
P R O T O K O Ł  NR 14/2008 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 

 odbytego wspólnie z Komisją  
 BudŜetu i Finansów  w dniu 30 lipca 2008 roku  

 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie obu Komisji, zgodnie z listami 
obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do poszczególnych protokołów. Ponadto 
w pracach Komisji brali udział: Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski, Pani 
Marzena Pakuła  – Skarbnik Powiatu, Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej i  Pani Anna Idzikowska – Dyrektor SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. 

Posiedzeniu współprzewodniczyli: Jacek Adamczyk – Przewodniczący 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej i Krzysztof Kopka – Przewodniczący 
Komisji BudŜetu i Finansów.  
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołów  z poprzednich posiedzeń Komisji. 
3. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 

roku bieŜącego. 
4. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały dotyczącej przekształcenia 

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
5. Sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 12:30 dokonał Krzysztof Kopka – 
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów, witając  członków obu Komisji 
i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do 
podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołów z poprzednich 
posiedzeń Komisji.  
Do treści powyŜszych protokołów uwag nie zgłoszono. 
Zostały one przyjęte  jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały dotyczącej zmian w budŜecie Powiatu 
Rawskiego roku bieŜącego. 

Ponownie omówienia treści projektu uchwały dokonała Skarbnik Powiatu – 
Marzena Pakuła.    
Poinformowała, iŜ przygotowywany projekt uchwały zawiera propozycję 
zastępujących zmian: 
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- zwiększenie dochodów ogółem to kwota 6 122 147 zł. 
- zmniejszenie wydatków 160 000 zł, zwiększenie 3 423 325 zł. 
Dotyczą one następujących działów: 
- dział 010 rolnictwo i łowiectwo, kwota zwiększenia to 5 347 601 zł, są to 
ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaŜy gruntów. 
- dział 020 leśnictwo,   zwiększenie dochodów to kwota 2 800 zł, jest to dotacja                              
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
Środki zostaną przeznaczone na zadanie: „Opracowanie uproszczonego planu 
urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu 
Państwa w wybranych obrębach na terenie gmin: Rawa Mazowiecka, Cielądz, 
Regnów, Sadkowice, Biała Rawska, miasta  Rawa Mazowiecka”. Ponadto kwota 
3 660 zł to zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne. 
- dział 600 transport i łączność, zwiększenie dochodów to kwota 12 310 zł, jest 
to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi. Środki zostaną przeznaczone na zadanie: „ Nasadzenia uzupełniające 
zadrzewienia przydroŜnego w ciągach dróg powiatowych na terenie powiatu 
Rawskiego. 
Ponadto zwiększa się wydatki bieŜące na drogi publiczne powiatowe o kwotę 1 592 
355 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 79 140 zł, pozostałe wydatki 
bieŜące 1 513 215 zł. ), wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 170 000 zł. 
- dział 700 gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie dochodów 131 693 zł, są to 
ponadplanowe dochody, 25 % udział naleŜny powiatowi od dochodów Skarbu 
Państwa. 
Zwiększenie wydatków to kwota 320 000 zł, przeznaczona zostanie na opłatę 
do ŁSSE. 
Dział 750 administracja publiczna, zwiększenie dochodów to kwota 266 334 zł, są to 
środki z UE dotyczą inwestycji ” Powiatowa Platforma Cyfrowa - Powiat Rawski. 
Zwiększenie wydatków to kwota 532 841 zł, wynagrodzenia i pochodne 456 341 zł, 
wydatki majątkowe  76 500 zł. 
Dział 851 ochrona zdrowia, zwiększenie dochodów to kwota 361 409 zł, środki 
z UE ostateczne rozliczenie płatności za sprzęt medyczny. Zwiększenie wydatków to 
kwota 216 000 zł, bieŜące to 200 000 zł, majątkowe 16 000 zł. Wydatki bieŜące 
obejmują: wycenę majątku nieruchomego ( grunty i budynki ) oraz ruchomego 
(sprzęt i aparatura medyczna), opracowanie załoŜeń ekonomiczno-organizacyjnych 
SPZOZ  oraz przygotowanie wniosków aplikacyjnych o pozyskanie środków 
finansowych z UE. 
Dział 710  zwiększenie wydatków o kwotę 19 380 zł, na wynagrodzenia 
i pochodne. 
Dział 758 róŜne rozliczenia, zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 200 000 zł, 
zmniejszenie rezerwy celowej, oświatowej 150 000 zł, środki zostaną przeznaczone 
na wydatki majątkowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Rawa Mazowiecka. 
Dział 852 pomoc społeczna, zwiększenie wydatków o kwotę 29 460 zł, na 
wynagrodzenia i pochodne. Ponadto zmniejszenie o kwotę 10 000 zł, planu   dotacji 
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na placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201),  zwiększenie na rodziny zastępcze. 
W lipcu 2008 roku powiat Bielsko-Biała przyjął do rodziny zastępczej dziecko 
pochodzące  z terenu Powiatu Rawskiego, w związku z tym konieczne jest 
zabezpieczenie środków finansowych przed zawarciem porozumienia z w/w 
Powiatem. 
Dział 853, rozdział 85321 zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, zwiększenie 
wydatków o kwotę 8 519 zł, na wynagrodzenia i pochodne. Rozdział 85333 
powiatowe urzędy pracy, zwiększenie wydatków o kwotę 156 000 zł, na 
wynagrodzenia i pochodne. 

W załączniku dotyczącym zadań inwestycyjnych  wprowadza się następujące 
zmiany: 
- poz.6 – 600  transport i łączność, zakupy inwestycyjne zostają zwiększone o kwotę 
170 000 zł, środki zostaną przeznaczone na zakup ciągnika. 
- poz. 4 – 750 administracja publiczna, wydatki inwestycyjne zwiększenie nakładów 
na remont Sali konferencyjnej, wykonanie nagłośnienia o kwotę 73 000 zł. 
- poz. 7 – 750 administracja publiczna, zakupy inwestycyjne, kwota 3 500 zł 
zostanie przeznaczona na zakup zestawu komputerowego do Wydziału Rozwoju 
Promocji i Inwestycji. 
- poz. 13 – 851 ochrona zdrowia, zakupy inwestycyjne, aparat – rejestrator rozmów.                      
Urządzenie to jest niezbędne do Działu Pomocy Doraźnej Szpitala Św. Ducha 
w Rawie Mazowieckiej. 
- poz.16 – 854 edukacyjna opieka wychowawcza,  wydatki inwestycyjne, centralne 
ogrzewanie w internacie Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych Rawa Mazowiecka. 

Dokonuje się zmian w planowanych przychodach  2008 roku. 
Zmniejsza się planowane przychody z tytułu kredytów  o kwotę 2 858 822 zł. Kwota 
700 000 zł, to kredyty   planowane do zaciągnięcia w 2008 roku. 

Dług powiatu na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił będzie 17 974 618 zł,              
co stanowić będzie 38,64 % dochodów zaplanowanych na 2008 r.  

Dług powiatu bez udzielonego poręczenia stanowić będzie 21,78 % 
dochodów zaplanowanych na 2008 rok. 

Kwota długu obejmuje zaciągnięte kredyty bankowe i poŜyczki  w kwocie  
10 130 174 zł., poręczenie udzielone SPZOZ w Rawie Mazowieckiej kwota 
7 844 444 zł. i  kredyty zaplanowane do zaciągnięcia na 2008 rok kwota 700 000 zł.  

Uzupełniając wypowiedź Pani Skarbnik, Starosta Rawski – Józef Matysiak 
poinformował o podpisanym akcie notarialnym na zakup gruntów leŜących w ŁSSE 
z firmą KING SPAN za kwotę 10.550.000 złotych brutto. Powiat przyjął na siebie 
zobowiązanie wykonania do końca 2009 roku nawierzchni asfaltowej na drodze 
stanowiącej dojazd do nabytej przez firmę działki, który będzie wykorzystywany 
równieŜ  jako dojazd do pozostałych terenów inwestycyjnych. Uzyskanie 
dodatkowych wpływów do budŜetu daje moŜliwość zmniejszenia zakładanego 
kredytu oraz realizację w większym zakresie zadań zarówno w dziale oświata,  jak 
i zadań drogowych. Wzrostu ponadplanowych  przychodów ze sprzedaŜy majątku 
w roku bieŜącym wyniesie  5.347.000 zł. 
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Po uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania, Komisja BudŜetu i Finansów 
i Komisja Zdrowa i Polityki Społecznej jednogłośnie wyraziły pozytywną opinię 
w zakresie omawianego projektu uchwały. 

 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii Komisji 
w zakresie projektu uchwały dotyczącej przekształcenia SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. 
Uzasadnienie w zakresie przedmiotowego projektu uchwały przedstawił Starosta 
Rawski – Józef Matysiak. Oświadczył, iŜ Dyrekcja Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej podjęła decyzję o likwidacji 
następujących komórek organizacyjnych zakładu tj.: 
 - oddziału dla przewlekle chorych w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej  
ul. Warszawska 14.  
- Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Babsku, 
- filii poradni ogólnej i poradni pediatrycznej w Kurzeszynie wchodzącej 
w struktury Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej 
przy ul. Niepodległości 8. 

Mając na uwadze fakt, Ŝe w wyniku likwidacji tych komórek organizacyjnych 
następuje istotne ograniczenie działalności zakładu, naleŜy wdroŜyć procedurę 
likwidacyjną wynikającą z art. 43 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. 
Decyzja o likwidacji powyŜszych komórek została poprzedzona wnikliwą analizą 
ekonomiczną jednostki. 

Likwidacja oddziału dla przewlekle chorych podyktowana jest przede 
wszystkim niewystarczającym poziomem finansowania tego rodzaju usług przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. Wielkość środków uzyskiwana z realizacji tych 
świadczeń nie wystarcza na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem 
odpowiedniej obsady kadrowej i wyposaŜenia w sprzęt i aparaturę medyczną, której 
posiadanie jest wymogiem stawianym przez NFZ. PoniewaŜ koszty funkcjonowania 
niewielkiego, 8 łóŜkowego oddziału, znacznie przekraczają przychody uzyskiwane z 
NFZ, zatem kontynuowanie przez Szpital tego rodzaju działalności jest nie opłacalne 
i nie przynosi placówce korzyści ekonomicznych. Wobec tego, działania dyrekcji 
zmierzające do likwidacji powyŜszego oddziału są zasadne zwłaszcza, Ŝe sytuacja 
finansowa Zakładu jest bardzo trudna i nie moŜe on sobie pozwolić na większe 
zadłuŜanie się. 
 Do likwidacji Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Babsku, w głównej mierze 
przyczyniła się mała liczba zadeklarowanych pacjentów, około 600 osób- głównie 
mieszkańcy Babska, oraz trudna sytuacja kadrowa w grupie zawodowej lekarzy 
internistów. W świetle powyŜszego nie znajduje uzasadnienia utrzymywanie 
placówki, która przynosi straty i przyczynia się do pogłębiania zadłuŜenia SPZOZ, 
w sytuacji gdy  najbliŜsze tego typu placówki znajdują się w odległości 10 km 
w Rawy Mazowieckiej i 12 km w Białej Rawskiej  i istnieje dobre połączenie 
komunikacyjne. 
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 Decyzja o likwidacji filii poradni ogólnej i poradni pediatrycznej 
w Kurzeszynie, wchodzącej w struktury Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej 
w Rawie Mazowieckiej ul. Niepodległości 8,  związana jest z tym, Ŝe placówka nie 
zafunkcjonowała z uwagi na zbyt małą liczbę osób, które wyraziły wolę korzystania 
z przedmiotowych usług w filii Kurzeszynie. PoniewaŜ placówka została utworzona 
i wprowadzona do statutu SPZOZ w Rawie Mazowieckiej zgodnie z procedurą 
wynikającą z art. 36 ustawy o zoz, a więc w drodze uchwały Rady Powiatu 
Rawskiego, zatem jego likwidacja musi nastąpić z zachowaniem procedury 
likwidacyjnej. 
 Dostępność do usług z zakresu likwidowanych komórek zabezpieczają inne 
podmioty wymienione w przedmiotowej uchwale – niepubliczne 
i publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. 
 Projekt uchwały, zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej, przesłano do zaopiniowania: 
- Wojewodzie Łódzkiemu,  
- Radzie Miasta Rawa Mazowiecka, 
- Radzie Miasta Biała Rawska, która jako jedyna zaopiniowała uchwałę negatywnie, 
- Radzie Gminy Cielądz, 
- Radzie Gminy Regnów, 
- Radzie Gminy Sadkowice, 
- Radzie Gminy Rawa Mazowiecka. 

Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 
Komisja BudŜetu i Finansów i Komisja Zdrowa i Polityki Społecznej jednogłośnie 
wyraziły pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały. 
 
Ad. 6 W sprawach róŜnych głosów nie było. 
 
Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad – 
Krzysztof Kopka o godz. 14:00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 
 
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 
 
         (-) Jacek Adamczyk 


