
 
P R O T O K Ó Ł NR 26/2010 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 
odbytego  w dniu 10 lutego 2010 roku 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji 
brały udział Panie:  Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia 
i Polityki Społecznej, Pani Anna Idzikowska  – Dyrektor SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej i Pan Daniel Aptapski – księgowy  SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Adamczyk – Przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej.   
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń Komisji. 
3. WyraŜenie opinii w sprawie projektów uchwały znajdujących się porządku     

najbliŜszej sesji Rady powiatu Rawskiego.  
4. Zapoznanie się z potrzebami SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w zakresie  zakupu 

sprzętu i aparatury medycznej, w tym sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej 
do zakupienia w 2010 r.  

5. Informacja w sprawie aktualnej sytuacji finansowej SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. 

6. Sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:30 dokonał Wacław Jacek 
Adamczyk – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, witając 
członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie  
Komisji do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki 
Społecznej uwag nie wniesiono. Został on przyjęty 3 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymującym się. 
 
Ad. 3 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
wyraŜenie opinii dotyczącej projektów uchwały znajdujących się porządku 
najbliŜszej sesji Rady powiatu Rawskiego. 
O zabranie głosu Przewodnicząca Rady poprosiła ponownie Dyrektor Wydziału  
Zdrowia i Polityki Społecznej Panią Urszulę Przerwę. 
 Pierwszy projekt uchwały  obejmował podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia 
opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia 
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działalności i wyłączenia ze struktur Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Łasku Oddziału Opieki Długoterminowej. 
Mówczyni poinformowała, iŜ dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń 
zdrowotnych, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania 
i jakości, zapewnią, jak wynika z § 2 projektu uchwały, SPZOZ w Zduńskiej Woli 
i SPZOZ w Sieradzu. Jako przyczynę wyłączenia wskazano w uzasadnieniu do 
projektu uchwały  fakt, iŜ Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi nie zawarł 
z SPZOZ w Łasku umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym 
zakresie.  Wyłączenie nastąpi z dniem 30 czerwca 2010. 
Mając na uwadze powyŜsze, moŜna stwierdzić, iŜ w wyniku  ograniczenia 
działalności poprzez wyłączenie ze struktur Samodzielnego  Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Łasku Oddziału Opieki Długoterminowej nie nastąpi istotne 
ograniczenie w tym zakresie dostępności dla mieszkańców Powiatu Rawskiego.  
Dlatego teŜ, naleŜy pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały  Rady Powiatu 
w Łasku.  
Uzasadnienie przedstawione przez Dyrektor Urszule Przerwę przyjęto bez uwag. 
 Komisja pozytywnie zaopiniowała  omawiany projekt uchwały. 
 
 Drugi projekt uchwały dotyczył wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Rady 
Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia ze struktur 
Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni chorób 
naczyń. 
Ponownie uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Dyrektor Wydziału  
Zdrowia i Polityki Społecznej Pani Urszula Przerwa. 
Oświadczyła, iŜ dalsze nieprzerwane udzielanie  świadczeń zdrowotnych, 
bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, 
zapewnią, jak wynika z § 2 projektu uchwały, WSS im. M. Pirogowa w Łodzi , WSS 
im. M. Kopernika w Łodzi, NZOZ Medicus w Sieradzu, NZOZ Przychodnia 
lekarska Eskulap w Sieradzu.   
Jako przyczynę wyłączenia wskazano w uzasadnieniu do projektu uchwały  fakt, 
iŜ komórka od kilku lat nie funkcjonuje i nie udziela świadczeń zdrowotnych 
w przedmiotowym zakresie.  Wyłączenie nastąpi z dniem 30 czerwca 2010 r. 
Mając na uwadze powyŜsze, moŜna stwierdzić, iŜ w wyniku  ograniczenia 
działalności poprzez wyłączenie ze struktur Samodzielnego  Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Łasku Poradni chorób naczyń, nie nastąpi istotne ograniczenie 
w tym zakresie dostępności dla mieszkańców Powiatu Rawskiego.  Dlatego teŜ, 
naleŜy pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały  Rady Powiatu w Łasku. 
Uzasadnienie przedstawione przez Dyrektor Urszule Przerwę przyjęto bez uwag. 
 Komisja pozytywnie zaopiniowała  omawiany projekt uchwały 
          Kolejny projekt uchwały obejmuje wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały 
Rady Powiatu w Łasku w sprawie ograniczenia działalności i wyłączenia 
ze struktur Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku 
Ośrodka Medycyny Paliatywnej (Poradnia medycyny paliatywnej, Hospicjum 
Domowe. 
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Dyrektor Urszula przerwa poinformowała, iŜ w wyniku  ograniczenia działalności 
poprzez wyłączenie ze struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Łasku Poradni Medycyny Paliatywnej, nie nastąpi istotne 
ograniczenie w tym zakresie dostępności dla mieszkańców Powiatu Rawskiego.  
Dlatego teŜ, naleŜy pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały  Rady Powiatu 
w Łasku .  
 Następnie przystąpiono do wyraŜenia opinii w sprawie projektu uchwały 
w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego 
w sprawie likwidacji SPZOZ w Grójcu. 
Dyrektor Wydziału  Zdrowia i Polityki Społecznej Pani Urszula Przerwa 
przedstawiając uzasadnienie do powyŜszej uchwały poinformowała, iŜ pismem 
z dnia 01.02.2010 roku Starosta Powiatu Grójeckiego przekazał do zaopiniowania  
projekt Uchwały  Rady Powiatu Grójeckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Grójcu. Jak wynika z treści  § 1 projektu 
uchwały, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grójcu, który zostanie 
utworzony przez powołaną jednoosobową spółkę prawa handlowego pod nazwą 
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o., której udziałowcem jest Powiat Grójecki,  
przejmie  do realizacji świadczenia zdrowotne po zlikwidowanym SPZOZ w ramach 
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

Jako przyczynę likwidacji  wskazano w uzasadnieniu do projektu uchwały 
m.in.: warunek uczestnictwa w wieloletnim Programie rządowym pt. ,,Wsparcie 
jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony 
zdrowia” .  

Mając na uwadze powyŜsze, moŜna stwierdzić, iŜ w wyniku likwidacji  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Grójcu, nie nastąpi 
istotne ograniczenie w tym zakresie dostępności dla mieszkańców Powiatu 
Rawskiego.  Dlatego teŜ, naleŜy pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały  Rady 
Powiatu Grójeckiego.  
Uzasadnienie przedstawione przez Dyrektor Urszule Przerwę przyjęto bez uwag. 
 Komisja pozytywnie zaopiniowała  omawiany projekt uchwały. 
 
Ad. 4 W tym punkcie Dyrektor Anna Idzikowska przedstawiła potrzeby SPZOZ 
w Rawie Mazowieckiej w zakresie zakupu sprzętu i aparatury medycznej, w tym 
sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do zakupienia w 2010 r.  
PowyŜsze wykazy stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
Największą pozycję  z ramach sprzętu niezbędnego do zakupienia w roku 2010 
stanowi zakup aparatury rtg za kwotę 1.600.000 zł.  Na zakup tego sprzętu został 
złoŜony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o jego dofinansowania na poziomie 
75%. Wniosek ten znalazł się na dość odległej pozycji rankingowej i ma niewielką 
szansę na dofinansowanie.  
Drugim waŜnym zadaniem jest zakup gastroskopu za kwotę 40.000 zł.  
 Dodatkowo Dyrektor Anna Idzikowska poinformowała, iŜ zwróciła się do 
samorządów gminnych z terenu powiatu o pomoc w zakupie łóŜek szpitalnych. 
Część samorządów juŜ pozytywnie odniosło się do prośby szpitala. 



 4 

Ad. 5 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
informacje w sprawie aktualnej sytuacji finansowej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.  
Członkowie Komisji otrzymali pisemny materiał zawierające sprawozdanie F-01 
o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku roku do końca 
miesiąca listopada 2009 r. wraz z informacją opisową. PowyŜszy materiał stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
Pani Anna Idzikowska  – Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej  
Następnie mówczyni poinformowała, iŜ kontrakt na rok 2010 podpisany 
z Narodowym Funduszem zdrowia w zakresie lecznictwa szpitalnego jest mniejszy 
o 108.000 zł. w skali roku.  Jest to wyniki mniejszej ilości zakontraktowanych 
punktów. Kwota ta moŜe zostać zniwelowana nadwykonaniami jakie szpital 
w kaŜdym roku realizuje. Nowy konkurs na ratownictwo medyczne zostanie 
rozpisany z początkiem kwietnia, do tego dnia będzie obowiązywała stara umowa.  
Kontrakt za ubiegły rok, dzięki przesunięciom wewnętrznym został zrealizowany 
w ok. 98%. 
Umorzenia w wysokości 2.118.000 zł przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz 
2.210.000 zł przez Powiat Rawski w istotnym zakresie poprawiła sytuację finansową 
jednostki mimo, iŜ kwoty te nie wpływają bezpośrednio na wynik finansowy roku 
bieŜącego, który na dzień dzisiejszy  za 11 miesięcy wynosi ok. 330.000 zł. Na 
poprawę sytuacji finansowej miał bezpośrednio wpływa korzystniejszy system 
rozliczania z NFZ oraz wzrost przychodów w poprzednich latach przeznaczonych na 
podwyŜkę  płac. Ograniczono równieŜ pewne koszty na działalności operacyjnej 
okołogospodarczej.   
Łączne zobowiązania przeterminowane na koniec listopada w stosunku 
do dostawców wynoszą 4.843.000 zł., z tego zobowiązania wobec powiatu z tytułu 
spłaty rat zaciągniętego kredytu wynoszą 1.155.000 zł. 
W celu korzystnej spłaty zaległości wobec największych kontrahentów planuje się 
zaciągniecie kredytu długoterminowego w kwocie 2.500.000 zł. na spłatę 
występujących zaległości powstałych w latach wcześniejszych.  W ramach bieŜących 
dochodów jednostka w ciągu miesiąca na spłatę zaległości moŜe wyasygnować 
środki na poziomie ok. 70.000 zł.  Zobowiązania publiczno-prawne regulowane są na 
bieŜąco. 
 
 Ad. 6 W sprawach róŜnych Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia 
i Polityki Społecznej poinformowała, iŜ rozstrzygnięty został przetarg na wyłonienie 
firmy przygotowującej dokumentację do Banku Gospodarstwa Krajowego niezbędną 
do skorzystania z tzw. planu „B” czyli pomocy rządowej związanej z zmianami 
organizacyjno – prawnymi rawskiego szpitala.  
Z trzech złoŜonych ofert wybrano ofertę firmy przygotowującej między innymi 
dokumentacje dla Tomaszowa Maz. za kwotę brutto 65.270 zł. Firma za powyŜszą 
kwotę przygotowuje materiały dla dwóch branych pod uwagę wariantów 
przekształcenia czyli: utworzenie spółki samorządowej lub wydzierŜawienie majątku 
firmie zewnętrznej. Do 15 kwietnia br. firma przedstawi materiały dotyczące 
poŜądanego wyboru przekształcenia SPZOZ i skutek finansowy dla budŜetu powiatu. 
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Następnie po dokonaniu przez Radę Powiatu  wyboru konkretnego wariantu, firma 
przygotuje dokumentację niezbędną do sięgnięcia po środki na restrukturyzację.   
 Zdaniem Radnego Andrzeja Cynkiem, dość skomplikowana procedura oceny 
wniosków moŜe sprawić, iŜ decyzja w zakresie zmian przekształceniowych 
rawskiego szpitala moŜe będzie musiała być podjęta przez następną Radę Powiatu.  
Pozyskana w wyniku pomocy rządowej kwota ok. 7.000.000 zł. jest kusząca, jednak 
do kwestii naleŜy podejść z rozwagą bez niepotrzebnego pospiechu. 
Radny Ireneusz Staworzyński poprosił aby oprócz analizy finansowej dla obu 
wariantów, na kolejne posiedzenie Komisji został przygotowany szczegółowy wykaz 
naleŜności objętych pomocą, a tym samym wykaz korzyści do osiągnięcia w wyniku 
skorzystania z tzw. planu „B”. Informacja taka jest niezbędna do podjęcia decyzji 
co do dalszego kierunku przekształcenia.   
 
Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Wacław 
Jacek Adamczyk o godz. 16:00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził : Sylwester Krawczyk. 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.   
(-) Jacek Adamczyk  


