
P R O T O K Ó Ł NR 9/2011 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 25 stycznia 2011 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Komunikacji, Dróg i 
Transportu, Janina Widulińska – Inspektor ds. kontroli, Urszula Przerwa – 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Anna Ostalska – Dyrektor 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Anna Idzikowska – 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.  
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Informacja o sytuacji finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
4. Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na usługi lekarza                      

(Koronera). 
5. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego. 
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności kontrolnej za rok 2010, oraz 

przedstawienie projektu Planu kontroli na I półrocze 2011 r.   
7. Zaopiniowanie projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na 

lata 2010-2013 dla Miasta Rawa Mazowiecka.  
     8. Sprawy róŜne. 
     9. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1100 dokonał Starosta  
Rawski – Józef  Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu równieŜ 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3  Informacja o sytuacji finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
Pani Anna Idzikowska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej informację  o sytuacji finansowej oparła na 
analizie sprawozdania F-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za 
okres od stycznia do grudnia 2010 roku. Koszty działalności operacyjnej w 
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okresie styczeń-grudzień 2010 roku stanowiły kwotę 22.257.952,60 zł. ( w 
miesiącu grudniu koszty działalności operacyjnej wynosiły 1.937.277,20 zł. i 
zwiększyły się w porównaniu z poprzednim miesiącem o kwotę 106.500,70 zł.     
Z czego: zuŜycie materiałów i energii wyniosło 4.366.746,60 zł., usługi obce 
5.311.422,60 zł., podatki i opłaty 129.960,50 zł., wynagrodzenia 10.288.873,90 
zł., świadczenia na rzecz pracowników 1.812.941,10 zł., amortyzacja 
185.335,50 zł., pozostałe koszty 162.672,40 zł. Pozostałe koszty operacyjne 
wynosiły w analizowanym okresie 55.056,50 zł.( w tym w miesiącu grudniu 
61,61 zł. i zmalały w porównaniu z poprzednim miesiącem o kwotę 1,39 zł.) 
Koszty finansowe z tytułu odsetek od zobowiązań stanowiły kwotę 683.853,10 
zł. ( w tym w miesiącu grudniu 31.761,52 zł. i zmalały w porównaniu do 
poprzedniego miesiąca o kwotę 6.044,92 zł.) Przychody ze sprzedaŜy w okresie 
sprawozdawczym wynosiły 22.123.024,50 zł.( w tym w miesiącu grudniu 
1.970.039,84 zł. i zwiększyły się w porównaniu z ubiegłym miesiącem o kwotę 
191.232,01 zł.) Pozostałe przychody operacyjne (darowizny gotówkowe, 
rzeczowe itp.) osiągnęły poziom 953.849,90zł. ( w tym w miesiącu grudniu 
76.795,43 zł. i zwiększyły się w porównaniu z poprzednim miesiącem o kwotę 
36.394,12 zł.) Przychody finansowe w analizowanym okresie wyniosły 6.103,50 
zł. (z czego w miesiącu grudniu 802,66 zł. i zwiększyły się w porównaniu do 
poprzedniego miesiąca o kwotę 130,38 zł.) Wartość kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia według zawartych umów w roku 2010 wyniosła 
21.124.505,98 zł., z czego w analizowanym okresie zrealizowano 21.083.574,19 
zł. co stanowi 99,81%. W tym wartość kontraktu na usługi z zakresu 
specjalistycznego lecznictwa stacjonarnego wynosiła 14.908.999,00 zł. z tego w 
analizowanym okresie zrealizowano 14.805.683,20 zł. co stanowi 99,31%, 
wartość kontraktu na usługi z zakresu specjalistycznego lecznictwa 
ambulatoryjnego wynosiła 1.631.256,98 zł., z czego w analizowanym okresie 
zrealizowano 1.693.640,99 zł. co stanowi 103,82%, wartość kontraktu na usługi 
z zakresu ratownictwa medycznego wyniosła 4.584.250,00 zł. z czego w 
analizowanym okresie zrealizowano 4.584,250,00 zł. co stanowi 100%. 
Obliczony zysk netto w okresie sprawozdawczym stanowił ogółem kwotę 
86.115,70 zł. NaleŜności w analizowanym okresie stanowiły kwotę 
2.047.266,10 zł. Zobowiązania ogółem są na poziomie 15.963.048,50 zł. z czego 
zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 7.677.777,40 zł., 
zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 8.335.271,10 zł. 
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych ogółem 
wyniosły 708.678,10 zł.  
Ponadto Pani Dyrektor poinformowała, iŜ płynność finansowa w szpitalu jest 
nadal utrudniona, gdyŜ są zobowiązania z poprzednich lat. Kolejno Pani 
Idzikowska poinformował Członków Zarządu  o ogłoszonym konkursie na 
nocną i świąteczną pomoc lekarską i pielęgniarską, oraz o zmianach w planach 
ratownictwa medycznego.  
Zarząd Powiatu przyjął wstępną informację opierającą się o sprawozdanie F-01.  
Sprawozdanie F-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od 
I-XII 2010 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Wskaźnik obłoŜenia łóŜek w 
oddziałach szpitalnych za okres od 1.01-31.12.10 r. stanowi załącznik nr 3 do 
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protokołu. Analiza realizacji kontraktu z zakresu Hospitalizacji stanowi 
załącznik nr 4. Analiza realizacji kontraktu z zakresu świadczeń 
kosztochłonnych stanowi załącznik nr 5. Analiza realizacji kontraktu z zakresu 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej stanowi załącznik nr 6. Analiza realizacji 
kontraktu z zakresu leczenie uzaleŜnień stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Następnie Pani Dyrektor poinformowała równieŜ o zawartych kontraktach na 
usługi medyczne w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej na rok 2011. 
 
Ad. 4 Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na usługi lekarza                      
(Koronera). 
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
zwróciła się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zabezpieczenie środków 
finansowych w wysokości 5000 zł. z przeznaczeniem na usługi lekarza – 
Koronera. 
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych.  
 
Ad. 5  Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego.  
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału, Komunikacji, Dróg i Transportu 
przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego.  
Zarząd Powiatu przyjął proponowany projekt uchwały.  
 
Ad. 6  Przedstawienie sprawozdania z działalności kontrolnej za rok 2010, oraz 
przedstawienie projektu Planu kontroli na I półrocze 2011 r.   
Na poprzednim posiedzeniu Zarządu Członkowie Zarządu otrzymali materiały: 
sprawozdanie z działalności kontrolnej za rok 2010, oraz projekt Planu Kontroli 
na I półrocze 2010 r. celem zapoznania się.  
Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu materiału przyjął sprawozdanie z 
działalności kontrolnej za rok 2010, które stanowi załącznik nr 4 do protokołu, 
natomiast w związku z projektowanymi zmianami w Statucie Powiatu  przyjęcie 
Planu Kontroli na I półrocze 2011 roku odłoŜył na późniejszy termin.  
 
Ad. 7 Zaopiniowanie projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na 
lata 2010-2013 dla Miasta Rawa Mazowiecka.  
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska na lata 2010-2013 dla Miasta Rawa Mazowiecka z perspektywą na 
lata 2014-2017 po uwzględnieniu uwag na posiedzeniu Zarządu w dniu 
3.11.2010 r. w ww. Programie.  
 
Ad. 8 Sprawy róŜne. 
W  sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień    
1.02.2011 r. na godzinę 1300.  
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Ad. 9 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 1230 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
 
 
 
 
 
W załączeniu: 

     - załączniki wymienione w treści protokołu. 
 

Sporządziła : Kinga Kacprzak 
 
 
 

Zarząd Powiatu: 
Józef Matysiak   Starosta Rawski /-/ ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta /-/ ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu  /-/          ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu /-/ ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu /-/ ............................................. 

 
 
 
 


