
P R O T O K Ó Ł  NR 10/2012 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 

w dniu 12 marca 2012 roku  
 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Zdrowia, zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto 
w pracach Komisji jako zaproszeni goście  brali udział: Pan Marek Dobek                 
– Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego, Pan Henryk Majewski – radny 
Rady Powiatu, Pan Bogdan Batorek - radny Rady Powiatu,  Pan Daniel Aptapski       
- Główny Księgowy SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, Pan Andrzej Latek - Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej, Pan Tomasz Lesiak – radny Rady Powiatu, Pan 
Ryszard Imioła – radny Powiatu, Pani Katarzyna Urbańska – radna Powiatu 
Rawskiego.  
 

Posiedzeniu przewodniczył: Pan Witold Szymański – Przewodniczący 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
4.  Omówienie sytuacji finansowej szpitala. 
5. Proponowane plany przekształcenia SPZOZ. 
6. Sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie  posiedzenia. 

 
Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 16.30 dokonał Witold Szymański    
– 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 propozycji przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Został 
on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołów 
z poprzednich posiedzeń Komisji. Do treści w/w protokołów uwag nie zgłoszono. 
Zostały one przyjęte bez uwag, przy 2 głosach wstrzymujących się. 
 
Ad. 4  Kolejny punkt porządku obrad obejmował omówienie sytuacji finansowej 
szpitala. O zabranie głosu przewodniczący poprosił Pana Daniela Aptapskiego         
– Głównego Księgowego SPZOZ, który dokonał analizy sytuacji finansowej za rok 
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2011. Jak poinformował strata SPZOZ w roku 2011 wyniosła 924.531,78 zł. Pan 
Księgowy przedstawił teŜ inne dokładniejsze dane finansowe na podstawie budŜetu 
SPZOZ za rok poprzedni. Według informacji Pana Aptapskiego, pod względem 
finansowym rok 2012 będzie jeszcze gorszy co spowodowane jest zmniejszeniem 
wartości zakontraktowanych usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
W związku z tak trudna sytuacją finansową podjęte są próby naprawienia tego stanu 
rzeczy m.in. przez restrukturyzację zatrudnienia w SPZOZ. 

Następnie głos zabrała Pani radna Teresa Pietrzak, która przedstawiła swoją 
analizę sytuacji finansowej SPZOZ, wykazując Ŝe Szpital moŜe nie przynosić strat. 
Według Pani radnej Pietrzak naleŜy wstrzymać restrukturyzację zatrudnienia, 
następnie przekształcić SPZOZ w spółkę ale przez likwidację a nie przekształcenie; 
w nowej spółce powinny uczestniczyć samorządy z terenu powiatu rawskiego.  
Pani radna Pietrzak zapytała w jakim kierunku idą zmiany w SPZOZ, domagając się 
rzetelnej informacji w tym zakresie, 

Z kolei pani radna Katarzyna Urbańska zapytała czy skoro nieobecna jest pani 
dyrektor SPZOZ, to do kogo ma kierować pytania w sprawie funkcjonowania tego 
zakładu. Ponadto zapytała ile jest zatrudnionych osób w Szpitalu. Pan Księgowy 
Aptapski odpowiedział, na podstawie danych z roku 2011 – na umowę o pracę          
– są to 213 pełne etaty, umowa zlecenie - 16 etatów. Pani radna zapytała teŜ jaki jest 
cel restrukturyzacji zatrudnienia.  

Pan księgowy odpowiedział, Ŝe główny cel to znalezienie oszczędności            
i poprosił, Ŝeby nie mylić pojęcia restrukturyzacja z redukcją etatów. 
Restrukturyzacja ma polegać na zamianie umów o pracę na podkontrakty medyczne. 
Planowane oszczędności, z tytułu zmiany formy zatrudnienia, w skali miesiąca 
wyniosłyby ponad 197 tys. zł. Dotyczyłaby pielęgniarek i połoŜnych, jako 
największej grupy zatrudnionej w szpitalu. Jak wyjaśnił Pan Księgowy 
restrukturyzacja jest tylko jednym z narzędzi podniesienia efektywności finansowej 
Szpitala. 

Pani radna Urbańska wyraziła niezadowolenie z powodu nieobecności Pani 
Dyrektor SPZOZ. Ponadto zaznaczyła, ze chciałaby wiedzieć w jakim kierunku idą 
planowane zmiany, które oddziały zostaną szpitalu, co z pracownikami. 

Pani radna Teresa Pietrzak wyraziła wątpliwość co do spółdzielni i form 
samoorganizowania się, jak i wsparcia z funduszy na aktywizację zatrudnienia, które 
uległy znacznemu ograniczeniu. Odniosła się równieŜ do odpowiedzi na interpelację 
od Pani Dyrektor SPZOZ, z której wynika nieopłacalność prowadzenia pewnych 
usług przez SPZOZ, które dla innych podmiotów są opłacalne. 

Pan wicestarosta Marian Krzyczkowski wyjaśnił, iŜ Zarząd Powiatu 
rawskiego nigdy nie planował likwidacji oddziałów w szpitalu; tak samo jeŜeli 
chodzi o likwidację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – to takiego oddziału nigdy 
w Rawie nie było, ze względu na brak powierzchni i odpowiedniego sprzętu. 
Zamiana umów o pracę na podkontrakty medyczne nie jest równoznaczna               
ze zwolnieniem pracowników. Tak samo jeŜeli chodzi o spółdzielnie – to ma być 
jedna z form pomocy zaproponowanej przez Zarząd. Według Pana Wicestarosty  
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sytuacja rawskiego szpitala jest pochodną sytuacji słuŜby zdrowia w całym kraju; 
ponadto przekształcenie SPZOZ w spółkę jest tylko narzędziem w celu uzyskania 
refundacji zadłuŜenia (ok.6 mln zł).  
Pan Wicestarosta ocenił, Ŝe posiedzenie komisji jest za wcześnie, bo nic nowego       
o czym była mowa sesji rady nie moŜna powiedzieć. Jedynym nowym faktem jest 
to, Ŝe Pani Dyrektor SPZOZ Anna Idzikowska w dniu 29 lutego br. złoŜyła 
rezygnację z pełnionej funkcji. 

Z kolei pan radny Rafał Dobrowolski zaznaczył, Ŝe jedynym, który głosował 
przeciwko utworzeniu spółki był on a sytuacja obecna SPZOZ wynika ze złego 
zarządzania przez Panią Dyrektor. 

Pan radny Marek Dobek zabierając głos oświadczył, Ŝe będzie głosował 
zawsze za takim rozwiązaniem które prowadzi do nie likwidacji rawskiego szpitala. 

Pan radny Jarosław Kobierski wyraził przekonanie, Ŝe posiedzenie komisji 
jest za wczesne; przypomniał tez Ŝe samorządy z terenu powiatu rawskiego nie były 
zainteresowane tworzeniem i udziałem w  spółce, która miałaby przejąć szpital. 
Poprosił by Pan Księgowy SPZOZ podał udział wszystkich kosztów osobowych      
w kosztach funkcjonowania szpitala.  

Pan Daniel Aptapski odpowiedział, ze udział ten wynosi 68%; ponadto w roku 
2012 nastąpił kolejnych wzrost kosztów ustawowych. 

W tym miejscu Pan Przewodniczący Komisji zaproponował by głos zabierali 
przedstawiciele załogi pracowniczej SPZOZ, obecni na sali.  

Pracownicy SPZOZ zadawali pytania jak będzie wyglądać zatrudnienie         
po planowanych zmianach przekształceniowych; jak będzie funkcjonował cały 
zakład. Na pytania odpowiadał pan Daniel Aptapski – Główny Księgowy SPZOZ.  

Pan Witold Szymański - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki 
Społecznej, stwierdził, Ŝe wysłuchując tych wszystkich głosów naleŜy stwierdzić,  
Ŝe istnieje powaŜny problem w komunikacji między dyrekcją Szpitala a załogą,         
a część tych spraw powinna zostać omówiona na spotkaniach w Szpitalu. 

Pan Jarosław Uchman – lekarz SPZOZ zapytał dlaczego plany 
restrukturyzacji tak duŜej liczby osób nie konsultowane były z Rada Społeczną przy 
SPZOZ i dlaczego decyzja ta podjęta była tak szybko bez konsultacji społecznych. 

Jak poinformował Pan Wicestarosta wyjaśnił, iŜ Zarząd Powiatu Rawskiego 
posiadał informację od dyrekcji Szpitala, Ŝe rozmowy z pracownikami, w sprawie 
proponowanych zmian, trwają. Odnosząc się do zatrudnienia lekarzy w formie 
kontraktu, Pan Wicestarosta stwierdził, Ŝe to prawo polskie pozwoliło na taką 
formułę zatrudnienia. 

Podsumowując przebieg posiedzenia i dyskusji Pan Witold Szymański 
stwierdził, Ŝe musi być poprawiona komunikacja wewnątrz SPZOZ; ponadto 
Komisja dowiedziała się duŜo od tej drugiej strony czyli pracowników SPZOZ. 
 
Ad. 5 Ten punkt tj. plany przekształceniowe w SPZOZ został omówiony             
i wyczerpany w punkcie poprzednim.  
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Ad. 6 W sprawach róŜnych Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski odpowiadając 
na głos sali zgodził się, Ŝe problem słuŜby zdrowia jest problemem bardziej 
globalnym. Poinformował teŜ, Ŝe przygotowywana jest dokumentacja dotycząca 
kotłowni szpitala, termomodernizacji budynku i wymiany dachu. 
 
Ad. 7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji o godz. 1900 dokonał zamknięcia posiedzenia 
Komisji. 

 

W załączeniu: 
- lista obecności na komisji 
- nagranie na kasetach magnetofon. - 2 szt. 
 
Sporządził: Tomasz Góraj 

 


