
PROTOKÓŁ NR 36/2018 
z  posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów połączonego  

z Komisją Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisją Komunikacji, 
Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego  

odbytego w dniu 6 kwietnia 2018 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie trzech komisji, zgodnie z listami 
obecności stanowiącymi załączniki nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu 
udział brali również: Pani Marzena Pakuła- Skarbnik Powiatu, Pan Andrzej Latek  
- dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego, Pani Urszula 
Przerwa- Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich, Pani Małgorzata 
Killman- Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Pani Bożena Woźniak- Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy oraz Pani Halina Bartkowicz-Błażejewska- Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Posiedzeniu przewodniczył Pan Ryszard 
Imioła– przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Przyjęto następujący 
porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie roku 

bieżącego; 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2018-39; 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia 
warsztatu terapii zajęciowej lub jego doposażenie; 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań związanych  
z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych 
zadań w 2018 r.; 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  
w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej; 

8. Ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie 
rawskim za 2017 rok; 

9. Przyjęcie informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie 
rawskim w 2017 r.; 

10. Sprawy różne. 
11. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:00 dokonał Pan Ryszard Imioła– 
przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, witając uczestniczących  



 2 

w posiedzeniu połączonych komisji. Na podstawie list obecności stwierdził istnienie 
quorum w komisjach. Radni jednogłośnie przyjęli, iż wszystkie punkty porządku 
obrad zostaną głosowane wspólnie przez wszystkie komisje. 
 
Ad.2 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie porządku obrad. Do przedłożonego porządku obrad radny Marek Sekuter 
zgłosił propozycję wprowadzenia jako punktu 10- Wyboru wiceprzewodniczącego 
Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego. Radni 
jednogłośnie wprowadzili ten punkt oraz przyjęli zmieniony porządek obrad.  
 W tym punkcie głos zabrał Wicestarosta Pan Jacek Otulak przedstawiając 
członkom komisji Panią Monikę Frankowską, która wygrała ogłoszony konkurs na 
Skarbnika Powiatu. 
 
Ad.3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył zaopiniowania projektu uchwały  
w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego. 

Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
Zmiany dochodów i wydatków budżetu: 
W dziale 600 – Transport i łączność zwiększonymi planowanymi dochodami ze 
sprzedaży zabezpiecza się środki na zwiększone wydatki majątkowe między innymi 
na wkład własny na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4105E 
Wołucza-Zuski – do drogi woj. Nr 707 na odcinku Annosław – Rylsk Duży” 
(wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej). 
Ze środków z działu 750 – Administracja publiczna zwiększa się plan na wydatki 
związane z obsługa długu. 
W Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie 
Mazowieckiej w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększeniu ulega plan 
dochodów własnych o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. 
W działach 801 – oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka 
wychowawcza w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Rawskiego 
zwiększonymi przychodami (wolne środki z lat ubiegłych) uzupełnia się braki na 
wydatki w łącznej kwocie 429 678 zł. 
Na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu 
Rawskiego: Gmina Regnów– umowa nr 8/2018 (nr powiatu Or.1615..55.2018) z 
dnia 23.02.2018 r., Gmina Rawa Mazowiecka – umowa nr 33/2018 
(Or.1615.54.2018) z dnia 19.03.2018 r., Gmina Biała Rawska – umowa nr 
Or.1615.56.2018 z dnia 26.03.2018 r., Gmina Sadkowice nr Or.1615.53.2018 z dnia 
05.03.2018 r., Gmina Cielądz – umowa nr 40/2018 z dnia 27.02.2018 r. w rozdziale 
85333 - Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan dochodów o 8 500 zł z tytułu 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności 
poradnictwa zawodowego. 
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W dziale 855 – Rodzina z powodu umieszczenia dziecka z terenu Powiatu 
Rawskiego w placówce interwencyjnej na terenie miasta Wrocław dokonuje się 
przesunięcia środków miedzy grupami wydatków. 
W związku ze zmianą art. 16f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
zaplanowane wydatki majątkowe o wartości do 10 000 zł zostają przekształcone na 
wydatki bieżące. 
Przychody, Rozchody 2018 roku 
Zwiększa się planowane przychody roku 2017 o kwotę 429 678 zł z tytułu wolnych 
środków z lat ubiegłych. 
Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku 
Zmniejszenie: 
10 000 zł Opłaty związane z nabyciem praw własności i prawa użytkowania 
wieczystego od PKP SA, 
infrastruktury technicznej wchodzącej w skład Rogowskiej Kolejki Dojazdowej, 
5 000 zł Zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarka), 5 000 zł 
Zakup sprzętu komputerowego. 
Zwiększenie: 
175 654 zł „Remont drogi powiatowej nr 4105E Wołucza-Zuski – do drogi woj. Nr 
707 na odcinku Annosław – Rylsk Duży”, 
40 500 zł „Utwardzenie placu przy OSP w Wilkowicach wzdłuż drogi powiatowej nr 
1316E (Pod Borem)-(Raducz)”, 
40 000 zł „Remont istniejącego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 4116E w 
m. Matyldów”. 
Dotacje udzielone w roku 2018 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do 
sektora finansów publicznych 
Zwiększenia: 
5 614 zł Miasto Wrocław. 
 Radny Łukasz Salamon zapytał o zakres prac dotyczących  utwardzenia placu 
przy OSP w Wilkowicach wzdłuż drogi powiatowej nr 1316E (Pod Borem)-
(Raducz)” oraz od kogo wpłynął wniosek o remont drogi powiatowej nr 4105E 
Wołucza-Zuski – do drogi woj. Nr 707 na odcinku Annosław – Rylsk Duży. 
 Odpowiedzi udzieliła Pani Małgorzata Killman- Dyrektor Wydziału 
Infrastruktury informując, iż w przypadku utwardzenia placu przy OSP w 
Wilkowicach zostanie wykonana kostka oraz odwodnienie tego placu ciekiem 
betonowym. W przypadku remontu drogi powiatowej nr 4105E Wołucza-Zuski – do 
drogi woj. Nr 707 na odcinku Annosław – Rylsk Duży 23 marca 2018 r. Wojewoda 
ogłosił program rządowy dotyczący wsparcia lokalnej infrastruktury drogowej, 
termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2018 r. Z uwagi na to, że jest to 
krótki czas Zarząd wybrał drogi, na które opracowana jest dokumentacja.  
 Radny Bogdan Pietrzak wspomniał o koniecznym remoncie drogi Biała 
Rawska- Turowa Wola- Huta Zawadzka łączącej drogę wojewódzką z drogą 
krajową licząc, iż dofinansowanie na ten cel zostanie przyznane. Wspomniał także o 
prośbie dotyczącej usytuowania na ulicy Wiejskiej w Białej Rawskiej garba. Kolejna 



 4 

kwestia dotyczy drogi Annosław- Biała Rawska przez Porady. Droga ta została 
wdeptana w grunt, rozjechana i praktycznie jej nie ma.  
 Pani Małgorzata Killman- Dyrektor Wydziału Infrastruktury poinformowała, 
że w przypadku tej drogi nie ma szerokości pasa drogowego, przygotowane są 
podziały geodezyjne. Aby je uruchomić należy te działki wykupić, będą to 
olbrzymie koszty dla budżetu powiatu. 
 Przy trzech głosach wstrzymujących komisje połączone pozytywnie 
zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie roku bieżącego.  
 
Ad.4 W tym punkcie Komisje zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2018-39 
Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu 
Rawskiego: 

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 10 kwietnia 2018 roku w 
sprawie zmian budżetu roku 2018 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w zakresie 
2018 roku do Budżetu Powiatu. 
Planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości na 2018 rok zwiększone zostały o 
kwotę 256 154 zł (dot. nowo oszacowanej Działki nr 308/44, położonej w Rawie 
Mazowieckiej obręb 4, wartość szacunkowa 1 776 000 zł). Zwiększone dochody 
majątkowe są źródłem finansowania zwiększonych wydatków majątkowych. 

Komisje połączone jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2018-39. 

 
Ad.5 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył zaopiniowania projektu uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zużytego 
wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego doposażenie. 

Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Halina Bartkowicz-Błażejewska- 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej: 
Zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej za 
zgodą powiatu, nie więcej niż 3 % środków Funduszu przeznaczonych na pokrycie 
rocznych kosztów działalności warsztatu można wykorzystać na niezbędną wymianę 
zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie. 
Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej, organizator Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej, wystąpiło w dniu 14.02.2018r.  
o udzielenie takiej zgody. 
 Komisje połączone jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zużytego 
wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego doposażenie 
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Ad.6 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań związanych  
z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2018 r. 

Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Halina Bartkowicz-Błażejewska- 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej: 
W dniu 20.02.2018 roku wpłynęła informacja o wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na 
realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 511). Powiat Rawski na realizację tych zadań w bieżącym roku otrzymał kwotę 
1.031.325 zł. 

Zgodnie z art. 35a ust 3 cytowanej ustawy Rada Powiatu określa zadania, na 
które przeznacza środki finansowe określone w art. 48 ust. 1 pkt 1. W związku z 
powyższym poszczególne zadania oraz kwoty przeznaczone na ich realizację 
określono w załączniku do niniejszej uchwały. Dokonując podziału środków 
finansowych kierowano się potrzebami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
tym zakresie oraz zapotrzebowaniem zgłoszonym przez PowiatowyUrząd Pracy, 
który realizuje część zadań wynikających z wyżej wymienionej ustawy. 
Środki finansowe w wysokości 559.860 zł. PFRON przeznaczył na dofinansowanie 
w 2018 r. kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie 
Mazowieckiej, działającego przy Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi 
Rawskiej. Kwota ta stanowi 90% kosztów działalności Warsztatu (zgodnie z art. 68c 
ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych).  
 Komisje połączone jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały  
w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych 
na realizację tych zadań w 2018 r. 
 
 
Ad.7 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  
w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 

Projekt uchwały omówiła Pani Urszula Przerwa- Kierownik Oddziału Zdrowia 
i Spraw Obywatelskich: 
Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późniejszymi zmianami) statut podmiotu 
leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący. Podmiot 
tworzący wprowadza również zmiany do statutu. W Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej stanowiącym 
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załącznik do Uchwały Nr XVII/123/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
( t. j. Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2014 roku poz. 2815, zmiana: Dz. Urz. 
Województwa Łódzkiego z 2015 roku poz.1295, Dz. Urz. Województwa Łódzkiego 
z 2017 roku poz. 4678; Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2017 roku poz. 5623; 
Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2018 roku poz. 1349;) zmienia się treść 
załącznika Nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej. 

Komisje połączone jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały  
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
 
Ad.8 Ocena stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie 
rawskim za 2017 rok.  
 Pan Andrzej Latek- dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa 
Powiatowego przedstawił radnym informację o ocenie stanu bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego w powiecie rawskim za 2017 rok, która stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 Komisje połączone jednogłośnie przyjęły ocenę stanu bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego w powiecie rawskim za 2017 rok. 
 
Ad.9 Przyjęcie informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy w powiecie rawskim 
w 2017 r. 

Informację przedstawiła Pani Bożena Woźniak- Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy. Stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu. 
 Komisje połączone jednogłośnie przyjęły informację o sytuacji na lokalnym 
rynku pracy w powiecie rawskim w 2017 r. 
 
Ad.10 Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Komunikacji, Transportu  
i Bezpieczeństwa Publicznego. 
 Radny Marek Sekuter- Przewodniczący Komisji Komunikacji, Transportu  
i Bezpieczeństwa Publicznego zaproponował kandydaturę radnego Marka 
Szcześniaka na tę funkcję. Komisje połączone jednogłośnie wybrały kandydaturę 
radnego Marka Szcześniaka na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji 
Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego. 
 
 
Ad.11 W sprawach różnych poruszono kwestię ustawowego zwiększenia pensji dla 
nauczycieli oraz wysokości subwencji oświatowej, jak również funkcjonowania 
szpitala i tworzenia spółki samorządowej.  
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Ad.12 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
Budżetu i Finansów Pan Ryszard Imioła o godz. 15:00 dokonał zamknięcia 
posiedzenia. 
 
W załączeniu: 
- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska-Firek 
 
        Przewodniczący Komisji:   
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