
P R O T O K Ó Ł NR 28/2009 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów odbytego wspólnie 

 z Komisją Zdrowia i Polityki Społecznej 
w dniu 24 marca 2009 roku 

 
 

W posiedzeniu uczestniczyli 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 Anna 
Idzikowska – Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, Pan Piotr Irla – Dyrektor 
Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji, Pani Halina Bartkowicz– BłaŜejewska 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 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 protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki 
Społecznej. 
3. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
roku bieŜącego. 
4. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na pokrycie deficytu budŜetu oraz na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek  i kredytów. 
5. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 
w ,,Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego- Strategia Rozwoju na lata 
2007- 2013”. 
6. Informacja z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Rawie Mazowieckiej oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 
7. Przedstawienie koncepcji przekształcenia SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
8. Sprawy róŜne. 
9. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 15:00 dokonał Krzysztof Kopka – 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów, witając członków obu Komisji 
i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiąŜących decyzji. 
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Ad. 2 Do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki 
Społecznej uwag nie wniesiono. Został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały dotyczącej zmian w budŜecie Powiatu 
Rawskiego roku bieŜącego. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu –Marzena Pakuła. 
Poinformowała, iŜ przygotowywany projekt uchwały zawiera propozycję 
następujących zmian: 
- zwiększenie dochodów budŜetowych o kwotę 1 888 136 zł. dotyczą one zmian 
w dziale: 
- dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
-rozdział 85333 powiatowe urzędy pracy, w tym: 
dotacje celowe to kwota 3 000 zł , zgodnie z porozumieniami zawartymi z gminami 
w Regnowie/ 1500 zł/ i Cielądzu/ 1500 zł/, środki zostaną przeznaczone 
na dofinansowanie działalności Klubu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 
Mazowieckiej; 
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących powiatów, pozyskane z innych 
źródeł to kwota 1602 366 zł. ( rozdział 8533; § 2708), 
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących, powiatów, pozyskane 
z innych źródeł kwota 282 770 zł. ( rozdział 8533; § 2709), 
-zwiększa się wydatki budŜetowe o kwotę 1 888 136 zł, zgodnie z umową UDA-
POKL.06.02-10-049/08-00 z dnia 25 lutego 2009 roku. Środki te pochodzą 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nazwa projektu: ,, Samozatrudnienie- 
sposób na sukces”. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne 
od wynagrodzeń, zakup materiałów, promocję projektu, szkolenia osób, które 
otrzymają wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej oraz na udzielenie 
wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Do tak przedstawionej informacji przez skarbnika powiatu uwag nie było. 
Komisja BudŜetu i Finansów i Komisja Zdrowa i Polityki Społecznej jednogłośnie 
wyraziły pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały. 
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył wyraŜenia opinii w zakresie projektu 
uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu 
budŜetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 
poŜyczek i kredytów. 
Ponownie omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu –Marzena 
Pakuła. 
Projekt uchwały przewiduje zaciągniecie kredytu długoterminowy w kwocie 
5.900.000 zł. na pokrycie deficytu budŜetowego oraz na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczek i kredytów: na pokrycie deficytu 
budŜetu kredyty w wysokości 2 378 116 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 
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zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów w wysokości 3 521 884 zł, 
co daje łączna kwotę 5 900 000 zł. 
Spłaty rat kredytu zostaną rozłoŜone w budŜecie powiatu na lata 2010-2020. 
Oświadczenie woli w imieniu powiatu w zakresie zaciągnięcia kredytu złoŜą 2 z 3 
wy mienionych osób: 

1. Józef Matysiak -Starosta 
2. Marian Krzyczkowski- Wicestarosta 
3. Krzysztof Janeczek- Członek Zarządu  

 
Wyjaśnienia przedstawione przez Panią Skarbnik przyjęto bez uwag. 
Komisja BudŜetu i Finansów i Komisja Zdrowa i Polityki Społecznej jednogłośnie 
wyraziły pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały. 
 
Ad. 5 Następny punkt porządku obrad dotyczył wyraŜenie opinii w zakresie projektu 
uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w ,,Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu 
Rawskiego- Strategia Rozwoju na lata 2007- 2013”. 
O omówienie projektu uchwały poproszony został Pan Piotr Irla – Dyrektor 
Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji, 
W Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego- Strategia Rozwoju na lata 2007-
2013 konieczna jest zmiana treści punktu 4.3.5. ,,Zbiorcze zestawienie zadań 
inwestycyjnych- inwestycje ponadlokalne, tak swoje wystąpienie rozpoczął 
Dyrektor Irla. W związku z wystąpieniem o dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu realizowanego wspólnie z 
województwem łódzkim oraz kilkoma powiatami województwa łódzkiego pn. 
Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 
Łódzkiego oraz ustaleniem przez Zarząd Województwa Łódzkiego dofinansowania 
z UE na poziomie 65,37%, a nie jak wstępnie zakładano 75% zachodzi konieczność 
zmiany proporcji kosztów ponoszonych przez powiat i UE na realizację tego 
projektu zamieszczonych w tabeli 4.3.5.,,Zbiorcze zestawienie zadań 
inwestycyjnych- inwestycje ponadlokalne”. 
Komisja BudŜetu i Finansów i Komisja Zdrowa i Polityki Społecznej jednogłośnie 
wyraziły pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały. 
 
Ad. 6 W tym punkcie Pani Halina Bartkowicz - Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej przedstawiła informację z rocznej 
działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykaz potrzeb 
w zakresie pomocy społecznej.  
Wydatkowane środki:  
Rozdział 85 218 – PCPR 
Wysokość środków finansowych na utrzymanie PCPR- 232.196,00 zł. Środki 
te zostały wydane zgodnie z przeznaczaniem tj.; wynagrodzenia osobowe 
dla pracowników wraz z pochodnymi, pozostałe wydatki rzeczowe 
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Rozdział 85220- Ośrodki Interwencji Kryzysowej 
Otrzymana dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego- 12.000 zł. Dotacja ta 
została wykorzystana na wydatki bieŜące Ośrodka Interwencji Kryzysowej tj. zakup 
materiałów i wyposaŜenia oraz zatrudnienie prawnika 
Rozdział 85395- pozostała działalność 
Wykorzystane środki- 6. 000 zł. 
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze  
Na ten cel zostały przeznaczone środki w wysokości 713.200,87 zł w tym: 
usamodzielnienia – 671.577,52 
Dochody ogółem -74.565,70 zł w tym; 
dotacje celowe otrzymywane z innego powiatu na zadania bieŜące realizowane na 
podstawie porozumień między jednostkami samorządów terytorialnych- 54.801,70; 
dotacje celowe otrzymywane z gmin i miast na zadania bieŜące realizowane na 
podstawie porozumień między jednostkami samorządów terytorialnych 19.764. 
Rozdział 85201- Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze 
Wydatki ogółem- 40.022,10 
Dochody ogółem- 946.724,91  
BudŜet Domu Dziecka 
Koszt utrzymania placówki w 2008 r. wyniósł- 1.370.780 zł. 
Z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zostały pozyskane środki finansowe  
w wysokości 27.500. 
W ciągu roku 2008 w placówce przebywało 45 wychowanków. 
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych 
Otrzymane środki -1.120.287,00 zł. 
Wykorzystane środki -1.120.287,00 zł. 
Wykaz potrzeb na 2009 rok. 
Występują braki środków finansowych na dofinansowanie zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Otrzymane środki finansowe na 
rok 2009 zostały juŜ praktycznie rozdysponowane. 
Do przedstawionej przez Dyrektor informacji uwag nie było. Została ona przyjęta 
jednogłośnie. 
 
Ad. 7 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył koncepcji przekształcenia SP ZOZ 
w Rawie Mazowieckiej. 
Głos w tej sprawie zabrała Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia 
i Polityki Społecznej. 
Swoje wystąpienie Dyrektor Przerwa rozpoczęła od stwierdzenia, iŜ funkcjonowanie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
w obecnej formie organizacyjno- prawnej nie jest moŜliwe.  
Obowiązujące przepisy prawne zezwalają na przekształcenie SPZOZ w spółkę 
prawa handlowego, po uprzednio przeprowadzonej procedurze likwidacji SPZOZ. 
Spółka przejmie realizację świadczeń zdrowotnych i zapewni dalsze ich udzielanie, 
bez istotnego ograniczenia dostępności. Spółka utworzy niepubliczny zakład opieki 
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zdrowotnej, który zostanie zarejestrowany w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej. 
Spółka zostanie utworzona przez Powiat, do którego będą naleŜały wszystkie 
udziały, przejmie on takŜe długi SPZOZ-u. 
Powiat otrzymałby takŜe wsparcie finansowe z budŜetu państwa w postaci dotacji na 
spłatę części przejętych zobowiązań SPZOZ-u. 
Zdaniem Radnego Staworzyńskiego na dzień dzisiejszy nie ma na Ŝadnych 
konkretnych ustaleń, przygotowywane dokumenty nie są wystarczające. Nie ma 
podstawy by twierdzić, Ŝe podmiot, który do tej pory generuje straty, po odcięciu od 
wszystkich długów zacznie przynosić zyski. Jest to zbyt duŜe ryzyko, gdyŜ 
wysokość przejętego zadłuŜenia moŜe spowodować przekroczenie przez Powiat 
obowiązujących progów dotyczących skali zadłuŜenia i w konsekwencji nie będzie 
miał moŜliwości ich spłacenia.  
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej odpowiedziała, iŜ na najbliŜszej 
sesji zostanie przedstawiony projekt uchwały o przystąpieniu do programu 
rządowego. Jeśli z biznesplanu będzie wynikać, Ŝe przystąpienie do tego programu 
nie jest moŜliwe w jakikolwiek sposób, nie dojdzie do tego. 
Nie moŜna od razu zakładać, Ŝe nie jest moŜliwym przygotowanie takiego 
biznesplanu, który zostałby przyjęty przez Ministerstwo. 
Zgodnie z wytycznymi, które zostały zaproponowane w projekcie Rady Ministrów 
wyznaczone są działania, które naleŜy podjąć by przystąpić do programu. 
Program ten jest bardzo szczegółowy. NaleŜy przedłoŜyć trzy lata przez 
przystąpieniem do spółki sytuację SPZOZ-u.  
Nawiązując do wypowiedzi Radnego Staworzyńskiego Przewodnicząca Rady- 
Teresa Pietrzak oświadczyła, iŜ nie ma innego słusznego kierunku działania poza 
przekształceniem w spółkę prawa handlowego.  
W tym miejscu Przewodnicząca zwróciła się z pytaniem czy szpital ma płynność 
finansową. 
Dyrektor Idzikowska odpowiedziała iŜ płynności nie ma i nie będzie, dopóki tak 
olbrzymi dług będzie ciąŜył na tej jednostki. Po mino tego, Ŝe działalność bieŜąca 
się finansuje, bieŜące płatności są zaniedbywane, kosztem płatności zaległych. Brak 
płynności finansowej, jest przyczyną trudności w poprawnym funkcjonowaniu 
szpitala. Bardzo duŜym zagroŜeniem są pojawiające się firmy windykacyjne. 
Nawiązując do dyskusji Radny Cynkier zwrócił uwagę na to, iŜ spółka nie jest 
rozwiązaniem na wszystkie problemy. Nie ma pewności, Ŝe nawet spółka, która nie 
ma długów, zaczyna działalność od początku, po roku takich długów nie będzie 
przynosić. 
Podsumowując dyskusję Wicestarosta- Marian Krzyczkowski poinformował, Ŝe czas 
działa na niekorzyść szpitala. Na początek trzeba ustalić kierunek działania, 
a dopiero później przeprowadzić analizy, które odpowiedzą nam, czy powiat ma 
wystarczające środki na pokrycie kosztów związanych z tworzeniem spółki i NZOZ. 
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Ad. 8. W sprawach róŜnych głosów nie było. 
 
 
Ad. 9 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący połączonych 
Komisji o godz. 17:00 dokonali zamknięcia posiedzenia Komisji. 
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził : Sylwester Krawczyk. 
 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 
 (-) Krzysztof Kopka  
 


