
PROTOKÓŁ NR 25/2013 
z  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji 

 odbytego w dniu 17 lipca 2013 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brali: Pani 
Urszula Przerwa – Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich a także Pan 
Andrzej Latek – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. Posiedzeniu przewodniczył 
Przewodniczący Komisji – Bogdan Batorek.   
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji - 07.06.2013r. 
4. Dyskusja na temat kierunku restrukturyzacji SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 4 Rawy Mazowieckiej, będących 
własnością Powiatu Rawskiego  

5. Sprawy różne. 
6. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji – Bogdan Batorek, witając uczestniczących w posiedzeniu Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiążących decyzji. 
 
Ad.2 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie porządku obrad. Do propozycji porządku obrad uwag nie zgłoszono. 
Porządek obrad w kształcie zaproponowanym przez Przewodniczącego Komisji 
przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad.3 Do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji z 07.06.2013 r. uwag 
nie wniesiono - przyjęto go jednogłośnie. 
 
Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował na temat kierunku restrukturyzacji 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej i zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie  
4 Rawy Mazowieckiej, będących własnością Powiatu Rawskiego.  

Omówienia zagadnienia restrukturyzacji SPZOZ-u i projektu uchwały dokonał 
Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej: 

Na wstępie Pan dyrektor Latek odniósł się do opracowania firmy AMG 
Finanse prezentowanego na sesji Rady Powiatu w dniu 5 lipca 2013 r., omawiając po 
krótce formę spółki kapitałowej i ewentualne pozostanie SPZOZ w takiej formule 
jak dotychczas. 
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Następnie Pan Dyrektor omówił trzeci kierunek restrukturyzacji SPZOZ       tj. 
dzierżawę szpitalną i omówił projekt uchwały wyrażającej zgodę na dzierżawę 
nieruchomości zabudowanych budynkami szpitala. 

Zarząd Powiatu Rawskiego mając na uwadze pogłębiającą się trudną sytuację 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, a w szczególności rosnące zadłużenie, zlecił firmie 
zewnętrznej przeprowadzenie szczegółowej analizy działalności Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oraz przedłożenie 
pisemnej koncepcji działań restrukturyzacyjnych Zakładu. Firma realizując zapisy 
umowy dokonała takiej analizy i przedłożyła dokument pt.” Opracowanie obszarów 
restrukturyzacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Rawie Mazowieckiej” w którym zostały przedstawione możliwe do 
przeprowadzenia kierunki zmian funkcjonowania SPZOZ. Z przedłożonego 
dokumentu wynika, że optymalnym kierunkiem zmian jest ograniczenie działalności 
SPZOZ i wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości, o których mowa  
w niniejszej uchwale, w drodze przetargu podmiotowi zewnętrznemu, który na bazie 
wydzierżawionego majątku będzie świadczył usługi zdrowotne dla mieszkańców 
Powiatu Rawskiego w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Dzierżawa nieruchomości na okres do 50 lat, nastąpi pod warunkiem, że podmiot ten 
zobowiąże się do: 
a) przejęcia i zapewnienia, osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo 
świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Szpital Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej, dalsze nieprzerwane udzielanie takich świadczeń, bez istotnego 
ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, na rzecz osób objętych 
ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. 
Nr 210, poz. 2135 ze zmianami) na terenie Powiatu Rawskiego na rzecz jego 
mieszkańców; 
b) przejęcia na zasadach art. 231 Kodeksu pracy pracowników zatrudnionych  
w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej świadczących pracę w Szpitalu Św. Ducha  
w Rawie Mazowieckiej, wraz z pokryciem bieżących i wymagalnych zobowiązań 
wobec nich w terminie do dnia rozpoczęcia działalności według stanu na dzień tego 
przejęcia; 
c) wybudowania na wydzierżawionych od Powiatu gruntach budynku szpitalnego 
spełniającego wymogi całkowitej zgodności z prawem budowlanym dla tego typu 
budynków oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 
2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia  
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U. z 2012 roku 
poz.739) w terminie do 31 grudnia 2016 roku; 
d) dostosowania budynków, budowli i pomieszczeń wchodzących w skład 
przedmiotu dzierżawy do wymogów tegoż Rozporządzenia. 
Szczegółowe warunki wyboru dzierżawcy oraz dzierżawy zostaną określone  
w warunkach przetargu i w umowie dzierżawy. 
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Wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości o których mowa wymaga zgody 
Rady Powiatu Rawskiego, dlatego też koniecznym staje się podjęcie niniejszej 
uchwały. 
 Pan Starosta Józef Matysiak odnosząc się do powyższego powiedział, że nie 
ma do końca dobrego rozwiązania jeżeli chodzi o SPZOZ, bo nikt nie zapewni,  
iż rozwiązanie będzie udane; w przypadku dzierżawy istnieje obawa, że nie znajdzie 
się operator zewnętrzny do dzierżawienia. Pan Starosta poinformował o swoim 
spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych z SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej, na którym jak ocenił spotkał się ze zrozumieniem problemu. Jeżeli 
podjęta zostanie uchwała to Zarząd Powiatu dołoży wszelkich starań by przetarg na 
dzierżawę został przeprowadzony w sposób maksymalnie transparentny. Jak 
zaznaczył Pan Starosta działanie jakieś musi być podjęte ze względu na upływający 
czas. Ewentualny przetarg przeprowadzany będzie przez dyrektora SPZOZ-u przy 
pełnym wsparciu Zarządu Powiatu Rawskiego. 
 Pan Marek Dobek zapytał na ile lat w projekcie uchwały przewidziana będzie 
dzierżawa i jakie działki będą przekazane w dzierżawę – Pan Starosta odpowiedział, 
że najprawdopodobniej będzie to do 50 lat, a uchwała będzie przewidywała zgodę na 
dzierżawę dwóch działek zajętych budynkami szpitala. 
 Pan Batorek zapytał o zapis w uzasadnieniu dotyczący zapłaty czynszu 
dzierżawnego z góry za określony czas – czy te zapisane 5 lat jest realne.  

Odpowiadając Pan Starosta odpowiedział, że najprawdopodobniej ten 
zaproponowany w uzasadnieniu okres 5 lat będzie skrócony lub ten zapis  
z uzasadnienia będzie wykreślony. 

Pan Batorek zapytał kiedy jest realny możliwy pierwszy termin przetargu  
– Pan Starosta odpowiedział, że po zachowaniu wszystkich terminów będzie  
to pierwsza dekada września. 

Jak dodał Pan Starosta cząstkowy SPZOZ pozostanie w oparciu o przychodnię 
(POZ) przy ulicy Niepodległości; jeżeli będzie taka konieczność to pozostawimy 
sobie możliwość, przez zmianę statutu SPZOZ, na rozszerzenie jego działalności. 

Pan Batorek zapytał na jaki czynsz możemy liczyć – odpowiedział Pan 
dyrektor Latek, który poinformował, że bazą formalną jest wycena przez biegłego 
rzeczoznawcę a Zarząd Powiatu ma prawo podnieść ten czynsz; proponowane będą 
85 tys. zł miesięcznie czyli około 1 mln. zł rocznie; z kolei firma AMG w swoim 
opracowaniu proponowała wysokość czynszu rocznego na poziomie 5% wartości 
kontraktu z NFZ. 

Pani radna Katarzyna Urbańska zapytała jak będzie wyglądać sytuacja  
z pracownikami SPZOZ-u. 

Pan Starosta Józef Matysiak odpowiedział, że w trybie art. 231 Kodeksu Pracy 
nastąpi przejęcie pracowników przez nowy podmiot. Pan Dyrektor Latek dodał, że 
każdy z pracowników ma 2 miesiące na wypowiedzenie się co do nowego 
pracodawcy; ponadto umowy zlecenia, kontrakty zostaną zawarte na  nowo.   

Pani Urbańska zapytała czy w przypadku dzierżawy SPZOZ pozostaje z tymi 
oddziałami, które są czy zakładamy od razu likwidację któregoś z oddziału. 
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Odpowiadając Pani Urszula Przerwa wyjaśniła, że przekazujemy całą 
działalność SPZOZ, lecz w umowie dzierżawy będą doprecyzowane zapisy odnośnie 
restrukturyzacji ze względu na wynik ekonomiczny. 

Pani radna Urbańska zapytała czy w przypadku dzierżawy firma będzie 
całkowicie niezależna od powiatu – Pan Starosta Józef Matysiak odpowiedział,  
że firma dzierżawiąca będzie odpowiadać za zatrudnienie i przejmie kontrakt z NFZ, 
będzie wykorzystywać sprzęt i czerpać z niego pożytki w zamian za czynsz 
dzierżawny, natomiast władze powiatu będą współpracować z dzierżawcą. 

Komisja Oświaty wyraziła pozytywną opinię w zakresie zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości zabudowanych w obrębie 4 miasta Rawa 
Mazowiecka, a użytkowanych przez SPZOZ. 
 
Ad.5 W sprawach różnych: 

Pan Starosta Józef Matysiak poinformował o przygotowanych na najbliższą 
sesję zmianach w budżecie powiatu. 

Ponadto Pan Starosta poinformował też o tym, iż na obecną chwilę jest  
1,3 mln zł straty w SPZOZ-ie, którą Powiat będzie musiał pokryć, tak więc będzie  
to rzutować na ewentualne plany inwestycyjne w budżecie powiatu na przyszły rok. 

Pan Starosta poinformował też o uchwale o przystąpieniu do projektu  
w ramach mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. fundusz 
norweski) na termomodernizację szpitala i wymianę źródła ciepła. 
 
Ad.6 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji                 
o godz. 11.30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 
W załączeniu: 
- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
 
         Przewodniczący Komisji: 


