
P R O T O K Ó Ł  NR 12/2012 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa 

Geodezji i Gospodarki Terenami odbytego  
w dniu 26 lipca 2012 roku  

 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto 
w posiedzeniu Komisji udział brała Pani Urszula Przerwa – Kierownik w Wydziale 
Polityki Społecznej 

Posiedzeniu przewodniczył Henryk Majewski – Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami. 
 
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 sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie majątku        

do spółki powstałej z przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

5. Sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie posiedzenia.   

 
 
Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami             
– Henryk Majewski, witając członków Komisji. 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: protokół posiedzenia z 14 czerwca został przyjęty 
przy jednym głosie wstrzymującym się, natomiast protokół z posiedzenia 
objazdowego z 26 czerwca został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 4 W tym punkcie wyraŜona została opinia w zakresie projektu uchwały              
w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie majątku do spółki powstałej               
z przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej. 
 Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Urszula Przerwa – Kierownik     
w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej: 
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Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej Uchwałą                         
Nr VI/ 53/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie kierunku zmian 
organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zobowiązała Zarząd Powiatu Rawskiego    
do podjęcia działań przygotowujących Zakład do przekształcenia w spółkę 
prawa handlowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 kwietnia 
2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654, ze zmianami) 
wyraŜając tym samym wolę jego przekształcenia. PoniewaŜ uchwała Rady 
Powiatu Rawskiego o której mowa wyŜej zobowiązywała Zarząd do 
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej           
w Rawie Mazowieckiej w spółkę prawa handlowego (spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością) na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 kwietnia 
2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654, ze zmianami), 
konsekwencją wykonania tej uchwały są konkretne propozycje Zarządu Powiatu 
Rawskiego dotyczące organizacji spółki prowadzącej działalność leczniczą. 
Przed zaproponowaniem Radzie konkretnych rozwiązań dotyczących 
organizacji i funkcjonowania nowego podmiotu, Zarząd zapoznał się ze 
sprawozdaniem finansowym SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, w oparciu o które 
został określony wskaźnik zadłuŜenia dla Zakładu (Uchwała Nr XVI/115/2012 
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 5 czerwca 2012 roku   
w sprawie ustalenia wskaźnika zadłuŜenia Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej) oraz z wynikami bieŜącego 
monitoringu sytuacji finansowej Zakładu. Biorąc pod uwagę wysokość 
wskaźnika zadłuŜenia dla SPZOZ, który wynosi 0,72, co oznacza, Ŝe część 
zobowiązań Zakładu przejmie Powiat Rawski, zobligowany ustawą                     
o działalności leczniczej (art. 72) natomiast część przejmie spółka, a takŜe 
rosnące zadłuŜenie wynikające z bieŜącej działalności Zakładu nasuwa się 
wniosek, Ŝe spółkę naleŜy wyposaŜyć w majątek w celu zapewnienia jej 
właściwego funkcjonowania. Zarząd Powiatu Rawskiego proponuje zatem 
wniesienie do spółki powstałej z przekształcenia SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej, jako wkładu niepienięŜnego (aportu) prawa własności 
nieruchomości o których mowa w niniejszej uchwale oraz majątku ruchomego, 
za które Powiat Rawski obejmie 100% udziałów w spółce. Nieruchomości         
o których mowa w § 1ust.1 oraz majątek ruchomy określony w załączniku do 
niniejszej uchwały są własnością Powiatu Rawskiego. W nieodpłatne 
uŜytkowanie na czas nieokreślony Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej przekazane są nieruchomości 
określone w .§ 1 ust. 1pkt 1, 3 i 4 oraz majątek ruchomy (nieruchomości - aktem 
notarialnym, sprzęt i aparatura medyczna umowami uŜyczenia). 
WyposaŜenie spółki w majątek umoŜliwi jej realizację zadań z zakresu ochrony         
i promocji zdrowia, a takŜe zaciąganie kredytów oraz ubieganie się o środki 
zewnętrzne na własny rozwój. PoniewaŜ Zarząd Powiatu Rawskiego choć jest 
upowaŜniony na mocy ustawy o działalności leczniczej (art. 75,pkt 2)               
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do dokonania przekształcenia SPZOZ oraz do gospodarowania 
nieruchomościami znajdującymi się w powiatowym zasobie nieruchomości, nie 
moŜe samodzielnie dysponować nieruchomościami w celu wniesienia ich, jako 
aportu do spółki, nie przewiduje tego ani ustawa o gospodarce 
nieruchomościami, jak i o samorządzie powiatowym, zobowiązany jest więc 
wystąpić o zgodę do Rady.  

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki 
Terenami pozytywnie, przy jednym głosie wstrzymującym się, zaopiniowała projekt 
niniejszej uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na wniesienie majątku do spółki 
powstałej z przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej. 

 
Ad.5 W sprawach róŜnych Pan Przewodniczący Komisji poinformował                     
o przybliŜonych rozmiarach zniszczeń powstałych na terenach gminy Sadkowice       
i Biała Rawska na skutek gradobić i nawałnic, Jak poinformował szacownie strat 
ciągle trwa. JeŜeli chodzi o moŜliwe ubezpieczenie upraw i sadów od takich zdarzeń 
atmosferycznych to tylko dwie firmy oferują takie ubezpieczenia – Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych i PZU; jednak ze względu na małą ilość 
ubezpieczających się składki są bardzo wysokie.   
 
Ad.6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
o godz. 10:45 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj 
 
 
         Przewodniczący Komisji: 
 


