
P R O T O K Ó Ł  NR  17/2017 
z  posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej połączonego  

z Komisją Budżetu i Finansów w dniu 18 maja 2017 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie obydwu komisji, zgodnie  
z listami obecności stanowiącymi załączniki do niniejszego protokołu.  
W posiedzeniu udział brali także: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu 
Rawskiego, Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska – dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, Pan Andrzej Latek  
– dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. 
 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji Budżetu i Finansów - Ryszard Imioła, witając uczestniczących  
w posiedzeniu połączonych komisji. Na podstawie list obecności stwierdził 
istnienie quorum w każdej z  czterech komisji. 
 
Ad.2 Następnie przegłosowano porządek obrad zaproponowany przez 
przewodniczącego; przy braku innych propozycji do porządku przyjęto go  
w następującym kształcie: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń komisji (z 04.04.2017 r.  

- Komisja Zdrowia i z 05.04.2017 r. - Komisja Budżetu). 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2017. 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017-2026. 
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie określenia zadań  związanych z rehabilitacją zawodową  
i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizację 
tych zadań w 2017 r. 

7. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Rawskim za 2016 r. 
8. Sprawy różne. 
9. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad.3 W tym punkcie przyjęto protokoły  z poprzednich posiedzeń komisji  
(z 04.04.2017 r. - Komisja Zdrowia i z 05.04.2017 r. - Komisja Budżetu)  
– protokoły przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad.4 Następnie przystąpiono do punktu obejmującego zaopiniowanie projektu 
uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2017. Omówienia dokonała Pani 
Marzena Pakuła - Skarbnik Powiatu Rawskiego: 
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Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 10 000 zł z działu 020  
– Leśnictwo do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia monitoringu terenów 
zagrożonych ruchami masowymi ziemi, na terenie wszystkich gmin powiatu 
rawskiego. 
Na podstawie Uchwały nr XXVII/173/17 Rady Gminy Cielądz z dnia 15 maja 
2017 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej dla Powiatu Rawskiego o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E 
(Wiechnowice) - Lesiew na odc. Sierzchowy- Sanogoszcz-3,849 km” w dziale 
600 – transport i łączność. 
W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
ze środków z rezerwy ogólnej zaplanowano dotację w wysokości 1 000 zł  
w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu psa służbowego oraz jego przeszkolenia. 
Na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu 
Rawskiego (Gmina Regnów – umowa nr 13/2017 z dnia 02.03.2017 r., Gmina 
Rawa Mazowiecka – umowa nr 24/2017 z dnia 02.03.2017 r., Gmina Biała 
Rawska – umowa nr Or.1615.55.2017 z dnia 03.03.2017 r., Gmina Sadkowice  
– umowa nr 153/2017/OR (nasz nr Or.1615.66.2017) z dnia 06.03.2017 r., 
Gmina Cielądz – umowa z dnia 24.03.2017 r.) w rozdziale 85333 - Powiatowe 
urzędy pracy zwiększa się plan dochodów o 9 000 zł z tytułu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności 
poradnictwa zawodowego (zakup urządzenia wielofunkcyjnego). Dokonuje się 
jednocześnie przesunięcia środków w kwocie 1 500 zł z wydatków bieżących do 
wydatków majątkowych, aby w wystarczającym stopniu zabezpieczyć realizację 
zadania. 
W dziale 855 – Rodzina w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 9 020 zł  
ze środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych do dotacji na zadania 
bieżące - dla powiatu jędrzejowskiego, w którym w rodzinie zastępczej zostało 
umieszczone dziecko z terenu powiatu rawskiego. 
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na podstawie umowy 
darowizny nr FGPKP/14/02/2017/TR z dnia 31 marca 2017 roku z Fundacją 
Grupy PKP zwiększa się dochody z tytułu darowizny w wysokości 70 000 zł  
z przeznaczeniem na przywrócenie do ruchu zabytkowego parowozu 
wąskotorowego Px48-1911. Zgodnie z pismem z Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego nr DOZPRD.6530.194.2017.MCH w powyższym 
dziale na wymienione wydatki inwestycyjne zwiększa się dochody majątkowe  
o kwotę 140 000 zł. 

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2017 roku  
- zmniejszenia: 35 200 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4118 Pukinin – 
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(Mogielnica) na odc. Rylsk Duży – Turobowice od km 11+620 do 12+760, dł. 
1140 m”; 
- zwiększenia: 115 200 zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E 
(Wiechnowice) - Lesiew na odc. Sierzchowy - Sanogoszcz - 3,849 km”. 
10 500 zł „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kserowania i drukowania” 
210 000 zł „Rewitalizacja Zabytkowej Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa  
– Biała – etap I i II wraz z remontem zabytkowego parowozu Px48-1911”. 

Dotacje udzielone w roku 2017 z budżetu podmiotom należącym  
i nienależącym do sektora finansów publicznych - zwiększenia: 
1 000 zł wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – zadania własne; 
9 020 zł dotacja celowa dla Powiatu Jędrzejowskiego– zadania własne. 

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zwiększenia: 115 200 zł 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odc. 
Sierzchowy - Sanogoszcz” – wydatki majątkowe. 

Do przedstawionej informacji przez panią Skarbnik uwag radnych nie 
było. 

Połączone komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały sprawie zmian budżetu roku 2017. 

 
Ad.5 Kolejny punkt dotyczył zaopiniowania projektu uchwały  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego  
na lata 2017-2026. 

Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła - Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian budżetu roku 
2017 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową, w zakresie 2017 roku  
do Budżetu Powiatu. Wprowadza się również zmiany w wykazie przedsięwzięć. 
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi  
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - zmiany: 
1."Przebudowa drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) - Lesiew na odcinku 
Sierzchowy - Sanogoszcz", umowa nr 00064-65151-UM0500177/16, Starostwo 
Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, okres realizacji 2016 r. - 2017 r. 
Wydatki w okresie realizacji Projektu 1 605 833 zł, w tym: Wydatki majątkowe 
1 605 833 zł - źródła finansowania: 
- środki z budżetu krajowego 662 964 zł (wkład własny powiatu); 
- środki z budżetu UE 942 869 zł. 
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - zmiany: 
1."Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie  
e-usług poprzez powiaty z terenu województwa Łódzkiego" Wartość 
kosztorysowa zadania 1 350 000,00 zł; nakłady poniesione do 2016 roku 0,00 zł; 
nakłady planowane na 2017 rok 0,00 zł - wkład własny. 
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Nakłady planowane na 2018 rok 750 000,00 zł - wkład własny. 
Nakłady planowane na 2019 rok 150 000,00 zł - wkład własny. 
Nakłady planowane na 2020 rok 150 000,00 zł - wkład własny. 
Nakłady planowane na 2021 rok 150 000,00 zł - wkład własny. 
Nakłady planowane na 2022 rok 150 000,00 zł - wkład własny. 

Połączone komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt 
uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Rawskiego na lata 2017-2026. 
 
Ad.6 Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały  
w sprawie określenia zadań  związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną 
osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych  
z PFRON, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2017 r. 
 Projekt uchwały omówiła Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska  
– dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 

W związku z niewystarczającą ilością środków finansowych otrzymanych 
z PFRON na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046) proponuje się przesunięcie 
kwoty 13.000 zł. przeznaczonej na realizację zadań zlecanych zgodnie  
z art. 36 ww. ustawy na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych, na które to zadania jest największy niedobór środków 
finansowych. Kwota 13.000 zł. była przeznaczona na realizację zadania 
publicznego dotyczącego podejmowania działań mających na celu prowadzenie 
rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie powiatu rawskiego. 
Realizacja zadania w bieżącym roku została zabezpieczona. Zadanie to jest 
realizowane przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych " Dobro Dzieci" w Rawie Mazowieckiej i finansowane jest 
z innych źródeł. Można więc przeznaczyć powyższe środki finansowe PFRON 
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 

Połączone komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały niniejszy 
projekt uchwały. 
 
Ad.7 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Rawskim za 2016 r. 

Informację o zasobach pomocy społecznej w Powiecie Rawskim krótko 
omówiła Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska – dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. W ocenie zawarte są dane, które były już 
prezentowane Komisji i Radzie Powiatu a dotyczące sprawozdania  
z działalności PCPR, ujęte w układzie tabelarycznym. Ocena stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. Do przedstawionej informacji uwag nie było - została 
ona przyjęta przez Komisję. 
 
Ad.8 W sprawach różnych głosów nie było. 
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Ad.9 Po wyczerpaniu przyjętego porządku, prowadzący obrady o godz. 14:25 
dokonał zamknięcia posiedzenia połączonych komisji Rady Powiatu Rawskiego. 

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

Przewodniczący Komisji 
 
Marian Krzyczkowski 

 


	W załączeniu:

