
P R O T O K Ó Ł  NR 26/2013 
z posiedzenia komisji Komisji Budżetu i Finansów  

odbytego w dniu 18 lipca 2013 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział 
brali: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego; Pani Urszula Przerwa       
– kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich, Pan Józef Matysiak – Starosta 
Rawski i Pan Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie 
Powiatowym w Rawie Mazowieckiej. 
 Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan 
Ryszard Imioła. Przyjęto następujący porządek obrad: 

 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji - 04.07.2013 r. 
4. Wyrażenie opinii w sprawie zmian w budżecie powiatu roku bieżącego. 
5. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-2024. 
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 

realizacji Projektu i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie 
zabezpieczenie środków, niezbędnych do realizacji Projektu w przypadku jego 
umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu 
dofinansowania. 

7. Dyskusja na temat kierunku restrukturyzacji SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej, 
będących własnością Powiatu Rawskiego 

8. Sprawy różne. 
9. Zamknięcie posiedzenia.  

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia komisji w dniu 18.07.2013 r. o godzinie 14:30 dokonał 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Ryszard Imioła, witając członków 
komisji i inne osoby uczestniczące w posiedzeniu. Stwierdził istnienie quorum  
i uprawnienie do podejmowania wiążących decyzji.  
 
Ad.2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji  porządku obrad  uwag 
nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji - protokół  
z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów został przyjęty jednogłośnie.  
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Ad.4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian  
w budżecie roku bieżącego.  

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
Zmiany dochodów i wydatków budżetu wyglądają następująco: 
Zwiększa się plan dochodów w dziale 600 transport i łączność, rozdziale 60014 drogi 
publiczne powiatowe o kwotę 445 120 zł, w tym: 
- 75 000 zł, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej  
z Gminy Regnów na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, 
- 370 120 zł, dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa łódzkiego na 
inwestycje, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych. 
Zwiększenie wydatków majątkowych, na drogi publiczne powiatowe dział 600, 
rozdział 60014, o kwotę 1 080 000 zł. 
Zwiększa się plan dochodów w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziale 85324 PFRON (3% od środków wydatkowanych z PFRON)  
o kwotę 10 756 zł, środki zwiększą plan wydatków w Starostwie - 9 256 zł oraz PUP 
- 1 500 zł. 
Zwiększa się plan dochodów w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej, rozdziale 85395 pozostała działalność o kwotę 248 460 zł, środki zostaną 
przeznaczone na realizację Projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
w powiecie Rawskim” 
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych - zwiększenia: 
1 080 000 zł, „Remont drogi powiatowej nr 4306E (Wiechnowice) – Regnów  
– Lesiew na odcinku Cielądz – Regnów od km10 +160 do km 12 + 760 – I etap” 
Przychody, Rozchody 2013 roku. Zwiększa się planowane przychody roku 2013  
o kwotę 522 880 zł, z wolnych środków lat ubiegłych. 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności - 248 460 zł, wprowadza się Projekt „Rozwój       
i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie Rawskim” finansowany ze 
środków UE, Budżetu Państwa oraz wkład własny ze środków PFRON. Projekt 
będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej w latach 2013 i 2014, ogółem przyznane środki to kwota 545 551 zł. 
Dotacje udzielone w roku 2013 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych - zmniejszenia: 
- 71 000 zł, planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Cielądz, 
- 41 000 zł planu dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Sadkowice, (Gminy 
Sadkowice i Cielądz nie otrzymały dofinansowania na inwestycje na drogach 
gminnych w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg lokalnych – Etap II 
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój). 
- 8 728 zł, planu dotacji podmiotowej z budżetu dla Szkoły Policealnej i Technikum 
Uzupełniającego dla Dorosłych, Leszek Górecki. 
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Zwiększenia: 
- 8 728 zł, planu dotacji podmiotowej z budżetu dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Rzemiosła, Włodzimierz Kaźmierczak (z powodu większej niż planowano liczby 
słuchaczy). 

Pan radny Bogdan Batorek zapytał dlaczego pieniądze są przesuwane ze szkoły 
dla dorosłych pana Góreckiego do szkoły Pana Kaźmierczaka – odpowiadając Pani 
Skarbnik wyjaśniła, że w jednej ze szkół wystąpiły oszczędności a w drugiej jest 
większa niż planowano liczba słuchaczy. 

Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
niniejszej uchwały. 
 
Ad.5 Ten punkt dotyczył wyrażenia opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2013-2024. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu Rawskiego: 
Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Rawskiego z dnia 19 lipca 2013 roku  
w sprawie zmian budżetu roku 2013 oraz art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową,  
w zakresie 2013 roku do Budżetu Powiatu. 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3. 
- Zgodnie z umową-aneksem (umowa ramowa z 2009 roku) nr UDA-
POKL.07.01.02-10-018/09-06 z dnia 27 czerwca 2013 roku, zawartą z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013, zwiększa się nakłady na Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji w powiecie Rawskim” finansowany ze środków UE, Budżetu Państwa oraz 
wkład własny ze środków PFRON. Projekt będzie realizowany przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej w latach 2013 i 2014, ogółem 
przyznane środki to kwota 545 551 zł: rok 2013 – 248 460 zł, rok 2014 – 297 091 zł. 

Komisja Budżetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Rawskiego na lata 2013 - 2024 
 
Ad.6 W kolejnym punkcie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze 
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w 
sprawie zabezpieczenie środków, niezbędnych do realizacji Projektu w przypadku 
jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji  
o przyznaniu dofinansowania. 

Projekt uchwały też został omówiony przez Panią Skarbnik: 
Powiat Rawski planuje przystąpić do realizacji projektu pn. 

"Termomodernizacja budynków wraz z wymianą źródeł ciepła kompleksu obiektów 
szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej". Do złożenia wniosku o jego 
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dofinansowanie ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego niezbędna jest zgoda Rady Powiatu. 

Komisja Budżetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię w zakresie 
omawianego projektu uchwały. 

 
Ad.7 Ten punkt dotyczył wyrażenia opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości położonych  
w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej, będących własnością Powiatu Rawskiego.  

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej: 

Zarząd Powiatu Rawskiego mając na uwadze pogłębiającą się trudną sytuację 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, a w szczególności rosnące zadłużenie, zlecił firmie 
zewnętrznej przeprowadzenie szczegółowej analizy działalności Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oraz przedłożenie 
pisemnej koncepcji działań restrukturyzacyjnych Zakładu. Firma realizując zapisy 
umowy dokonała takiej analizy i przedłożyła dokument pt.” Opracowanie obszarów 
restrukturyzacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Rawie Mazowieckiej” w którym zostały przedstawione możliwe do 
przeprowadzenia kierunki zmian funkcjonowania SPZOZ. Z przedłożonego 
dokumentu wynika, że optymalnym kierunkiem zmian jest ograniczenie działalności 
SPZOZ i wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości, o których mowa  
w niniejszej uchwale, w drodze przetargu podmiotowi zewnętrznemu, który na bazie 
wydzierżawionego majątku będzie świadczył usługi zdrowotne dla mieszkańców 
Powiatu Rawskiego w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Dzierżawa nieruchomości na okres do 50 lat, nastąpi pod warunkiem, że podmiot ten 
zobowiąże się do: 
a) przejęcia i zapewnienia, osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo 
świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Szpital Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej, dalsze nieprzerwane udzielanie takich świadczeń, bez istotnego 
ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, na rzecz osób objętych 
ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 
210, poz. 2135 ze zmianami) na terenie Powiatu Rawskiego na rzecz jego 
mieszkańców; 
b) przejęcia na zasadach art. 231 Kodeksu pracy pracowników zatrudnionych  
w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej świadczących pracę w Szpitalu Św. Ducha w 
Rawie Mazowieckiej, wraz z pokryciem bieżących i wymagalnych zobowiązań 
wobec nich w terminie do dnia rozpoczęcia działalności według stanu na dzień tego 
przejęcia; 
c) wybudowania na wydzierżawionych od Powiatu gruntach budynku szpitalnego 
spełniającego wymogi całkowitej zgodności z prawem budowlanym dla tego typu 
budynków oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca  
2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
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pomieszczenia  
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U. z 2012 roku 
poz.739) w terminie do 31 grudnia 2016 roku; 
d) dostosowania budynków, budowli i pomieszczeń wchodzących w skład 
przedmiotu dzierżawy do wymogów tegoż Rozporządzenia. 
Szczegółowe warunki wyboru dzierżawcy oraz dzierżawy zostaną określone  
w warunkach przetargu i w umowie dzierżawy. 
Wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości o których mowa wymaga zgody 
Rady Powiatu Rawskiego, dlatego też koniecznym staje się podjęcie niniejszej 
uchwały. 

Dopowiadając Pan Starosta Józef Matysiak wyjaśnił, że w uchwale będzie 
zapis o dzierżawie do 50 lat; ponadto w imieniu Zarządu Powiatu zaproponował by  
z uzasadnienia uchwały wykreślić zapis o zapłacie czynszu dzierżawnego za dany 
okres z góry, a doprecyzować ten zapis w warunkach ogłaszanego przetargu. 

Komisja Budżetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię (przy jednym głosie 
wstrzymującym się) w zakresie omawianego projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie  
4 Rawy Mazowieckiej, będących własnością Powiatu Rawskiego.  
 
Ad.8 W sprawach różnych: 

Pan radny Marek Dobek stwierdził, że nie wie czy proponowana dzierżawa jest 
najrozsądniejszym rozwiązaniem ale jest na pewno najbardziej realnym w obecnej 
sytuacji finansowej SPZOZ-u i Powiatu Rawskiego. 

Pan Starosta Józef Matysiak powiedział, że podjęcie uchwały o dzierżawie nie 
blokuje w żaden sposób zrealizowania innej obowiązującej uchwały o wyrażeniu 
zgody na utworzenie spółki. 

Pan radny Bogdan Batorek zapytał dlaczego nie doszła do skutku poprzednia 
próba dzierżawy z 2010 roku – Pan Starosta wyjaśnił, że był jeden oferent, który nie 
zabezpieczał świadczenia usług na poziomie określonym przez ogłaszającego przetarg 
na dzierżawę. 

  
Ad.9 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Ryszard 
Imioła o godz. 1525 dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 

Przewodniczący Komisji: 


