
Rawa Mazowiecka, dn. 11.04.2019 r.

Adrian Galach
Radny Powiatu Rawskiego

Pan Józef Matysiak

Starosta Rawski

Za pośrednictwem
Pani Maria Charążka

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego

ZAPYTANIE

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 19.03.2019 r. oznaczonej sygnaturą 
WPS.II.0003.13.2019 na interpelację Klubu Radnych Prawa 
i Sprawiedliwości w przedmiocie audytu finansowego w SP ZOZ Szpital 
Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej proszę o udzielenie następujących 
informacji:

 
 
 

1. Kiedy jest planowane rozpoczęcie audytu?
2. W jakim trybie zostanie wyłoniony audytor?

Z poważaniem,

Adrian Galach



Pan

Adrian Galach

WPS.II.0003.19.2019.UP

Radny Rady Powiatu Rawskiego

Data: 2019.04.24.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.04.2019 w sprawie 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej informuję, iż Zarząd Powiatu 
posiedzeniach zapoznał się w sposób bardzo szczegółowy z sytuacją finansową SPZOZ oraz 
stanem zatrudnienia i organizacją pracy w jego poszczególnych
Sprawą zajmowała się też Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

przeprowadzenia audytu w 
Rawskiego na kilku ostatnich

komórkach organizacyjnych. 
Rady Powiatu.

Z analizy w/w danych wynika, że organizacyjnie SPZOZ zapewnia konieczne minima 
wymagane stosownymi przepisami i zawartymi z NFZ umowami 
zatrudnienie na niektórych oddziałach jest niższe od wymaganych, wprowadzonych od 
stycznia 2019 roku minimalnych obsad.

W przypadku pielęgniarek,

Zła sytuacja finansowa zakładu wynika przede wszystkim ze znacznego niedofinansowania 
jego działalności przez NFZ. Sytuacja SPZOZ w Rawie Mazowieckiej nie jest wyjątkową 
gdyż dotyczy ona zdecydowanej większości szpitali powiatowych w kraju.

W sprawie audytu przeprowadzono rozpoznanie rynku, z któ*ego wynika, że jego koszt 
należy szacować na kwotę 45 000 - 50 000 zł. brutto. W chwili obecnej w budżecie powiatu 
nie zabezpieczono jednak środków na to zadanie.

Zarząd Powiatu, mając na względzie przedstawione powyżej okoliczności, rozważa 
zasadność przeprowadzenia w najbliższym czasie audytu SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

 

W przypadku wyłaniania audytora, w związku z określonym powyżej możliwym kosztem tej 
usługi, wyłoniony on zostanie zgodnie wewnętrznymi uregul owani am i  t ut .  St ar ost wa 
dotyczącymi realizacji zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 14 000 euro.

Z poważaniem


