
PROTOKÓŁ  NR 17/2012 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej  

Rady Powiatu Rawskiego 
w dniu 12 grudnia 2012 roku  

 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Zdrowia, zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto 
w pracach Komisji jako zaproszeni goście udział brali: Pani Marzena Pakuła             
– Skarbnik Powiatu Rawskiego, Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej i Pan Andrzej 
Brodowski – Dyrektor Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Witold Szymański – przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej. 
Przyjęto następujący porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji - 28.11.12r. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Domu Dziecka            

w Rawie Mazowieckiej. 
5. Wyrażenie opinii na temat projektu budżetu powiatu na rok 2013. 
6. Wstępne opracowanie planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 

na rok 2013. 
7. Sprawy różne. 
8. Zamknięcie posiedzenia.   

 
 
Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 16.15 dokonał Pan Witold 
Szymański – przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, witając 
członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie 
Komisji   do podejmowania wiążących decyzji. 
 
Ad. 2 Do propozycji przedstawionego porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu            
28 listopada 2012 r. został przyjęty jednogłośnie.   
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku posiedzenia obejmował wyrażenie opinii projektu 
uchwały w sprawie Statutu Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 
  Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Brodowski - Dyrektor 
Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej: 
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Zmiana statutu Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej spowodowana jest 
wejściem w życie  z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. nr 149, poz. 887 
z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. nr 292,  
poz. 1720). 

W związku z powyższym istnieje konieczność dostosowania statutu Domu 
Dziecka do obowiązujących aktów prawnych. 
 Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał o znaczenie określenia „socjalizacyjna”. 
Pan Dyrektor Andrzej Brodowski odpowiedział, że są trzy typy placówek: 
socjalizacyjna, interwencyjna i terapeutyczno-opiekuńcza, a sam termin oznacza 
uspołecznienie, przygotowanie do życia w rodzinie i środowisku społecznym. 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, przy jednym głosie wstrzymującym 
się, wyraziła pozytywną opinię w zakresie projektu uchwały w sprawie Statutu 
Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 

 
Ad. 5 Ten punkt obejmował wyrażenie opinii w zakresie projektu budżetu powiatu 
na rok 2013. 

Omówienia projektu budżetu dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego:  

Projekt budżetu powiatu na rok 2013 zakłada dochody w wysokości 
48.525.725,00 zł: dochody bieżące to 45.713.499,00 zł w tym dotacje celowe  
z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 
4.677.357,00 zł. Wydatki Powiatu oszacowano na kwotę 50.079.769,00 zł w tym 
wydatki bieżące w wysokości 46.958.769,00 zł.  

Szczegółowe dane budżetu zawiera projekt budżetu, który stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszego protokołu. 

Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał o planowany deficyt budżetu                 
w wysokości 1.554.044,00 zł i dlaczego on jest planowany. 

Pani Skarbnik poinformowała, że deficyt pokryty będzie z wolnych środków  
z lat ubiegłych. 

Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał też jaki procent wydatków budżetu 
zaplanowany jest na inwestycje.  

Pani Skarbnik poinformowała, że będzie to kwota 3.121.000,00 zł co stanowi 
6,2% wydatków budżetu. 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, przy jednym głosie wstrzymującym 
się, wyraziła pozytywną opinię sprawie w sprawie projektu budżetu powiatu na  
rok 2013.                                                                                                                            
 
Ad. 6 W sprawie planu pracy komisji na rok 2013 postanowiono, że członkowie 
komisji zastanowią się na tematami pracy komisji i to tego punktu Komisja wróci  
na najbliższym styczniowym posiedzeniu. 
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Ad. 7 W sprawach różnych Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał Pani Marii 
Charążki – Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego co to jest Powiatowa Rada 
Zatrudnienia. 

Pani Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, iż nie uważa się za 
właściwą adresatką pytania ale przekaże pytanie radnego Panu Staroście Powiatu 
Rawskiego jako organowi który powołuje ten organ kolegialny. 

Pan radny Jarosław Kobierski wyjaśnił dodatkowo, ze Powiatowa Rada 
Zatrudnienia powoływana jest przez Starostę Rawskiego, a ponadto upływa obecna 
kadencja tej rady zatrudnienia i jak najbardziej w planie pracy Komisji może znaleźć 
się informacja z działalności rady zatrudnienia.  
Innych głosów w tym punkcie nie było. 
 
Ad. 8 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji o godz. 1700 dokonał zamknięcia posiedzenia 
Komisji. 

W załączeniu: 
- załączniki wymienione w treści protokołu 
Sporządził: Tomasz Góraj 

Przewodniczący Komisji: 
 


