwu opinia oraz wyjaśnienia zostały przyjęte do
wiadomości.
Ad. 7
Dotyczy punktu: Sprawy różne.
Brak.
Ad. 8
Zamknięcie posiedzenia.
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji Przewodniczący
podziękował członkom Komisji za przybycie i zamknął jej posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów: /-/ Paweł Kania

Protokołowała: /-/ Małgorzata Twardy

Załączniki do wglądu w Biurze Rady
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