
P R O T O K Ó Ł NR 40/2010 
z posiedzenia Komisji BudŜetu i Finansów 

odbytego wspólnie z Zdrowia i Polityki Społecznej,  
 w dniu 26 maja 2010 roku 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie obu Komisji, zgodnie z listami 

obecności stanowiącymi załączniki nr 1 do poszczególnych protokołów. Ponadto 
w pracach Komisji brali udział : Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia 
i Polityki Społecznej, Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu., Pani Franciszka 
Wójcicka – Przewodnicząca Komisji Promocji, Pani Anna Idzikowska – Dyrektor 
SPZOZ, Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski, Pan Daniel Aptapski – Główny 
Księgowy SPZOZ. 

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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
4. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 

roku bieŜącego. 
5. WyraŜenie opinii w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej za 2009 rok. 

6. WyraŜenie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmian 
organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

7. Spawy róŜne. 
8. Zamkniecie posiedzenia.  
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 15:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji BudŜetu i Finansów – Krzysztof Kopka, witając członków Komisji i 
zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do 
podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono Ŝadnych uwag. Porządek 
został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad.3 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołów z poprzednich 
posiedzeń Komisji.  



Do treści protokołu Komisji BudŜetu i Finansów radny Przemysław Szewczyk 
zgłosił uwagę o uzupełnienie treści elementów dyskusji toczącej się na poprzedniej 
Komisji. 
Takie same uwagi do protokołu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej zgłosił radny 
Ireneusz Staworzyński. 
Głosowanie nad protokołami zostało przełoŜone na posiedzenie następnych Komisji. 
 
Ad. 4  Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie roku bieŜącego. 
O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnik Powiatu – Marzenę 
Pakułę. 
Mówczyni oświadczyła, iŜ w projekcie uchwały proponuje się następujące zmiany 
w planie dochodów i wydatków budŜetowych: 
Zwiększa się dochody i wydatki budŜetowe ogółem o kwotę 1 542 076 zł, w tym: 
- zwiększa się plan dochodów  w rozdziale 92601, o kwotę 666 000 zł, za ową kwotę 
zostaną zwiększone wydatki majątkowe  na budowę boisk w LO w Rawie 
Mazowieckiej i ZSP w Białej Rawskiej, 
- zwiększa się plan dochodów  w rozdziale 92695, o kwotę 666 668 zł, zostaną 
zwiększone wydatki majątkowe  na budowę boisk w LO w Rawie Mazowieckiej  
i ZSP w Białej Rawskiej (zadania własne, Uchwała nr LIV/1525/10 Sejmiku 
Województwa Łódzkiego).?? 
- zwiększa  się  plan  dochodów   w  rozdziale 80130, o  kwotę 3 351 zł., są to 
dochody ze sprzedaŜy wyrobów po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym, 
zostaną zwiększone wydatki w ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej. 
- zwiększa się  plan  dochodów  w rozdziale 85410,  o kwotę  12 000 zł., są to 
dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w ZSP w Białej Rawskiej, środki zwiększą 
wydatki w placówce. 
 
Zmiany w planie wydatków budŜetowych. 
Zmniejsza się rezerwę celową, oświatową o kwotę 363 666 zł, środki zostaną 
przeznaczone na: 
- zwiększenie wkładu własnego na  budowę boiska w LO w Rawie Mazowieckiej 
kwota 348 666 zł (wyŜsza wartość kosztorysowa inwestycji, niŜ pierwotnie 
planowano), 
- kwota 15 000 zł, zwiększy wydatki bieŜące LO w Rawie Mazowieckiej na zakup 
usług sprzętowych związanych z rozbiórką budynku kolidującego z budową boiska. 
 
Oszczędności poprzetargowe z zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej 
centrum sadowniczego i konferencyjnego województwa łódzkiego – przebudowa 
drogi powiatowej Biała Rawska- Babsk” w wysokości 386 000 zł przenosi się na 
następujące zadania inwestycyjne: 
„Przebudowa  (modernizacja)   drogi   powiatowej   nr  4331E   (Łochów)  gr.  
Powiatu  –  Zarzecze (etap II ), kwotę 150 000 zł,  
„Przebudowa  (modernizacja)  drogi  powiatowej  nr  4123E Cielądz  – Józefów  –  
odcinek Cielądz Rylsk (etap II), w kwocie 236 000 zł.  



 Do tak przedstawionego przez Panią Skarbnik propozycji uwag nie było.  
Komisja BudŜetu i Finansów przy dwóch głosach wstrzymujących wyraziła 
pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały. 
 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył wyraŜenia opinii w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2009 rok. 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Pan Wacław Jacek 
Adamczyk przypomniał, Ŝe sprawozdanie było szczegółowo omówione na 
poprzednim posiedzeniu Komisji. 
Do tak przedstawionego sprawozdania uwag nie zgłoszono.  
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej jednogłośnie przyjęła sprawozdanie 
finansowe SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za 2009 rok.  
 

Ad. 6 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do wyraŜenia opinii  
w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmian organizacyjno-prawnych 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
Zgodnie z przyjętą przez Radę Powiatu uchwałą, Zarząd Powiatu Rawskiego został 
zobowiązany do przygotowania propozycji przekształcenia SPZOZ w dwóch 
wariantach : 

1) likwidacja SPZOZ i utworzenie spółki prawa handlowego, której jedynym 
udziałowcem będzie Powiat Rawski. W celu realizacji świadczeń zdrowotnych 
spółka utworzy i zarejestruje niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który zapewni 
dalsze ich nieprzerwane udzielanie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, 
bez ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, co najmniej w 
takim zakresie, w jakim są udzielane obecnie przez Zakład. 
 2)  likwidacja SPZOZ i wydzierŜawienie uŜytkowanego przez Zakład mienia, 
będącego własnością Powiatu Rawskiego, wyłonionemu podmiotowi. DzierŜawa 
nieruchomości będzie się wiązać z przejęciem do realizacji świadczeń zdrowotnych 
likwidowanego SPZOZ.  
 W związku z tym, iŜ na poprzedniej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 
został szczegółowo przedstawiony materiał przekształcenia SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej, Przewodniczący Komisji oddał głos panu Staroście Józefowi 
Matysiakowi.  
Rada Powiatu na najbliŜszej sesji ma przyjąć kierunek przekształcenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
dlatego teŜ w imieniu Zarządu przedstawił wniosek w którym  rekomenduje,  aby 
Rada dokonała wyboru polegającego na powierzeniu wykonywania usług 
zdrowotnych dla  mieszkańców powiatu rawskiego oraz wydzierŜawieniu majątku 
pozostającego po całkowitym lub częściowo zlikwidowanym Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, na okres do 30 
lat, podmiotowi, który utworzy i będzie prowadził zakład opieki zdrowotnej oraz 
przejmie realizacje zadań Powiatu z zakresu usług zdrowotnych w niezmienionym 
zakresie bez istotnego ograniczenia dostępności w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego.  



Uzasadniając swoją wypowiedź Starosta podkreślił, i Ŝ po analizie materiału, jak 
równieŜ dyskusji toczącej się na poprzedniej Komisji,  Zarząd doszedł do wniosku, 
Ŝe jest to kierunek najbardziej słuszny dla Powiatu Rawskiego. Kontynuując 
podkreślił równieŜ, Ŝe  projekt uchwały  Zarządu dopuszcza takŜe  częściową 
likwidację, co oznacza Ŝe Powiat będzie nadal właścicielem majątku, natomiast 
środki finansowe uzyskane z dzierŜawy będzie moŜna przeznaczyć na spłatę 
zobowiązań SPZOZ-u.  
 W odpowiedzi Przewodnicząca Rady Teresa Pietrzak  podkreśliła iŜ przy 
częściowej likwidacji SPZOZ-u nie nastąpi przejęcie zobowiązań przez Powiat 
Rawski, co wiąŜe się z brakiem moŜliwości skorzystania z programu rządowego 
pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego  
w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. Oznacza to,  Ŝe Powiat nie 
otrzyma dotacji w kwocie 3,5 mln zł, które moŜna przeznaczyć na częściową spłatę 
długu.  
 W tym miejscu Starosta Józef Matysiak zwrócił uwagę, iŜ istotą dzisiejszego 
posiedzenia  Komisji jest wybór kierunku przekształcenia SPZOZ-u w spółkę prawa 
handlowego albo wydzierŜawienie majątku podmiotowi zewnętrznemu. Nową 
kwestią jest moŜliwość częściowej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej.  
 
 
 
 
 
 
 Przewodniczący Komisji Pan Wacław Jacek Adamczyk poprosił panią 
Skarbnik o odniesienie się do kwestii finansowej związanej z częściową likwidacją 
SPZOZ i dzierŜawie majątku podmiotowi zewnętrznemu.  
Mówczyni poinformowała, Ŝe przy częściowej likwidacji, Powiat nie przejmie 
zadłuŜenia, co oznacza nie zablokowanie budŜetu a takŜe moŜliwości poręczenia. 
Dzięki temu wymagane zobowiązania poprzez poręczenie będzie moŜna wydłuŜyć  
w czasie a  środki finansowe uzyskane z dzierŜawy  będzie moŜna przeznaczyć na 
spłatę zobowiązań SPZOZ-u.  
Radny Przemysław Szewczyk zwrócił uwagę na to, iŜ kosztem skorzystania z tego 
wariantu, Powiat nie będzie mógł skorzystać z programu rządowego, dzięki któremu 
moŜemy  otrzymać 3,5 mln zł. W związku z tym jakie kierunki nie zostaną 
zablokowane dla budŜetu Powiatu?  
W odpowiedzi Skarbnik wyjaśniła iŜ przyjęcie przez budŜet Powiatu kwoty 
zadłuŜenia wynoszącej 14 mln zł. spowoduje zablokowanie budŜetu na okres 
najbliŜszych kilku lat, co oznacza zaniechanie inwestycji i ograniczenie wydatków 
bieŜących. 
 
 
 
  



 
 
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej wraz z Komisją BudŜetu i Finansów  
przystąpiła do głosowania nad przyjęciem rozszerzenia uzasadnienia do projektu 
uchwały, która obejmuje utworzenie spółki operatorskiej dzierŜawiącej majątek 
szpitala. Przy jednym głosie wstrzymującym Komisje pozytywnie wyraziły opinie  
w zakresie omawianego tematu.  
 
Pierwszy projekt uchwały obejmuje wyraŜenie opinii o projekcie Uchwały w sprawie 
likwidacji SPZOZ i wydzierŜawieniu uŜytkowanego przez Zakład mienia spółce 
operatorskiej. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej wraz z Komisją BudŜetu  
i Finansów przy dwóch głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie wyraŜenia opinii nad projektem 
Uchwały w sprawie likwidacji SPZOZ i utworzenia spółki prawa handlowego ze  
100 % udziałem JST.  
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej wraz z Komisją BudŜetu i Finansów przy 
jednym głosie wstrzymującym i trzech głosach przeciwnych, negatywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
 
 
 
Ad. 7 W sprawach róŜnych głosów nie było.  
 
Ad. 8 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji  
o godz.      dokonali zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
 
 
Pan Jacek Adamczyk – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej i Pan  
Krzysztof Kopka – Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów.   
 
 
 
 
 
 


