
Uchwa³a Nr J.G /2003
Zarz¹du Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia A.~ maj a 2003 r.

w sprawie zwiêkszenia dochodów i wydatków bud¿etowych na 2003 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorz¹dzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592; z 2002 Nr
23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 214 poz.
1806) oraz art. 128 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U Nr 15, poz. 148) Rada
Powiatu Rawskiego uchwala co nastêpuje:

--
10.797 z³ zgodnie z§ 1. Zwiêksza siê dochody i wydatki bud¿etowe o kwotê

za³¹cznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje
za³¹cznikiem Nr 2,

wydatków bud¿etowych zgodnieplanieSIê zmIan w z

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu,

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega og³oszeniu na tablicy
g³oszeñ w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej.

Zarz¹d Powiatu

Józef Matysiak Starosta

Marian Krzyczkowski Wice starosta

Longina Krêpska Cz³onek Zarz¹du

Jerzy Kuba Cz³onek Zarz¹du

~I,

r
Krzysztof Janeczek Cz³onek Zarz¹du

~:~~



Objaœnienia
do Uchwa³y Nr ..tG /2003 Zarz¹du Powiatu Rawskiego

z dnia A~ maja 2003 r.

DOCHODY I WYDATKI BUD¯ETOWE

Zwiêkszenia dochodów dokonano zgodnie z pismem £ódzkiego Urzêdu
Wojewódzkiego w ³odzi Nr FN.I.3011-3/13-IV/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r.
tj. o kwotê 110.797 z³ - dotacj e celowe z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce
w³asne powiatu.

Zwiêkszenia wydatków dokonano zgodnie ze wskazaniem przeznaczenia
w/wf dotacji tj:

- 30.620 z³ na pokrycie kosztów wprowadzonego w 2002 r. m etapu nowego
systemu wynagradzania nauczycieli zgodnie z ustaw¹ - Karta
Nauczyciela (§ 4010, 4110, 4120 i 4440)

- 80.177 z³ na sfinansowanie dzia³alnoœci ca³odobowych placówek opieklUlczo
- wychowawczych (§ 3110 i 4210 - 4300).

£¹cznie zwiêkszenie wydatków 110.797 z³.

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW BUD¯ETOWYCH

Zmiany w planach wydatków dokonano na wniosek Komendanta
Powiatowej Komendy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Rawie Mazowieckiej

---



ZARZ³'\D POWIATU
w Rawie Mazowieckiej

Plac Wal noki 196 - 200 Rawa Mazowiecka

Zarz¹d Województwa £ódzkiego

uL Sienkiewicza 3

90-113 £ódŸ

Nasz znak: ZPS. 8021-7/2003 Data: 08.05.2003 f.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.04.2003 r. znak: PZ.II.O724/13/2003 Zarz¹d

Powiatu Rawskiego uwagi do projektu Wojewódzkiego Planuwnosi nastêpuj¹ce

Zdrowotnego na rok 2004.
r--

Organem za³o¿ycielskim dla szpitali powiatowych powinien byæ, jak dotychczas,

pozbawi powiatgdy¿ nie rozwi¹¿e to problemów tych placówek, a jednoczeœnie

mo¿liwoœci decydowania o ich dalszych losach.

2. Na minimalny plan zabezpieczenia zakresiepowiatupOZlOIn1e w lecznictwa

,
specjalistycznego ambulatoryjnego powinien obejmowaæ specjalnoœci jakie wynikaj¹

z potrzeb spo³ecznoœci lokalnej, a nie z góry ustalonego planu. Na niektóre us³ugi

specjalistyczne, które subregionu istnieje du¿ena poziomie

zapotrzebowanie wychodz¹c potrzebomzatemna naprzecIw

3.

mieszkañców zasadnym jest, aby takie poradnie funkcjonowa³y na terenie powiatu.

Tworzenie subregionów na bazie szpitali wojewódzkich w znacznym stopniu ograniczy

dostêpnoœæ do us³ug œwiadczonych przez poradnie specjalistyczne usytuowane na tym

poziomie. Pacjent bêdzie zmuszony pokonywaæ znaczne odleg³oœci w celu uzyskania

porady. Ponadto du¿a populacja subregionu mo¿e spowodowaæ. ¿e czas oczekiwania na

poradê nie ulegnie skróceniu, a istnieje obawa, ¿e mo¿e zostaæ wyd³u¿ony.



4. I iczba udzielanych œwiadczeñ zdrowotnych w poszczególnych specjalnoœciach powinna

byæ dostosowana do potrzeb jakie istniej¹ na danym terenie, a nie ograniczona

wprowadzeniem limitów.

5 \". planie okreœla siê zadania, jakie powinien realizowaæ powiat w zakresie ochrony

z.irowia. ale nie wskazane s¹ ich Ÿród³a finansowania. Aby powiat móg³ realizowaæ te

zadania nale¿y zapewniæ œrodki finansowe na ten cel.

Podzia³ na szpitale powiatowe i szpitale "sieci" ju¿ w samym za³o¿eniu nie daje szpitalom6.

p()wiatowyrn równych szans utrZytnania siê na rynku us³ug medycznych w porównaniu ze

szpitalami "sieci". Koncentracja œrodków finansowych oraz aparatury i sprzêtu

m,~dycznego w szpitalach "sieci" niew¹tpliwie wp³ynie na priorytetowe traktowanie ich

pL~ez p³atnika. W przedstawionym projekcie planuje siê utworzenie "sieci" szpitali

z pominiêciem szpitali powiatowych, nie wskazuj¹c kryteriów kwalifikuj¹cych dany '"'

szpital do "sieci".

7. sposobów jegow zwi¹zku z tym, i¿ przedstawiony projekt planu nie zwiera etapów

realizacji nie jesteœmy w stanie w pehri ustosunkowaæ siê do projektu.

~


