
P R O T O K O Ł  NR 15/2008 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej  odbytego 

wspólnie z Komisją Ochrony Środowiska, Rolnictwa,  Leśnictwa 
i Gospodarki Terenami  w dniu 17 września 2008 r. 

 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie obu Komisji, zgodnie 

z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do poszczególnych protokołów. 
Ponadto w pracach Komisji brali udział: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, 
Pan Stefan Goryczka  – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami, Pani Urszula Goleń – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej, Pani Anna Idzikowska – Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej i Pan 
Eugeniusz Natkański – główny księgowy w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

Posiedzeniu współprzewodniczyli: Jacek Adamczyk – Przewodniczący 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej i Mariusz Błąkała – Wiceprzewodniczący 
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa,  Leśnictwa i Gospodarki Terenami.   
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Informacja z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2008 r. 
4. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie przekazania 

nieruchomości byłego ośrodka zdrowia w Kurzeszynie. 
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym SPZOZ w Rawie 

Mazowieckiej  za I półrocze br. 
6. BieŜąca informacja o sytuacji SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
7. Sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie posiedzenia 

 
Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonał Jacek Adamczyk – 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, 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 protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Komisji.  
Do treści powyŜszego protokołu uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty  przy jednym glosie wstrzymującym się. 
 
Ad. 3 Następny punkt porządku obrad obejmował informacje z wykonania budŜetu 
powiatu za I półrocze 2008 r. 
Pisemny materiał został członkom Komisji przekazany bezpośrednio przed 
dzisiejszym posiedzeniem. 
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O zabranie głosu Przewodniczący poprosili Panią Skarbnik – Marzenę Pakułę.  
BudŜet powiatu na 2008 r. uchwalony został w dniu 27 grudnia 2007 r. uchwałą 
nr XIV/89/2007 Rady Powiatu Rawskiego. 
Uchwała zawierała równieŜ prognozę długu powiatu na 31 grudnia 2008 r. i lata 
następne, dochody i wydatki na zadania rządowe i z zakresu administracji rządowej, 
plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2008 r., przychody 
i wydatki gospodarstwa pomocniczego,  funduszy celowych, oraz wykaz zadań 
inwestycyjnych na 2008 r. 

Plan dochodów określony został w wysokości 36 828 436 zł, a po zmianach  
na dzień 30 czerwca  2008  roku wyniósł 40 368 306 zł.  
Wykonanie dochodów wyniosło 23 964 679,81 zł tj. 59,4 % kwoty planowanej. 

Plan wydatków określony został w wysokości 39 628 037 zł, a po zmianach 
na dzień 30  czerwca 2008  wyniósł  43 397 984  zł. 

Wykonanie wydatków to kwota 17 891 497,35 zł tj. 41,2 % planu. 
 

Dochody planowane to 40 368 306 zł. Wykonanie 23 964 679,81 zł. tj. 59,4 % 
planu. 
Na dochody składają się: 
Subwencje ogólne 
Planowana kwota subwencji to 22 527 299 zł. Wykonanie wyniosło 13 568 894 zł.,           
tj. 60,2,0 % planu, z tego: 
                     plan        wykonanie                   % 
- subwencja oświatowa           19 224 835 zł 11 830 664,00  zł          61,5  % 
- subwencja równowaŜąca  1 137 505 zł      568 752,00  zł          50,0  % 
- subwencja wyrównawcza   1 990 959 zł                995 478,00 zł          50,0  % 
Subwencje stanowiły 56,6 % dochodów ogółem . 

Dotacje 
Kwota dotacji to 4 877 567 zł – plan. Wykonanie to 2 620 355,71. tj. 53,7 %.  
W kwotach dotacji są dotacje z budŜetu państwa, dotacje z budŜetów jednostek 
samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych. 

Dochody własne 
Na 2008 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 12 963 440 zł. 
wykonanie na koniec czerwca wyniosło 7 775 430,10 zł, tj. 60,0 %. 

Dochody własne powiatu po stronie planu stanowiły 32,1 % dochodów 
ogółem, po stronie wykonania 32,4 %. 

Plan wydatków po zmianach w ciągu roku określony został na poziomie               
43 397 984 zł. Wykonanie wyniosło 17 891 497,35 zł tj. 41,2 %. 
Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 2 591 320 zł, wykonanie  wyniosło 
396 694,89 zł tj. 15,3 %.  
Wydatki inwestycyjne oszacowano w wysokości 2 170 520 zł, wykonanie to kwota                
159 248,89 zł tj. 7,3 % planu. 
Zakupy inwestycyjne planowano w wysokości 408 300 zł, wykonano w wysokości 
58,2% tj. 237 446,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią 2,2 % wydatków ogółem. 
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Dotacje na inwestycje zaplanowano w wysokości 12 500 zł, wydatki zostaną 
zrealizowane w II półroczu 2008 roku. 

Wydatki w  dziale ochrona zdrowia zaplanowane były w wysokości  
2 536 252 zł.  Wykonanie to 376 615,26 zł tj. 18,4 %. 
Wydatki realizowane były w niŜej podanych rozdziałach: 
85111 – Szpitale ogólne. 
Wydatki to kwota 14 250 zł, na plan 1 835 858  zł, tj. 0,8 % z tego: 
- 14 250 zł, to pozostałe wydatki bieŜące, w tym:  
- 6 750 zł,   ubezpieczenie sprzętu i aparatury medycznej, sprzęt i aparatura    
stanowią własność Powiatu Rawskiego i zostały uŜyczone SP ZOZ w Rawie  Maz.                   
- 7 500 zł, konsultacje w zakresie organizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego               
w  Szpitalu, organizacji ratownictwa medycznego na terenie Powiatu. 
85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne osób nie objętych obowiązkiem 

ubezpieczenia zdrowotnego. 
Zaplanowana kwota to 700 394 zł,  wydatkowano 362 365,26 zł tj.: 51,7 planu.   
W Powiatowym Urzędzie Pracy na składki zaplanowano kwotę 680 436 zł, 
wydatkowano 354 276,06 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 
bezrobotnych nie posiadających prawa do zasiłku. W Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej kwota zaplanowana to 19 958  zł, wydatkowano 8 089,20 zł, 
opłacono składki zdrowotne za wychowanków.  
852 – opieka społeczna 

Wydatki działu opieka społeczna to kwota 1 086 612,31 zł tj. 42,5 %  
planu – 2 559 109 zł. 
Wydatki realizowane były w rozdziałach: 
85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze. 
Wydatki zostały zrealizowane w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej 
i Starostwie. 
- Dom Dziecka, plan 1 258 523 zł, wykonanie to kwota 595 364,95 zł, w całości 
finansowane ze środków własnych Powiatu. 
- Starostwo, plan to kwota 141 551 zł, wykonanie to kwota 22 893,30 zł. 

      Dług powiatu na 30 czerwca 2008 r. wyniósł 11 406 787,17 zł  i stanowi 
28,3 % planowanych dochodów roku 2008.  

Dług powiatu na 30 czerwca 2008 r.  wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł           
19 634 564,52 zł  i stanowi 48,6  %  planowanych dochodów roku 2008.                                                                        
   Nakłady inwestycyjne na 2008 rok zostały zaplanowane i wykonane następująco: 
 
Nakłady roku 2008     Plan     Wykonanie   
ogółem:          2 578 820 zł             396 694,89 zł 
 
-  środki własne powiatu               2 360 820 zł      385 694,89 zł 
-  środki pozyskane z innych źródeł                204 000 zł               -        
-  dotacje z budŜetu państwa                              11 000 zł               11 000,00 zł 
   Ogółem inwestycje wykonano w 15,4 % 
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Podsumowując całość informacji Skarbnik Powiatu oświadczyła, iŜ w I półroczu 
2008 roku wypracowano wolne środki w wysokości 6 073 182,46 zł. Środki 
pochodziły z większego niŜ 50% wykonania dochodów oraz niŜszego wykonania 
wydatków. Sytuacja finansowa pozwoliła   na bezpieczne i terminowe spłaty 
zaciągniętych kredytów i poŜyczek, Powiat nie korzystał  z kredytu 
krótkoterminowego. 
Dług powiatu na 30 czerwca 2008 r. wyniósł 11 406 787,17 zł  i stanowi 28,3 % 
planowanych dochodów roku 2008.  
Dług powiatu na 30 czerwca 2008 r.  wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł           
19 634 564,52 zł  i stanowi 48,6  %  planowanych dochodów roku 2008.                                                                        
 Z uwagi na fakt, iŜ członkowie Komisji nie mieli moŜliwości wcześniejszego 
zapoznani się z treścią informacji uzgodniono, iŜ w dniu dzisiejszym  przyjęta ona 
zostanie jedynie do wiadomości. Nie zostanie poddana pod głosowanie. 
Radny Ireneusz Staworzyński poprosił o moŜliwie wcześniejsze przekazywanie 
materiałów, które z uwagi na obszerną ilość zawieranych informacji, nie mogą być 
poddane analizie bezpośrednio na posiedzeniu Komisji.  
Uzgodniono, iŜ Radni otrzymają w miarę moŜliwości wcześniej informację 
o moŜliwości odbioru w Biurze Rady materiałów wymagających analizy przed 
posiedzeniem merytorycznej Komisji. 
 
Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie przekazania 
nieruchomości byłego ośrodka zdrowia w Kurzeszynie. 
O zabranie głosu poproszono Pana Stefana Goryczkę – Dyrektora Wydziału 
Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.  
Mówca oświadczył, iŜ wójt Gminy Rawa Mazowiecka wspólnie z mieszkańcami 
sołectwa Kurzeszyn, zwrócił się z wnioskiem , w sprawie przekazania w drodze 
darowizny na rzecz Gminy Rawa Mazowiecka, własności nieruchomości 
zabudowanej  budynkami byłego Ośrodka Zdrowia oraz lokalami mieszkalnymi,  
połoŜonej w obrębie 51 Stary Kurzeszyn gmina Rawa Mazowiecka, oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działki  nr 271/1, 272/1, 273/4, 274/1 i 275/1 
o łącznej pow. 1864 m2 . 
 Wniosek poparty został stanowiskiem Komisji Rady Gminy Rawa 
Mazowiecka, oraz przez mieszkańców sołectwa Kurzeszyn, poniewaŜ obiekt 
w duŜej mierze budowany był przy  udziale finansowym mieszkańców okolicznych 
wsi oraz w czynie społecznym. Gmina Rawa Mazowiecka, po przejęciu budynku na 
własność zamierza realizować w nim zadania  statutowe, z zakresu promocji 
i ochrony zdrowia. 
 Część budynku mogłaby zostać wykorzystana na cele kulturalno oświatowe, 
w tym Gminną Bibliotekę Publiczną z Gminnym Centrum Informacji, lub 
administrację publiczną. 
 Obiekt wymaga duŜych nakładów finansowych ze względu na  zły stan 
techniczny, ponadto jest zbędny dla Powiatu. 
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Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę o przyjęciu darowizny na ten cel. Biorąc 
powyŜsze pod uwagę, oraz fakt, Ŝe gmina, jako właściciel nieruchomości, 
zobowiązała się do przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych 
i modernizacyjnych  w budynku oraz, Ŝe darowizna odbywa się na cel związany 
z zadaniami własnymi gminy, niniejsza uchwała znajduje uzasadnienie. 
Zabierając głos w dyskusji Radny Ireneusz Staworzyński przychylił się koncepcji 
przekazania powyŜszej nieruchomości Gminie Rawa Mazowiecka, warunkując takie 
przekazanie udzieleniem przez gminę wsparcia finansowego dla rawskiego szpital. 
Uznał, iŜ interes lokalnej społeczności gminy Rawa Mazowiecka naleŜy zderzyć 
z interesem wszystkich mieszkańców Powiatu Rawskiego, dla których istnienie 
i funkcjonowanie rawskiego szpitala jest kwestią najwaŜniejszą.    
Zdaniem Wicestarosty Mariana Krzyczkowskiego naleŜy pamiętać, iŜ budowa 
ośrodka zdrowia w Kurzeszynie odbywała się przy znacznym udziale tamtej 
społeczności lokalnej. Przekazanie gminie jest niejako wyrazem zwrócenia  mienia 
tej miejscowej społeczności. NaleŜy pamiętać, kontynuował Wicestarosta, iŜ 
podobne obiekty w: Głuchowie i Białej Rawskiej zostały przekazane samorządom 
gminnym - nieodpłatnie. 
Treść projektu uchwały proponującej nieodpłatne przekazanie mienia poparli 
w pełni Radni: Włodzimierz Michalak, Jarosław Kobierski i Krzysztof Janeczek, 
którzy zostali wybrani w okręgu wyborczym obejmującym Gminę Rawa 
Mazowiecka.   W swoich wystąpieniach argumentowali, iŜ nie ma powodów do 
innego potraktowania Gminy Rawa Mazowiecka niŜ poprzednie samorządy, tym 
bardziej, Ŝe jest to gmina bardzo dobrze współpracująca z powiatem, czego 
przykładem są: współfinansowane i wspólnie realizowanie inwestycji drogowych 
na drogach powiatowych.  
Inny pogląd w zakresie omawianego projektu uchwały zaprezentowała 
Przewodnicząca Rady – Teresa Pietrzak. Jej zdaniem Powiat nie stać jest w obecnej 
sytuacji finansowej na rozdawnictwo. Zbycie omawianej nieruchomości na rzecz 
Gminy Rawa Mazowiecka winno nastąpić na preferencyjnych warunkach, ale za 
pewną odpłatnością. 
Przekazanie nieodpłatne lokalnej społeczności poparł równieŜ Radny Mariusz 
Błąkała. Przeciąganie tego tematu spowoduje dalszą dewastację budynku, tym 
bardziej, Ŝe nie wiemy czy Gmina Rawa Mazowiecka będzie zainteresowana 
przejęciem nieruchomości za odpłatnością.  
Zdaniem Radnego Jarosława Kobierskiego – komercyjna sprzedaŜ omawianej 
nieruchomości nie wchodzi w grę. Odpłatne przekazanie Gminie Rawa Mazowiecka 
będzie wyłomem od przyjętej praktyki i odbije się na dalszej współpracy.   
Dyskusję zakończono wnioskiem formalnym sprecyzowanym przez Radnego 
Ireneusza Staworzyńskiego aby zobowiązać Zarząd Powiatu do wystosowania 
wystąpienia do wszystkich samorządów gminnych o pomoc finansową dla 
rawskiego szpitala. Najlepiej wskazując konkretną kwotę i potrzebę. 
Za wnioskiem głosowało ośmiu Radnych, dwóch wstrzymało się od głosu. 



 6 

 Uznano za celową obecność włodarzy poszczególnych gminnych na jednym 
z kolejnych posiedzeń Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, w celu 
zainteresowania społeczności gminnych  problemami rawskiego szpitala.  
Następnie Przewodniczący Jacek Adamczyk zarządził głosowanie nad wyraŜeniem 
opinii obu Komisji w zakresie omawianego projektu uchwały. 
Komisje przy jednym głosie wstrzymującym się wyraziły pozytywną opinię co do 
projektu uchwały dotyczącej nieodpłatnego przekazania nieruchomości byłego 
ośrodka zdrowia w Kurzeszynie na rzecz Gminy Rawa Mazowiecka. 
 
Ad. 5 Ten punkt porządku obrad obejmował zapoznanie się ze sprawozdaniem 
finansowym SPZOZ w Rawie Mazowieckiej  za I półrocze br. 
Członkowie Komisji otrzymali pisemny materiał obejmujący: 
- sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym za okres od początku 
roku do końca miesiąca czerwca 2008 r. 
- informację do sprawozdania F-01 za miesiąc czerwiec 2008 r., 
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2008r. 
PowyŜszy materiał stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Jego omówienia dokonał Pan Eugeniusz Natkański – główny księgowy 
w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
Koszty działalności operacyjnej w okresie styczeń- czerwiec 2008 roku stanowią 
kwotę 9.359.531,40 PLN (w miesiącu czerwcu 1.563.170,67 PLN) zwiększyły się 
w stosunku do ubiegłego miesiąca o kwotę 16.425,05 PLN. 
Pozostałe koszty operacyjne wyniosły w analizowanym okresie 30.370,20 PLN 
i zwiększyły się w stosunku do ubiegłego miesiąca o kwotę 2.837,00 PLN. 
Koszty finansowe z tytułu odsetek od zobowiązań stanowią kwotę 417.835,70 
PLN(w tym 348.877,30 PLN to koszty z obsługi zaciągniętych kredytów Nordea -
Bank 83,50%). 
Przychody ze sprzedaŜy w okresie sprawozdawczym wyniosły 9.335.295,50 PLN  
(w miesiącu czerwiec 1.913.615,60 PLN) zwiększyły się w stosunku do ubiegłego 
miesiąca o kwotę 421.860,90 PLN. Spowodowane jest to tym, Ŝe zostały podpisane 
aneksy do umów na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie pulmonologii 
w kwocie 339.780,00 PLN. 
Pozostałe przychody operacyjne(darowizny pienięŜne, rzeczowe-leki, umorzenie 
naliczonych odsetek od kontrahentów, itp.)osiągnęły poziom 201.203,60 PLN 
zwiększyły się do ubiegłego miesiąca o kwotę 1.200,00 PLN(leczenie szpitalne nie 
ubezpieczonych) zaś przychody finansowe wynoszą 4,70 PLN. 
Wartość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w roku 2008 wynosi 
17.704.645 PLN(w tym kwota 1.792.295 PLN na wzrost wynagrodzeń z tytułu 
ustawy 22 lipca 2006 r. Wartość kontraktu na usługi z zakresu hospitalizacji wynosi 
12.292.102 PLN( w tym 1.648.254 PLN na wzrost wynagrodzeń z tytułu ustawy 
22 lipca 2006 r., z tego w analizowanym okresie wartość kontraktu zrealizowano na 
poziomie 9.077.717,00 PLN, co stanowi 51,27% ogólnej wartości dotychczas 
zawartego kontraktu. 
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Na podstawie powyŜszych informacji, obliczona strata w okresie sprawozdawczym 
stanowiła ogółem kwotę 271.233,50 PLN, z czego:  
a) strata na działalności operacyjnej wyniosła 24.235, 90 PLN, 
b) strata na pozostałej działalności operacyjnej wyniosła 170.833,40 PLN, 
c)strata na działalności finansowej wyniosła 417.831,00 PLN. 
NaleŜności w analizowanym okresie stanowią kwotę 1.991.812,70 PLN 
Zobowiązaniem ogółem są na poziomie 22.025.134,80 PLN, z czego: 
Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.06.2008 r. wynoszą 13.138.019,30 PLN 
w tym: 

-zobowiązania na kwotę 2.210.621,00 PLN z tytułu udzielonych poŜyczek 
przez Powiat Rawski co stanowi 10,04 % ogólnej wartości zobowiązań 
-zobowiązania na kwotę 10.927.398,30 PLN udzielone kredyty przez Nordea 
Bank i poŜyczka z BGK co stanowi 49,61 ogólnej wartości zobowiązań. 

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.06.2008 wynoszą 8.887.115,50 PLN, 
w tym wymagalne 7.759.886,00 PLN: 

• zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wyniosły 615.936,50 PLN 
• zobowiązania z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

wynoszą 1.021.485,10 PLN 
• zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 3.401.243,60 PLN 

d)zobowiązania wobec PERONU na dzień 30.06.2008 roku ogółem wyniosły 
351.301 PLN: 
-PERON na dzień 30.06.2008 roku wyniósł 268.293,00 PLN 
-odsetki od PERON-u na dzień 30.06.2008 roku wynoszą 83.008,00 PLN. 
 
Czynnikiem warunkującym poprawę sytuacji finansowej rawskiego szpitala, dodała 
Dyrektor Idzikowska, jest wzrost liczby hospitalizacji. Obecny stan personelu 
medycznego daje moŜliwość zwiększenia ilości usług o ok. 30% (wykorzystanie 
łóŜek szpitalnych w 60%). Miesiące jesienne zawsze skutkują większa ilością 
wykonywanych przez szpital usług medycznych. Realizacja przyjętego planu 
finansowego w drugim półrocze będzie zagroŜona, chyba Ŝe szpitalne oddziały 
zrealizują znaczną ilość usług ponadlimitowych.  W celu dalszego obniŜenia 
kosztów dyrekcja szpitala wprowadziła elementy budŜetowania przez limitowanie 
ilości ponoszonych wydatków przez korelację z ilością wykonywanych usług. 
Jednak najwyŜszą pozycję z wydatkach stanowią koszty wynagrodzenia ok. 70%. 
W tym zakresie osiągnięto pewien pułap, którego przekroczenie zagrozić moŜe  
bezpieczeństwu pacjentów. RównieŜ obniŜenie stanu administracji i obsługi nie jest 
moŜliwe bez wprowadzenia w placówce systemów informatycznych dających 
moŜliwość łatwiejszego zbierania i przetwarzania danych.  Wrócono do etatów 
sekretarek medycznych gdyŜ lekarze nie nadąŜali z wypełnianiem dokumentacji 
medycznej.  
Analizując specyfikę pracy rawskiego szpitala trzeba mieć świadomość, iŜ jest to 
jednostka do której nie da się w sposób brutalny stosować tylko i wyłącznie 
czynników ekonomicznych - stwierdziła Przewodnicząca Rady Teresa Pietrzak. 
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Trzeba mieć świadomość, iŜ wprowadzane ograniczenia w wydatkach, które 
wymuszane są na dyrekcji szpitala obijają się bezpośrednio na  zdrowiu, a moŜe 
i Ŝyciu pacjentów. Mając moŜliwość bliŜszego zapoznania się z pracą szpitala 
i zetknięcia się z ludzkim nieszczęściem, kontynuowała Przewodnicząca Rady,   
dochodzi się do wniosku, iŜ przy ratowaniu ludzkiego Ŝycie nie da się stosować 
w sposób brutalny czynników ekonomicznych. Wybór musi być na korzyść 
pacjenta. 
Jednak trzeba mieć świadomość, iŜ za kilka miesięcy szpital znowu wystąpi do Rady 
Powiatu o udzielenie pomocy finansowej, a moŜliwość udzielenia takiej pomocy 
stają się z kaŜdym rokiem mniejsze. 
 
Ad. 6 O omówienie bieŜącej sytuacji finansowej rawskiego szpitala Przewodniczący 
Komisji poprosił Panią Annę Idzikowską - Dyrektor SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. 
Swoje wystąpienie mówczyni rozpoczęła od kwestii związanej z wykonaniem 
kontraktu na dzień dzisiejszy.  

 
Pani Urszula Goleń – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
poinformowała, iŜ odbył się przetarg na wyłonienie firmy do opracowania 
biznesplanu i projektu dalszego funkcjonowania rawskiego szpitala, a ściślej planu 
restrukturyzacji SPZOZ i opracowania operatu szacunkowego z wyceną  mienia 
ruchomego i nieruchomego. Wpłynęły 4 oferty. Wyłonienie oferenta nastąpi 
w najbliŜszy poniedziałek, po uzupełnieniu  części ofert. Wartość cenowa wahała się 
od kwoty 123.830 zł. do 65.997 zł.  W wymogach określono wszystkie elementy 
niezbędne do przygotowania rawskiego szpitala w spółkę prawa handlowego, czyli 
ocenę stanu istniejącego i moŜliwości dalszego funkcjonowania w róŜnych 
strukturach prawnych. Koncepcja ta pozwala na przygotowanie naszego szpitala do 
wszystkich ewentualnych form przekształcenia, łącznie z zakupem przez podmiot 
zewnętrzny.  
 
Ad. 7 W sprawach róŜnych Wicestarosta Marian Krzyczkowski poinformował, 
iŜ z inicjatywy grupy radnych zostanie zgłoszona propozycja uzupełnienia porządku 
obrad najbliŜszej sesji o punkt obejmujący projekt uchwały w sprawie zwiększenia 
wynagrodzenia Starosty Rawskiego. Propozycja zwiększenia wynagrodzenia 
dotyczy kwoty ok. 800 złotych w ramach wynagrodzenia zasadniczego i 300 zł. 
w dodatku funkcyjnym. Mówca nadmienił, iŜ zrealizowano część podwyŜek 
wynagrodzenia w stosunku do pracowników Starostwa, pozostała część będzie 
realizowana na przełomie września i października br. 
 
Ad. 8 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący obrad – 
Jacek Adamczyk o godz. 16:40 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
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Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 
 
         (-) Jacek Adamczyk 
 


