
P R O T O K Ó Ł  NR 9/2012 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 
 odbytego wspólnie z Komisją BudŜetu i Finansów 

w dniu 30 stycznia 2012 roku  
 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie obu Komisji, zgodnie z listami 
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do poszczególnych protokołów. Ponadto 
w pracach Komisji jako zaproszeni goście  brali udział: Pani Marzena Pakuła – 
Skarbnik Powiatu, Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami i Pani Halina Markowicz – BłaŜejewska – Dyrektor 
PCPR w Rawie Mazowieckiej.  
 

Posiedzeniu współprzewodniczyli Witold Szymański – Przewodniczący 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Ryszard Imioła Przewodniczący 
Komisji BudŜetu i Finansów 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
4.  WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
roku bieŜącego.  
5. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2012-2024. 
6. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie  Mazowieckiej.  
7.WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia 
szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu 
płatności, rozłoŜenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej. 
8. Przyjęcie planów pracy Komisji. 
9. Sprawy róŜne. 
10.Zamkniecie posiedzenia.  

 
 

Ad. 1  Otwarcia wspólnego posiedzenia Komisji o godzinie 12:15 dokonał Witold 
Szymański – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, witając  
członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie 
Komisji do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Do propozycji przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Został 
on przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołów 
z poprzednich posiedzeń Komisji Do treści w/w protokołów uwag nie zgłoszono. 
Zostały one przyjęte bez uwag, przy 2 głosach wstrzymujących się. 
 
Ad. 4 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. 
Proponowany projekt uchwały obejmuje zmiany w planie wydatków budŜetowych. 
Dokonuje się zmian w planie finansowym w Starostwie przez  zmniejszenie  
wydatków bieŜących i zwiększenie wydatków majątkowych. 
W ramach zadań inwestycyjnych zwiększa się o kwotę 365 000 zł. zadanie 
pn. „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 
Łódzkiego” i o tę kwotę zwiększa się limity wydatków na programy realizowane 
ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej. 
 

Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Skarbnik w zakresie 
proponowanych zmian w budŜecie pytań nie było. 

Komisji BudŜetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię 
 w zakresie omawianego projektu uchwały.  
 
Ad. 5 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2012-2024. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała ponownie Skarbnik Powiatu – 
Marzena Pakuła. 
Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się nowe przedsięwzięcie:  
Projekt: „Kompetencje dla przyszłości”, umowa nr UDA-POKL.09.02.00-10-
094/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie realizowany przez 
Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej. 
Łączne nakłady finansowe 1 198 000,00 zł w tym:  
2013 rok – 863 746,00 zł. 
2014 rok – 334 254,00 zł. 

Do propozycji zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawionej 
przez Panią Skarbnik, uwag nie było. 

Komisji BudŜetu i Finansów jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię 
 w zakresie omawianego projektu uchwały.  
 
Ad. 6 Następny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie  Mazowieckiej. 
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 O przedstawienie uzasadnienia do powyŜszego projektu uchwały 
Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Halinę Barkowicz – BłaŜejewską Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 
 W dniu 01.01.2012r. weszła w Ŝycie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, która nakłada na Powiat nowe zadania. Zadania te realizowane 
będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w związku z czym zachodzi 
konieczność wprowadzenia zmian do Statutu Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.  
Dlatego teŜ §3 Statutu otrzymuję brzmienie:  „Celem Centrum jest realizacja zadań 
nałoŜonych na powiat na mocy ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktach prawnych”. 
 Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej wyraziła jednogłośnie pozytywna opinię 
w zakresie omawianego projektu uchwały.  
 
Ad. 7  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych 
warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, 
rozłoŜenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej. 
O omówienie treści projektu uchwały Przewodniczący Komisji poprosił ponownie 
Panią Halinę Barkowicz – BłaŜejewską Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 

Mówczyni poinformowała, iŜ przedłoŜony projekt uchwały stanowi 
wypełnienie treści dyspozycji art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przepis ten nakłada na Radę 
Powiatu obowiązek określenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie 
z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłoŜenia na raty lub odstąpienia 
od ustalenia opłaty rodziców za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej. Projekt 
uchwały uwzględnia sytuację dochodową i Ŝyciową rodziców dzieci 
przebywających w pieczy zastępczej i od tej sytuacji uzaleŜnia się zastosowanie ulg 
wobec osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci 
w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej. Do 1 stycznia 2012 roku 
obowiązywały dwie uchwały: 
1. Nr XXI/147/2004 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 02 lipca 2004 r. w sprawie 
ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców 
z ponoszenia opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej. 
2. Nr XXII/153/2004 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 17 września 2004r. w sprawie 
ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców dziecka, 
osoby pełnoletniej lub jej rodziców oraz opiekunów prawnych lub kuratorów 
z ponoszenia opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej. 
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Uchwały te zostały wydane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej, które częściowo utraciły moc z dniem 01.01.2012 r. 
W związku z wejściem w Ŝycie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w oparciu o nową 
podstawę prawną wynikającą z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 
Odnosząc się do przedstawionego uzasadnienia Radna Katarzyna Urbańska 
poprosiła o wyjaśnienie, na jakich zasadach odbywa się umieszczenie dziecka 
w rodzinie zastępczej. 
Odpowiadając na powyŜsze, Dyrektor PCPR poinformowała, iŜ decyzję w tym 
zakresie podejmuje sąd rodzinny. Na terenie powiatu w rodzinach zastępczych 
umieszczonych zostało 43 dzieci. W większości rodzicami zastępczymi są krewni. 
Aktualnie kwota wsparcia na jedno dziecko wynosi ok. 800 zł.  
Do tak przedstawionego uzasadnienia innych uwag nie było. 
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej wyraziła jednogłośnie pozytywna opinię 
w zakresie omawianego projektu uchwały.  
 
Ad. 8  W tym punkcie Komisje wypracowały swoje plany pracy na rok 2012 
w następującym kształcie: 
 

Plan pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na rok 2012. 
Lp. Wyszczególnienie Termin  

1. Przyjęcie informacji o aktualnej sytuacji w SP ZOZ w 
Rawie Mazowieckiej, w tym kontraktacji usług 
medycznych na rok 2012. Zapoznanie się z planem 
zamierzeń  przekształceniowych na rok 2012 

 
Luty 

2. Zapoznanie się z funkcjonowanie Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej 
prowadzonego przez Samorządowe Stowarzyszenie 
Rozwoju Ziemi Rawskiej. 

 
Marzec 

3. Przyjęcie informacji z rocznej działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. 
Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

Kwiecień 

4. Ocena poziomu zabezpieczeń świadczeń zdrowotnych z 
zakresu opieki zdrowotnej dla Powiatu Rawskiego. 
 

Maj 

5. Pomoc rodzinom zastępczym  o wychowankom Domu 
Dziecka usamodzielniającym  się.(formy i zasady).  
 

Maj 

6. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ za I półrocze. 
Informacja o realizacji działań przekształceniowych.  
 

Lipiec 
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7. Przedstawienie aktualnej diagnozy problemów 
społecznych Powiatu Rawskiego. 
 

Wrzesień 

8. Informacja z realizacji zadań w zakresie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 
 

 
Listopad 

9. Ocena realizacji Programu Profilaktyki dla mieszkańców 
Powiatu Rawskiego. 
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2013. 
 

Grudzień 

 
Plan pracy Komisji BudŜetu i Finansów  na rok 2012 

 
Lp. Wyszczególnienie Termin realizacji 

 
1. 

1. Wypracowanie planu pracy na rok 2012. 
2. Opiniowanie bieŜących zmian 
 w budŜecie na rok 2011 oraz w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
 

Styczeń 

Praca ciągła 

 
2. 

Zapoznanie się moŜliwości pozyskania 
dodatkowych środków do budŜetu powiatu  
w ramach posiadanego mienia powiatu. 
 

 
Marzec 

 

 
3. 

1. Dyskusja dotycząca sytuacji finansowej 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
2. Ocena wykonania budŜetu za rok 2011 
 

 
Kwiecień 

 
4. 

 
Informacja o środkach zewnętrznych 
pozyskiwanych na realizację zadań 
oświatowych. 

 

 
Maj 

 
5. 

WyraŜenie opinii w sprawie wykonania 
budŜetu za I półrocze roku 2012  

 

 
Sierpień 

 
6. 

Analiza moŜliwości realizacji inwestycji i 
ich źródeł finansowania w latach 

 20012-2013  

 
Wrzesień 

 
7. 

Praca nad projektem budŜetu na rok 2013.  
Listopad- Grudzień 

 
8. 
 

Wypracowanie planu pracy Komisji 
 na rok 2013 

 
Grudzień 
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Ad. 9 W sprawach róŜnych członek Zarządu Powiatu – Jarosław Kobierski wyjaśnił, 
iŜ zniesienie współwłasności w nieruchomości, w której Powiatowi Rawskiemu 
przysługuje udział wynoszący 1/5, a miastu Rawa Mazowiecka udział 
w wysokości 4/5 Miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej w ewidencji gruntów 
i budynków nr działek 318/6 i 318/11 o pow. 1,3770 ha., na której realizowana jest 
budowa pływalni nie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy dotyczącej 
wspólnego realizowania inwestycji. Jest to jeden z elementów do zawarcia 
stosownego aktu notarialnego, na mocy którego powiat zwróci udział 
w nieruchomości wcześniej otrzymanej od miasta Rawa Mazowiecka.   
Kolejną kwestią jest rozpatrzenie propozycji miasta w zakresie warunków 
rozwiązania zawartego porozumienia i zwrócenia środków przekazanych dotychczas 
przez powiat na realizację inwestycji. Proponuje się, aby zwrot nastąpił w rocznych 
transzach w ciągu pięciu lat z oprocentowaniem równym wysokości stopy 
redyskonta weksli, stosowanej prze NBP. Dzisiejsza uchwała otwiera Zarządowi 
drogę do dalszego działania umoŜliwiającego negocjowanie warunków rozwiązania 
porozumienia. 
 
Ad. 10 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji o godz. 1400 dokonał zamknięcia posiedzenia 
Komisji. 

W załączeniu: 
- załączniki wymienione w treści protokołu. 

Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 


