
P R O T O K O Ł  NR 18/2008 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów  odbytego wspólnie 

 z Komisją Zdrowia i Polityki Społecznej   
w dniu 17 czerwca 2008 roku  

 
     W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie obu Komisji, zgodnie 
z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do poszczególnych protokołów. 
Ponadto w pracach Komisji brali udział: Pani Marzena Pakuła  – Skarbnik Powiatu, 
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Pani 
Halina Bartkowicz-BłaŜejewska – Dyrektor PCPR w Rawie Mazowieckiej i  Pani 
Anna Idzikowska – Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

Posiedzeniu współprzewodniczyli: Jacek Adamczyk – Przewodniczący 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej i Krzysztof Kopka – Przewodniczący 
Komisji BudŜetu i Finansów.  
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołów  z poprzednich posiedzeń Komisji. 
3. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego SPZOZ w Rawie Mazowieckiej  za 2007 r. 
4. Zapoznanie się  z bieŜącą sytuacji finansowej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
5. WyraŜenie opinii w zakresie przedstawionej informacji dotyczącej poziomu 

zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Rawskiego w roku 2008.  
6. Opinia Komisji w zakresie stanowiska Zarządu Powiatu Rawskiego w kwestii 

przekształcenia SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
7. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

nr VIII/54/2008 z dnia 21 maja 2007 r. dotyczącej ustalenia kierunków 
działania dla Zarządu Powiatu w zakresie ochrony zdrowia na lata 2007-2008. 

8. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia opinii 
o uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącej ograniczenia 
działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Łodzi. 

9. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
roku bieŜącego. 

10. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały 
dotyczącej 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 2008 r. 

11. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia 
najniŜszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.  

12. Sprawy róŜne. 
13. Zamknięcie posiedzenia. 
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Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 12:00 dokonał Jacek Adamczyk – 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej , witając  członków obu 
Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do 
podejmowania wiąŜących decyzji. 
W kwestii zaproponowanego porządku dzisiejszych obrad Radny Ireneusz 
Staworzyński  poprosił o wyłączenie z dzisiejszego obszernego porządku obrad 
punktów 6 i 7 uzasadniając swoją prośbę koniecznością dogłębnego 
przeanalizowania materiałów dostarczonych członkom Komisji bezpośrednio przed 
dzisiejszym posiedzeniem. Zdaniem Radnego kwestie objęte w/w punktami 
są istotne i wymagają bardziej dogłębnej analizy. Dalej  Radny zaproponował 
skupienie dzisiejszej dyskusji na kwestiach związanych z bieŜącą sytuacją 
ekonomiczną rawskiego szpital. 
Podobnie w kwestii dzisiejszego porządku obrad wypowiedział się Radny 
Przemysław Szewczyk. 
Odnosząc się do tej kwestii Przewodniczący Jacek Adamczyk zaproponował aby 
w przypadku tych dwóch punktów, jedynie je omówić. JeŜeli Komisja nie wypracują 
stanowiska lub opinii to punkty te pozostaną na etapie omówienia informacyjnego. 
W tym miejscu Radny Ireneusz Staworzyński zwrócił uwagę na pojawiającą się złą 
praktykę zakłócającą rytm pracy Rady, a polegającą na przekazywaniu 
„podrzucaniu” niektórych projektów uchwał bezpośrednio przed sesją Rady, 
uniemoŜliwiając w ten sposób spokojna i wnikliwą ich analizę.   
Sytuacja tak ma miejsce jedynie w wyjątkowych przypadkach, odpowiadał 
Wicestarosta Marian Krzyczkowski. Nie jest to celowe i zamierzone działanie 
ze strony Zarządu Powiatu.  
 W drodze głosowania zaproponowany porządek wspólnego posiedzenia został 
przyjęty 5 glosami za, przy 2 głosach przeciwnych.  
  
Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołów z poprzednich 
posiedzeń Komisji.  
Do treści powyŜszych protokołów uwag nie zgłoszono. 
Zostały one przyjęte  jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Ten punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie projektu 
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej  za 2007 r. 
Projekt stosownej uchwały wraz z załącznikami obejmującymi: bilans, rachunek 
zysków i strat oraz informacja dodatkowa członkowie Komisji otrzymali 
w materiałach na najbliŜszą sesję.  
Omawiając poszczególne pozycje aktywów i pasywów za rok 2007, Dyrektor Anna 
Idzikowska zwróciła uwagę na fakt, Ŝe SPZOZ w Rawie Mazowieckiej zamknął rok 
finansowy zyskiem brutto 2.088.112 złotych. Kwota ta jest pochodną pomyślnego 
zakończenia procesu restrukturyzacji. Jednak zakład w dalszym ciągu ponosi straty 
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na działalności operacyjnej – 139.997. Tak więc wykazywany zysk jest zyskiem 
księgowym – wirtualnym.  Albowiem faktyczna strata na działalności gospodarczej 
wyniosła  ok. 2.300.000 zł.  
Odnosząc się do przedstawionego sprawozdania Radny Przemysław Szewczyk 
zwrócił uwagę na brak w przedłoŜonej informacji danych związanych 
z zobowiązaniami wymagalnymi jakie szpital ma na dzień dzisiejszy. Brak jest 
równieŜ informacji  o naleŜnościach  będących zaległościami przeterminowanymi.  
Zdaniem Radnego niefortunny jest zapis, iŜ strata na działalności gospodarczej jest 
spowodowana niedoszacowaniem kontraktu przez NFZ.  
Odpowiadając Wicestarosta Marian Krzyczkowski zgodził się z głosem 
przedmówcy w zakresie braku w przedłoŜonej informacji danych związanych 
z zobowiązaniami wymagalnymi, nie podzielił natomiast poglądu w zakresie 
wskazanego powodu wystąpienia straty. Niedoszacowanie kosztów poszczególnych 
usług to główny powód powstawania strat na działalności bieŜącej szpitala.  
Przewodnicząca Rady – Teresa Pietrzak zwróciła się z pytaniem, czy wykazana 
strata na działalności bieŜącej za pierwsze 4 miesiące 2008 roku wynosząca  319.000 
złotych spowodowała podjęcie  przez Dyrekcję SPZOZ konkretnych działań, 
włącznie z propozycjami likwidacyjnymi, czy będziemy świadkami kolejnego 
wystąpienia do organu załoŜycielskiego o pokrycie powstających zaległości? 
Odpowiadając Dyrektor Anna Idzikowska poinformowała, Ŝe wykazana strata jest 
pochodną wprowadzonych od początku bieŜącego roku podwyŜek płac. W skali 
miesiąca jest to kwota ok. 200.000 złotych.  Podpisane ze związkami zawodowymi 
porozumienie płacowe obejmuje okres do dnia 15 czerwca br.  Po tym terminie 
przekazana została związkom zawodowym informacji, iŜ zakład nie jest w stanie 
utrzymać tego poziomu płac. W odpowiedzi związki zawodowe oświadczyły, iŜ nie 
wyraŜają zgody na obniŜenie płac.  W tej sytuacji rozpoczęto wysiłki zmierzające 
do wzrostu ilości wykonywanych przez szpital usług oraz obniŜenia niektórych 
kosztów. Zdaniem mówczyni  działania te powinny przynieść efekty juŜ na koniec 
lipca br. Pacjenci nie powinni odczuć w sposób negatywny wdroŜenia 
proponowanych działań oszczędnościowych.   
 W tym miejscu Radny Przemysław Szewczyk zaproponował usunięcie z § 1 
zapis mówiący o wyniku finansowym dodatnim w wysokości 2.088.112 zł. 
albowiem jest to wynik księgowy, a nie faktyczny będący pochodna samej 
działalności prowadzonej przez szpital.  
Propozycja ta nie uzyskała aprobaty ze strony pozostałych członków Komisji. 

Po uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania, Komisja Zdrowia i Polityki 
Społecznej  i Komisja BudŜetu i Finansów 4 głosami za, przy 2 głosach 
wstrzymujących się, przyjęły z uwagami sprawozdanie finansowe SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej za 2007 r. 

 
Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował zapoznanie się  z bieŜącą sytuacją 
finansową SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
Członkowie Komisji otrzymali wcześniej pisemny materiał zawierający 
sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od 
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I - IV 2008 r. oraz informację do sprawozdania F-01 za miesiąc kwiecień 
2008 r. RównieŜ przedłoŜono materiał w postaci sprawozdania F-01 zawierający 
dane porównawcze z pierwszymi 4 miesiącami roku poprzedniego.  Kolejny 
materiał zawiera analizę zatrudnienia i realizacji kontraktu, wskaźnik obłoŜenia 
łóŜek 
w poszczególnych oddziałach  szpitalnych. 
Niektóre kwestie związane z tematyką tego porządku obrad poruszone zostały 
w poprzednim punkcie.     
Radny Ireneusz Staworzyński analizując wykazany poziom wygenerowanego 
zadłuŜenia, które w skali całego roku zamknie się kwotą ok. 2.00.000 złotych 
stwierdził, iŜ  nie mowy o obiecanym wcześniej bilansowaniu się działalności 
rawskiego szpitala. Wobec powyŜszego mówca oświadczył, iŜ nie da się dłuŜej 
akceptować takiego stanu rzeczy, gdyŜ oznacza to faktyczną likwidację szpitala, a 
nawet samorządu powiatowego. Musi nastąpić powaŜna dyskusja o likwidacji tych 
komórek organizacyjnych szpitala, które przynoszą straty.  
Wicestarosta Marian Krzyczkowski przypomniał, iŜ kwota zadłuŜenia  przy tym 
poziomie zadłuŜania to - 1.500.000 zł. Kwota  ta w całości jest wynikiem wzrostu 
płac wymuszonego przez pracowników szpitala, gdzie zakładano, iŜ nastąpi 
refundacja  kosztów przez zwiększenie kontraktu z NFZ.  Zarząd Powiatu 
w swoim stanowisku proponuje, dokonanie wyceny majątku SPZOZ oraz 
opracowanie załoŜeń organizacyjno – ekonomicznych. Elementy te są niezbędne, 
bez względu jaka wybrana zostanie dalsza droga funkcjonowania rawskiego szpitala. 
Działania te pozwolą na przygotowania placówki do róŜnych form działania.  
Zdaniem Przewodniczącej Rady – Teresy Pietrzak nawet przy obecnym stanie 
prawnym istnieje moŜliwość prowadzenia prac przekształceniowych SPZOZ 
w spółkę prawa handlowego. Czekanie na pewne przywileje wynikające 
z nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej jest łudzące, gdyŜ planowane w 
projekcie ustawy oddłuŜenie obejmować będzie jedynie zobowiązania publiczo-
prawne tzn. zobowiązania wobec ZUS, które w przypadku rawskiego szpitala 
zostały juŜ uregulowane. Za konieczne mówczyni uznała pójście śladami szpitali, 
które pozyskały inwestorów strategicznych i funkcjonują nie generując dalszych 
długów. Zaprezentowane przez Zarząd Powiatu stanowiska wskazuje kilka 
kierunków dalszego działania, nie precyzując, który z tych kierunków jest zdaniem 
Zarządu najlepszy. 
Pogląd przedstawiony przez Przewodniczącą Rady podzielił Radny Przemysław 
Szewczyk.   
JeŜeli Rada zdecyduje o kierunku likwidacji rawskiego szpitala i powołaniu nowego 
podmiotu, to ten kierunek działania jest przygotowany, pytanie polega na tym czy 
ktoś taki wniosek postawi – ripostował Wicestarosta Marian Krzyczkowski.  
Kwestia zatrudnienia firmy konsultingowej, która dokona oceny stanu faktycznego 
i wszarza dalsze kierunki działania nie jest nowa i  była podnoszona  od pewnego od 
roku oświadczył Radny Ireneusz Staworzyński.   
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Zdaniem Wicestarosty rok wcześniej, w trakcie prowadzenia restrukturyzacji nie 
było faktycznej potrzeby, aktualnie sytuacja się zmieniła i istnieje konieczność 
posiłkowania się taką ekspertyzą.  

Dyskusję nad tym punktem porządku obrad zakończono uzgodnieniem, iŜ nie 
będzie głosowania nad przyjęciem, bądź odrzuceniem przedstawionej informacji.  

 
Ad. 5 Ten punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
przedstawionej informacji dotyczącej poziomu zabezpieczenia opieki zdrowotnej 
na terenie Powiatu Rawskiego w roku 2008.  
Pisemny materiał Radni otrzymali razem z materiałami na najbliŜszą sesję. 
Przyjęto propozycję Przewodniczącego Jacka Adamczyka aby kaŜdy z członków 
Komisji zapoznał się z treścią informacji i na sesji Rady Powiatu przedstawił 
ewentualne uwagi. 
 
Ad. 6 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii Komisji 
w zakresie stanowiska Zarządu Powiatu Rawskiego w kwestii przekształcenia 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
PowyŜsze stanowisko zostało w całości odczytane przez Panią Urszulę Przerwę – 
Dyrektor Wydziału zdrowia i Polityki Społecznej. 
Przyjęto, iŜ Komisje nie będą głosować nad opinią co do przedstawionego 
stanowiska, pozostawiając tę kwestię do indywidualnej decyzji kaŜdego z radnych. 
 
Ad. 7 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr VIII/54/2008 z dnia 21 maja 2007 r. dotyczącej ustalenia kierunków 
działania dla Zarządu Powiatu w zakresie ochrony zdrowia na lata 2007-2008. 
Uzasadniając przyjęcie powyŜszej uchwały Zarząd Powiatu Rawskiego stoi na 
stanowisku, Ŝe lekkomyślnością byłoby dokonanie przekształcenia w oparciu 
o obowiązujące przepisy prawa i zrezygnowanie z korzyści płynących z dokonania 
przekształcenia według zapisów zawartych w projekcie nowelizowanej ustawy 
o zoz. 
  Wobec powyŜszego Zarząd proponuje: 

1) zawiesić postępowanie zmierzające do likwidacji SPZOZ i powołania 
niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, w myśl obecnie obowiązującego 
prawa (w przypadku przedłuŜania się procedury legislacyjnej naleŜy ponownie 
przeanalizować moŜliwość utworzenia nzoz w oparciu o obecnie przepisy 
prawa), 
2) monitorować prace rządu i sejmu związane z projektowanymi zmianami 

przepisów ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej(…) i na 
bieŜąco wyciągać wnioski, 

3) przygotować SPZOZ do reformy poprzez: 
a. dokonanie wyceny majątku, w który zostanie wyposaŜony przyszły 

zakład, 
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b. opracowanie załoŜeń ekonomiczno-organizacyjnych 

funkcjonowania przyszłego zakładu, 
4) czynić starania o pozyskanie środków na modernizację i rozbudowę 

istniejącej infrastruktury szpitala lub budowę nowego szpitala(pawilonu), np. 
poprzez powołanie jednoosobowej spółki powiatu z ograniczoną 
odpowiedzialnością, która zajęłaby się budową szpitala i pozyskiwaniem 
środków finansowych na ten cel z róŜnych dostępnych źródeł zewnętrznych. 

 
Ad. 8 Następny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o uchwale Sejmiku Województwa 
Łódzkiego dotyczącej ograniczenia działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. 
Ponownie głos zabrała Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia 
i Polityki Społecznej. Oświadczyła, iŜ w wyniku ograniczenia działalności przez 
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi nie nastąpi 
istotne ograniczenie w tym zakresie dostępności dla mieszkańców Powiatu 
Rawskiego. W analogicznym jak likwidowane komórki, zakresie świadczeń 
udzielają inne szpitale zlokalizowane na terenie Województwa Łódzkiego.  

Do tak przedstawionego przez Panią Dyrektor uzasadnienia uwag nie 
zgłoszono. 
Komisja BudŜetu i Finansów i Komisja Zdrowa i Polityki Społecznej jednogłośnie 
wyraziły pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały. 
 
Ad. 9 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały dotyczącej zmian w budŜecie Powiatu 
Rawskiego roku bieŜącego. 

Ponownie omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – 
Marzena Pakuła.    
Poinformowała, iŜ przygotowywany projekt uchwały zawiera propozycję 
zastępujących zmian: 
Zmiany w planie dochodów i wydatków budŜetowych w następujących działach: 
- dział 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 pozostała działalność, zgodnie                  
z umową dotacji nr 235/RO/2008 zawartą z Województwem Łódzkim, zwiększa się 
dochody powiatu  o kwotę 5 000 zł. Środki zostaną przeznaczone  na wykonanie 
dokumentacji z zakresu ochrony gruntów rolnych we wszystkich miejscowościach 
powiatu rawskiego polegające na wykonaniu i wpasowaniu rastrów map glebowo-
rolniczych w układ map ewidencyjnych, 
Natomiast zgodnie z umową dotacji nr 231/RO/2008 zawartą z Województwem 
Łódzkim, zwiększa się dochody powiatu  o kwotę 30 000 zł. Środki zostaną 
przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego i pomiarowego wraz 
z oprogramowaniem niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, 
- dział 758 róŜne rozliczenia, rozdział 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst, 
środki zostaną przeznaczone na budowę chodnika wraz z kładką dla pieszych 
w miejscowości Wiechnowice- Lesiew w wysokości 174 000 zł., 
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- dział 851 ochrona zdrowia, rozdział szpitale ogólne, są to dochody z rozliczenia 
ostatecznego projektu współfinansowanego ze środków UE (zakup sprzętu 
medycznego dla SPZOZ w Rawie Maz.), 
- dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
są to dochody zrealizowane  w domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. Dochody 
z najmu 98 zł, darowizny 7 910 zł., 
- dział  600 transport i łączność, rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe, 
zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia o kwotę 35 500 zł. Środki 
zostaną przeznaczone na odprawy emerytalne dla 2 pracowników Zarządu Dróg 
Powiatowych, 
- dział 852 pomoc społeczna, rozdział 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
kwota 8 008 zł zwiększy plan wydatków bieŜących w Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej. Kwota 46 000 zł zwiększy wydatki majątkowe,  10 000 zł to kwota 
pierwotnie planowana  ramach wydatków bieŜących na wykonanie projektu obecnie 
zwiększy wartość planowanej inwestycji, 
- dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa, rozdział 75411 
Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej, zwiększenie wydatków 
majątkowych        o kwotę 150 000 zł., 
- dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80130 szkoły zawodowe, zwiększenie 
wydatków majątkowych o kwotę 335 000 zł, środki pochodzą z rezerwy oświatowej. 
 

W załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych  wprowadza się następujące 
zmiany: 
 - wprowadza się inwestycję pn.: „Zakup i montaŜ instalacji solarnej dla Domu 
Dziecka w Rawie Mazowieckiej”. Zostanie złoŜony wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi   o dofinansowanie w 
formie dotacji, w wysokości 80 % kosztów kwalifikowalnych, zakupu  i montaŜu  
instalacji solarnych. Instalacja solarów na dachu budynku niesie za sobą 
konieczność remontu dachu nie podlegający dofinansowaniu. Całkowity koszt 
inwestycji szacowany jest na poziomie 110 000 zł, w 10 000 zł wykonanie projektu, 
80 000 zł zakup  i montaŜ instalacji solarnej oraz 20 000 zł remont dachu. 
-  inwestycja pn.: „Budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych w miejscowości 
Wiechnowice – Lesiew”, łączny koszt inwestycji 354 000 zł, w tym środki 
zewnętrzne 174 000 zł, własne 180 000 zł. 
- zakup cięŜkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Rawie 
Mazowieckiej, kwota 150 000 zł stanowi dofinansowanie. 
- inwestycja pn.: ”Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej – etap I”. Planowane w 2008 roku wydatki to kwota 335 000 zł. 
 
- inwestycja pn.: ”Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej – etap II – instalacja pomp ciepła”. Planowane w 2008 roku wydatki to 
kwota 10 000 zł. 
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Wprowadza się dwa nowe programy do planu wieloletniego: 

-inwestycja pn.: ”Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej – etap I”, planowany okres realizacji 2008 – 2011. 
- inwestycja pn.: ”Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej 
Rawskiej – etap II – instalacja pomp ciepła”, planowany okres realizacji 2008-2009. 

W ramach zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2008 roku zwiększa 
się przychody roku 2008 o kwotę 150 727 zł., są to wolne środki roku 2007. 

Do tak przedstawionego przez Panią Skarbnik uzasadnienia uwag nie 
zgłoszono. 
Komisja BudŜetu i Finansów i Komisja Zdrowa i Polityki Społecznej jednogłośnie 
wyraziły pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały. 

 
Ad. 10 Kolejny punkt obejmował wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały 
w sprawie  zmiany uchwały dotyczącej 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 2008 r. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Halina Bartkowicz-BłaŜejewska 
– Dyrektor PCPR w Rawie Mazowieckiej.  
Poinformowała, iŜ środki finansowe PFRON, które zgodnie z uchwałą nr  
XVI/100/2008 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 11 marca  2008r.  zostały 
przeznaczone na realizację zadań związanych  z rehabilitacją społeczną osób 
niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej w chwili obecnej zostały juŜ rozdysponowane. PoniewaŜ środki te nie 
zaspokajają potrzeb w tym zakresie, szczególnie  na dofinansowanie zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane 
osobom niepełnosprawnym oraz na dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, koniecznym jest 
przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych z innych zadań. W związku 
z powyŜszym proponuje się przesunięcie  80.000 zł. z kwoty przeznaczonej na 
realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.  
Do chwili obecnej PUP nie wydatkował Ŝadnych środków finansowych 
przeznaczonych na realizację  zadań związanych z rehabilitacją zawodową osób 
niepełnosprawnych, więc  pozostała kwota 120 000 zł. powinna zaspokoić bieŜące 
potrzeby w tym zakresie. Z chwilą otrzymania przez Powiat dodatkowych środków 
PFRON, zostaną one rozdysponowane zgodnie z potrzebami i przekazane 
Powiatowemu Urzędowi Pracy. 
Po uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania, Komisja BudŜetu i Finansów i Komisja 
Zdrowa i Polityki Społecznej jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały. 
 
Ad. 11 Następny punkt wynikający z przyjętego porządku obrad obejmował 
wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniŜszego 
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wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.  
Omówienia treści projektu uchwały dokonała ponownie Pani Halina Bartkowicz-
BłaŜejewska – Dyrektor PCPR w Rawie Mazowieckiej. 

Mówczyni oświadczyła, iŜ obowiązująca dotychczas uchwała nr IV/35/2007 
Rady Powiatu Rawskiego   z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej nie daje 
moŜliwości podwyŜszenia wynagrodzeń wszystkim pracownikom. Obecne 
wynagrodzenia pracowników są niŜsze niŜ określone w obowiązującym 
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych 
zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach 
marszałkowskich. Dlatego tez konieczne jest ustalenie nowej wysokości najniŜszego 
wynagrodzenia zasadniczego w  I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego 
punktu. Po analizie obowiązujących tabel wynagradzania  proponuje się przyjąć 
minimalne wynagrodzenie na poziomie 800 zł. i określić wartość punktu 
w wysokości 5 zł. PodwyŜszenie płac odbędzie się w ramach przyznanego jednostce 
budŜetu.  
W tym miejscu Przewodniczący Komisji BudŜetu wyraził zaniepokojenie z faktu 
braku działań ze strony Zarządu Powiatu w kwestii realizacji planowanego na 
poziomie 10% wzrostu plac w administracji szkolnej  oraz Starostwie Powiatowym. 
Komisja na swoich poprzednich posiedzeniach takie postulaty w kierunku Zarządu 
zgłaszała. 

Do wystąpienia pani Dyrektor uwag nie było. 
Komisja BudŜetu i Finansów i Komisja Zdrowa i Polityki Społecznej jednogłośnie 
wyraziły pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały. 
 
Ad. 12 W sprawach róŜnych ustalono termin  kolejnego wspólnego posiedzenia 
Komisji  na dzień  3 lipca 2008 r. na godz. 14:00. 
Uzgodniono, iŜ delegacja w skład której wejdą równieŜ przedstawiciele Komisji 
Zdrowia dokonają wyjazdu do Tczewa  zrestrukturyzowanego szpitala w Tczewie. 
 
Ad. 13 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad – 
Krzysztof Kopka o godz. 16:00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 

 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
    (-)Krzysztof Kopka  
 


