
P R O T O K Ó Ł  NR  8/2016 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego  

w dniu 10 marca 2016 roku 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział 

brali: Pani Dorota Zdziechowska – zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Rawie Mazowieckiej i Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 

Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej. 

 Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki 

Społecznej – Pan Marian Krzyczkowski. 

  
Przyjęto następujący porządek obrad: 

 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (02.02.2016 r.). 

4. Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie rawskim za 2015 rok. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad.1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 11:00 dokonał Przewodniczący 

Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski, 

witając wszystkich obecnych. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie  

do podejmowania wiążących decyzji. 

 

Ad.2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji  porządku obrad  uwag 

nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad.3  W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji 

(02.02.2016 r.) – został on przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się. 

 

Ad.4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 

obejmującego zapoznanie się z informacją o sytuacji na rynku pracy w powiecie 

rawskim za 2015 rok. 

Informację przedstawiła Dorota Dorota Zdziechowska – zastępca Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej. 

Informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Do informacji pytanie zadał Pan Jarosław Kobierski, prosząc o wyjaśnienie 

pojęcia – brak gotowości do podjęcia pracy. 

Pani Dorota Zdziechowska wyjaśniła, że chodzi o sytuację, kiedy osoba 

bezrobotna wyjeżdża na dłużej niż 3 dni, a w tym czasie ma termin wizyty  

w urzędzie pracy, to ma taka możliwość (dwa razy w roku) do zgłoszenia braku 

gotowości podjęcia pracy i wyznaczany jest jej inny termin wizyty. Jeżeli natomiast 
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osoba wyjeżdża na dłużej niż 14 dni (i zgłosi to) jest wyłączana z rejestru osób 

bezrobotnych, bez okresu kary 3 miesięcy; jeżeli ta osoba wróci i zgłosi to, jest  

od nowa ujmowana w rejestrze osób bezrobotnych.  

 

Ad.5 W sprawach różnych: 

Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski poprosił o zabranie głosu Pan 

Andrzeja Latka – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie 

Powiatowym. 

Pan Dyrektor Andrzej Latek poinformował o wnioskach AMG – Centrum 

Medyczne złożonych do SPZOZ i do wiadomości Zarządu Powiatu, dotyczących: 

- rozłożenia na raty spłaty powstałej zaległości pieniężnych AMG Centrum 

Medyczne wobec SPZOZ z tytułu dzierżawy szpitala; 

- zmiany i uaktualnienia harmonogramu inwestycyjnego (rzeczowo  

– finansowego) jaki był zaproponowany podczas podpisywania umowy dzierżawy. 

Jak poinformował Pan Dyrektor Latek, Zarząd Powiatu w dniu 29 lutego 

wyraził zgodę na rozłożenie zaległości (wynoszącą ok. 659 tys. zł – kwota główna) 

na 24 raty i upoważnił Dyrektora SPZOZ do zawarcia stosownej umowy. 

Pytanie zadał Pan radny Pan Jarosław Uchman, pytając o powód takiego 

wniosku złożonego przez AMG, czy to jest brak płynności finansowej czy 

zaburzenia w organizacji systemu ochrony zdrowia. 

Odpowiedział Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski, informując,  

że na pewno jest to brak płynności finansowej (a firma chciała uniknąć działań 

windykacyjnych) jak i zachwianie sytemu finansowania ochrony zdrowia. Jak dodał 

Pan Wicestarosta, na sesji będą obecni przedstawiciele AMG i będzie można 

dopytać o szczegółowe przedstawienie powodów takiego stanu rzeczy. 

Pan radny zapytał też o powód takiego rozłożenia rat tj. 12 rat niższych  

i kolejne 12 rat wyższych. 

Odpowiadając Pan Dyrektor Latek, wyjaśnił, że z reguły bierze się pod uwagę 

propozycję dłużnika i taki rozkład rat w tym przypadku zaproponowała firma AMG 

a Zarząd Powiatu się do tego przychylił; ponadto wzięto pod uwagę w tym 

przypadku interes publiczny. 

Następnie Pan Dyrektor Latek omówił drugi z wniosków AMG Centrum 

Medyczne dotyczący zmiany i uaktualnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego 

działalności inwestycyjnej, jaki był zaproponowany podczas podpisywania umowy 

dzierżawy. 

Nowy harmonogram przewiduje: 

- kompleksową termomodernizację Szpitala w Rawie Mazowieckiej wraz  

z wymianą źródeł ciepła za kwotę 3 mln zł (zakończenie 30 listopada 2016 roku); 

- budowę nowego budynku szpitalnego oddziału ratunkowego za kwotę  

12,5 mln zł, w oparciu o środki Ministerstwa Zdrowia (termin realizacji nie później  

niż do 31.12.2018 roku); 

- budowę nowego pawilonu łóżkowego za kwotę 8,5 mln zł, zapisanego  

w kontrakcie wojewódzkim (termin realizacji 31.12.2019 r.); 
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W przypadku nie uzyskania dofinansowania przez Powiat na zadanie drugie  

i trzecie, strony dokonają nowych ustaleń dotyczących terminów i finansowania 

inwestycji ze źródeł finansowych dzierżawcy.  

Pan radny Jarosław Uchman zapytał gdzie będzie zlokalizowany SOR i jaki  

to będzie pawilon łóżkowy – ile łóżek i jaka kubatura. 

Opowiedział Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski wyjaśnił, że chodzi  

o pawilon, który był już prezentowany w koncepcjach przez AMG, z tym  

że na parterze będzie szpitalny oddział ratunkowy, a na piętrze oddział łóżkowy. 

Pan radny Uchman zapytał jaka jest pewność uzyskania tych środków  

z zewnątrz. 

Pan Wicestarosta odpowiedział, że dopóki nie będzie decyzji czy umowy,  

to nie ma żadnej pewności ich uzyskania, czy to ze strony ministerstwa czy  

od marszałka. 

W tym punkcie Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski poinformował też  

o piśmie Najwyższej Izby Kontroli – Delegatury w Warszawie, która zażądała 

dokumentów dotyczących realizacji umowy dzierżawy Szpitala w Rawie 

Mazowieckiej. Dokumenty takie zostały przesłane. 

 

Ad.7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej – Pan Marian Krzyczkowski o godz. 11:50 dokonał 

zamknięcia posiedzenia Komisji.  

 

W załączeniu : 

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj 

 

 

         

Przewodniczący Komisji: 
 


