
P R O T O K O Ł  NR 17/2008 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 

odbytego  w dniu  18 grudnia 2008 roku  
 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto 
w pracach Komisji brali udział Panie: Marzena Pakuła – skarbnik Powiatu, Urszula 
Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Halina Bartkowicz – 
BłaŜejewska – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej, ElŜbieta Bursztynowicz – Z-ca Dyrektora SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej i Justyna Dobrowolska – Zespół ds. Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności. 
 

Posiedzeniu Przewodniczył Jacek Adamczyk – Przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej. 

  
Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia   zadań  związanych z  rehabilitacją   zawodową 
i   społeczną   osób   niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych  
otrzymanych z Państwowego  Funduszu   Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych,  przeznaczonych  na  realizację tych zadań w 2008 r. 

4. Przyjęcie informacji dotyczącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności za okres od 01.01.2008 r. 
do 30.09.2008 r. oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

5. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały dotyczącej wyraŜenia opinii 
o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia 
działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. 

6. Zapoznanie się z projektem budŜetu Powiatu na rok 2009 i wypracowanie 
wniosków. 

7. Informacja dotycząca wykazu aparatury medycznej i sprzętu koniecznego 
do zakupienia w najbliŜszych latach, niezbędnego do kontynuowania bieŜącej 
działalności. 

8. Informacja o sytuacji finansowej na dzień 31 października 2008 r. 
9. Wypracowanie planu pracy na rok 2009. 
10. Sprawy róŜne. 
11. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji, witając  członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie 
quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Komisji. 
Do treści protokołu uwag nie zgłoszono. Został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3  Ten punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie projektu 
uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia  zadań  związanych 
z  rehabilitacją   zawodową i   społeczną   osób   niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków finansowych  otrzymanych z Państwowego  Funduszu   Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych,  przeznaczonych  na  realizację tych zadań w 2008 r. 
O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił pani Halinę Bartkowicz 
BłaŜejewską – Dyrektor PCPR w Rawie Mazowieckiej. 

Mówczyni oświadczyła, iŜ w dniu 27.11.2008 r. Samorządowe 
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej, jednostka prowadząca Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej, złoŜyło do Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Rawie Mazowieckiej  wniosek o dofinansowanie ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów 
wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej do 
35 osób.  Obecnie uczestnikami Warsztatu są 23 osoby niepełnosprawne.  
Warunkiem dofinansowania przez PFRON w 2009 roku kosztów wynikających ze 
zwiększenia liczby uczestników Warsztatu jest uczestnictwo w Warsztacie 
zwiększonej liczby osób w bieŜącym roku. PFRON przy ustalaniu kwoty 
dofinansowania na 2009 r. bierze pod uwagę liczbę uczestników Warsztatu 
finansowanych ze środków PFRON w 2008 r. 
Zwiększenie liczby uczestników Warsztatu o 12 osób niepełnosprawnych od dnia 
30.12.2008 r. spowoduje konieczność dofinansowania ze środków PFRON kosztów 
działalności Warsztatu w dniach 30 i 31.12.2008 r. w kwocie 882 zł. 
W związku z tym zaszła konieczność przesunięcia środków finansowych 
w wysokości 882 zł. na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu w 2008 r. 
i kwotę tę proponuje się przesunąć z  pozostałych zadań  z zakresu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 
Do wystąpienia Pani Dyrektor uwag nie było. 
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, przy jednym głosie wstrzymującym się, 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  
 
 
Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego przyjęcie informacji dotyczącej działalności Powiatowego Zespołu do 
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Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności za okres od 01.01.2008 r. do 
30.09.2008 r. oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
Pisemny materiał obejmujący omawiane zagadnienia członkowie Komisji otrzymali 
bezpośrednio przed dzisiejszym posiedzeniem. Materiał ten stanowi załączniki nr 2 
i 3  do niniejszego protokołu. 
Do przedstawionej informacji uwag ze strony członków Komisji nie było. 
 
Ad. 5 W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu obejmującego  
wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały dotyczącej wyraŜenia opinii 
o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia 
działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. 
O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Panią Urszulę Przerwę – 
Dyrektora Wydziału zdrowia i polityki społecznej. 

Pismem  z dnia 10 grudnia 2008 roku Wicemarszałek Województwa 
Łódzkiego,  przekazał do zaopiniowania  projekt uchwały  Sejmiku Województwa 
Łódzkiego w sprawie  ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa 
Medycznego w Łodzi poprzez likwidację w jej strukturze komórki organizacyjnej 
„Zespół wyjazdowy N-2”, gdyŜ zgodnie z art. 43 ust. 2  ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej, projekt uchwały w sprawie ograniczenia działalności Zakładu poprzez 
likwidację jego komórki organizacyjnej, wymaga zaopiniowania przez  właściwe 
organy gminy i powiatu, których ludności  zakład  udziela świadczeń zdrowotnych. 

Jak wynika z § 2 projektu  uchwały  Sejmiku, dalsze nieprzerwane udzielanie  
świadczeń danego rodzaju, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków 
udzielania i jakości, zapewnią  inne zespoły wyjazdowe Wojewódzkiej Stacji 
Ratownictwa Medycznego w Łodzi. 

Jako przyczynę likwidacji zespołu wyjazdowego N-2 wskazano 
w uzasadnieniu fakt, iŜ z uwagi na brak kontraktu z NFZ , komórka ta nigdy nie 
rozpoczęła działalności. Przedmiotowy zespół nie był wyposaŜony w aparaturę 
i sprzęt medyczny oraz nie posiadał personelu medycznego.   

Mając na uwadze powyŜsze, moŜna stwierdzić, iŜ w wyniku likwidacji „Zespołu 
wyjazdowego  N-2” Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, nie 
nastąpi istotne ograniczenie w tym zakresie dostępności  dla mieszkańców Powiatu 
Rawskiego.  Dlatego teŜ, naleŜy pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Sejmiku 
Województwa Łódzkiego.  
 Do wystąpienia Dyrektor Urszuli Przerwy uwag nie było. 
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała przedłoŜony 
projekt uchwały.  
 
Ad. 6 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zapoznanie się z projektem budŜetu 
Powiatu na rok 2009 i wypracowanie wniosków. 
Głos w tej kwestii zabrała Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła. 
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Swoje wystąpienie mówczyni rozpoczęła od informacji, iŜ Zarząd Powiatu 
w ustawowym terminie złoŜył na ręce Przewodniczącej Rady oraz RIO  projekt 
budŜetu Powiatu Rawskiego na rok 2009. 
Następnie mówca przeszedł do omawiania samego projektu budŜetu. 
Kwotę dochodów 41 283 440  zł stanowią: 
1. Dotacje w wysokości 5 190 777 zł,  z czego: 
a)  dotacje z budŜetu państwa   4 251 478 zł i stanowią one   10,3 % dochodów 
ogółem. 
b)  dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieŜące realizowane na 
podstawie porozumień, kwota dotacji to 939 299 zł, co stanowi  18,1 % dotacji 
ogółem. 
2. Subwencje ogólne 

Kwota subwencji ogólnej na 2009 rok to 24 758 611 zł co stanowi 60,0 % 
dochodów ogółem. 

Na rok 2009 struktura subwencji ogólnej z budŜetu państwa w porównaniu 
do roku 2008 wynosi:  
Subwencje    1 stycznia 2008                         1 stycznia 2009 
Część oświatowa    17 002 895 zł                            20 648 935 zł 
Część wyrównawcza     1 990 959 zł                              2 675 195 zł 
Część równowaŜąca     1 134 744 zł                              1 434 481 zł  
Ogółem     20 128 598 zł                            24 758 611 zł 
Nastąpił wzrost  o 23,0 %, zwiększenie o 4 630 013 zł. 
3. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych  

Dochody wynoszą 5 858 094  zł ( 2008 - 4 883 458 zł ).  
Osoby fizyczne  5 778 094 zł, tj. 14,0 % dochodów ogółem.  
Udziały w podatku osoby prawne oszacowano w wysokości 80 000 zł, tj. 0,2% 
dochodów ogółem 
4. Pozostałe dochody własne powiatu. 

Oszacowano je w wysokości 5 475 958 zł tj. 13,2 % dochodów ogółem.  
  Dochody własne powiatu oszacowano w działach: 
- Leśnictwo                                   99 446 zł 
środki z agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty  
za zalesianie 

- Rolnictwo i łowiectwo                                                                       3 000 000 zł 
wpływy ze sprzedaŜy 
składników majątkowych 

- Gospodarka mieszkaniowa                     168 000 zł 
dochody z najmu                     110 000 zł 
dochody jednostek                 
samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej (25% dochodów Skarbu Państwa)  58 000 zł 
- Administracja publiczna                         1  482 017 zł 



 5 

wpływy za druki komunikacyjne           1 400 000 zł 
dochody z najmu i dzierŜawy                     82 017 zł 

- Promocja jednostek samorządu                            20 000 zł 
   terytorialnego  
- RóŜne rozliczenia                           163 000 zł 

odsetki od środków     
na rachunku bankowym  97 874 zł 
zajęcie  pasa drogowego 65 126 zł 

   opłaty za zezwolenia transportowe 
- Oświata i wychowanie                             55 600 zł 

wpływy z usług       
- Pozostałe zadania w zakresie                          111 387 zł 
   opieki społecznej           

(2% wydatków PERON) 
- Edukacyjna opieka wychowawcza                  376 508 zł 
   wpływy z usług  
 
WYDATKI   
Opracowując plany wydatków na 2009 rok zabezpieczono środki na wynagrodzenia  
i pochodne operując wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 103,9 %. 
Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 47 722 177 zł   na poszczególne 
rodzaje wydatków zaplanowano kwoty: 
1. Obsługa długu publicznego                      1 316 667 zł 
co stanowi 2,8% wydatków ogółem 
2. Rezerwy budŜetowe                       1 567 399 zł 
co stanowi 3,3% wydatków ogółem 
- rezerwa ogólna            200 000 zł 
- rezerwa celowe                            1 367 399 zł     
   rezerwa oświatowa 1 332 399 zł  ( dział 801/854 ) 
   rezerwa, zarządzanie kryzysowe 35 000 zł   ( dział 754 ) 
3. Wydatki bieŜące (bez obsługi długu i rezerw)                  42 602 211 zł 
tj. 89,3 % wydatków ogółem w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne      25 403 146 zł 
 - pozostałe wydatki bieŜące       14 073 403  zł 
  - dotacje                         3 125 662  zł 
4. Wydatki majątkowe 2 235 900 zł  
tj. 4,6% wydatków ogółem w tym: 
- zadania inwestycyjne          1 875 900 zł 
 - zakupy inwestycyjne              240 000 zł 
 - dotacje na inwestycje                         120 000 zł 
  
NajpowaŜniejszymi wydatkami w budŜecie powiatu są wydatki na: 
- oświatę i wychowanie   - 16 037 628 zł   
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- transport i łączność       -    5 995 530 zł 
- administrację publiczną -    5 928 936zł 
- edukacyjną opiekę wychowawczą  -  3 463 016zł  
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpoŜarową  -  3 100 400 zł 
- pomoc społeczną      -   2 860 853 zł 

 
ROZCHODY I PRZYCHODY 

Rozchody roku 2009 to kwota 3 521 884 zł: 
Spłaty  kredytów i poŜyczek następują zgodnie z harmonogramem spłat i umowami                      
z bankami.  
Przychody roku 2009 to kwota : 9 960 621 zł, w tym: 
Kredyty planowane do zaciągnięcia na 2009 rok to kwota - 5 900 000 zł, 
 planowane wolne środki 2008 roku -1 182 000 zł  
oraz spłaty poŜyczek udzielonych - 2 878 621 zł. 
 
DŁUG POWIATU 

Dług powiatu na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił będzie 19 586 067 zł.,             
co stanowić będzie 47,45 % dochodów zaplanowanych na 2009 r.  
Art. 170 ustawy o finansach publicznych dopuszcza 60% dochodów. 

Kwota długu obejmuje zaciągnięte kredyty bankowe i poŜyczki  w kwocie   
6 608 290 zł , poręczenie udzielone SPZOZ w Rawie Mazowieckiej kwota 7 077 
777 zł i  kredyty zaplanowane do zaciągnięcia na 2009 rok kwota 5 900 000 zł.  
Kwota przypadająca w roku 2009 na spłaty kredytów i poŜyczek z odsetkami  oraz 
poręczenia to kwota 4 838 551 zł tj. 11,72 % dochodów, art. 113 ustawy o finansach 
publicznych dopuszcza 15% dochodów. 
 
DOTACJE 
Dotacje przewidziane są   działach: 
1. w dziale 600 – Transport i łączność 

Kwota dotacji to 320 000 zł: 
- dla Miasta Rawa Mazowiecka 200 000 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie dróg 
powiatowych w mieście w tym na "Budowę dróg gminnych wraz  z odwodnieniem 
realizowanych w ciągu ulic Prusa   i śeromskiego" w części dotyczącej włączenia 
tych ulic do dróg powiatowych: ul. Tomaszowskiej   (nr 4100E) i Katowickiej (nr 
4155E) – 60 000 zł. 
- dla Miasta i Gminy Biała Rawska 120 000 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie 
dróg powiatowych w mieście. 
2. w dziale 801 – Oświata i wychowanie 

Kwota 198 041 zł przeznaczona na dofinansowanie 4-ch szkół niepublicznych. 
3. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Kwota 125 000 zł w tym:   
- dotacja dla jednostek kultury dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rawie 
Mazowieckiej 125 000 zł, 



 7 

4. w dziale 852 – Pomoc społeczna 
Kwota dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego to 165 613 zł.  Dotacje te to 
refundacja kosztów pobytu dzieci pochodzących z Powiatu Rawskiego w Domach 
Dziecka – 108 000 zł    i rodzinach zastępczych – 57 613 zł. 

 5. w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
Kwota dotacji 91 387 zł, zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności 
bieŜącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej. 
 
WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE 
1.  Nazwa programu: „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji 
Przestrzennej Województwa Łódzkiego” Finansowany z Powiatowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
2.  Nazwa programu:  „Budowa krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w 
Rawie Mazowieckiej” 
 
INWESTYCJE 

Inwestycje roku 2009 to kwota 2 158 400 zł. 
1. Inwestycje działu 710 – działalność usługowa 
Wydatki majątkowe to kwota 4 000 zł, zakup sprzętu komputerowego do 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej. 
2. Inwestycje działu 750 – Administracja publiczna 
Wydatki majątkowe to 75 000 zł przeznaczone na: 
55 000 zł, wyposaŜenie Sali konferencyjnej / meble,  zakup sprzętu 
audiowizualnego/ 
20 000 zł, sprzęt komputerowy  
3. Inwestycje działu 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 
Wydatki majątkowe ogółem 161 000 zł, w tym:  
- kwota 11.000 zł na zakup sprzętu transportowego, poŜarniczego oraz 
kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej 
w Rawie Mazowieckiej, 
 - kwota 150 000 zł,  dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Rawie 
Mazowieckiej. 
4. Inwestycje działu 926 – kultura fizyczna i sport  
Wydatki majątkowe to kwota 974 400 zł, „Budowa krytej pływalni wraz ze 
sztucznym lodowiskiem”. 
5. Inwestycje działu 801 – oświata i wychowanie 
Wydatki majątkowe ogółem 674 000 zł, w tym: 
534 000 zł, „ORLIK 2012 - Budowa zespołu boisk przy ZSP Biała Rawska” 
140 000 zł, adaptacja pomieszczeń internatu w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych 
w Białej Rawskiej na mieszkania chronione. 
6. Inwestycje działu 852 – pomoc społeczna 
Wydatki majątkowe to kwota 77 500 zł, zakup i montaŜ instalacji solarnej dla Domu 
Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 
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6. Inwestycje działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza 
Wydatki majątkowe to kwota 150 000 zł, termomodernizacja ZS CEZiU, kolejny 
etap, stolarka i ściany zewnętrzne internatu. 
7. Inwestycje działu 851 – ochrona zdrowia 
Wydatki majątkowe to kwota 120 000 zł, jest to dotacja dla SP ZOZ na 
dofinansowanie zakupu 2 ambulansów.  
Do informacji Pani skarbnik uwag nie było. Komisja nie zgłosiła wniosków 
do projektu budŜetu na rok 2009. 
 
Ad. 7 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji dotyczącej 
wykazu aparatury medycznej i sprzętu koniecznego do zakupienia w najbliŜszych 
latach, niezbędnego do kontynuowania bieŜącej działalności. 
Z pisemnym materiałem w tym zakresie członkowie Komisji mogli zapoznać się na 
kilka dni wcześniej. Stanowi on załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
O zabranie głosu przewodniczący Komisji poprosił Panią ElŜbietę Bursztynowicz – 
Z-cę Dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
W swoim wystąpieniu Dyrektor Bursztynowicz  wyselekcjonowała z ogólnej listy  
potrzeb te najpilniejsze potrzeby, do których zaliczyła: zakup nowego aparatu 
rentgenowskiego z cyfrowym systemem obróbki obrazu do pracowni RTG za kwotę 
ok. 1.600.000 zł., gastroskopu do pracowni gastroskopicznej.   
Wicestarosta Marian Krzyczkowski przypomniał, iŜ Zarząd Powiatu  odnosząc się 
do przedstawionego przez SPZOPZ wykazu potrzeb dokonał ich podziału na trzy 
grupy. Do pierwszej zaliczono taką aparaturę i sprzęt do zakupu którego będą 
wykorzystane dofinansowanie ze środków unijnych tj.: zakup karetek, zakup aparatu 
rentgenowskiego. Do drugiej grupy zaliczono te potrzeby, które mają szanse być 
zrealizowane z udziałem środków powiatu. Do trzeciej te, które SPZOZ moŜe sam 
zrealizować np. z udziałem sponsorów. 
Na moŜliwość pozyskania dodatkowych środków ze sprzedaŜy sprzętu medycznego 
wycofanego z pracy zwrócił uwagę Radny Andrzej Cynkier.  
O politykę SPZOZ związaną z inwentaryzowaniem i likwidacją  
zdekapitalizowanego sprzętu spytał Radny Ireneusz Staworzyński. Poprosił 
o przedstawienie na kolejne posiedzenie Komisji listy sprzętu znajdującego się 
w placówce, a wycofanego z uŜytkowania.  
Wycofany z uŜytkowania sprzęt medyczny jest systematycznie likwidowany przez 
powołaną do tego celu komisje inwentaryzacyjną, oświadczył Eugeniusz Natkański 
– księgowy SPZOZ. 
Przewodniczący Komisji Jacek Adamczyk poprosił dyrekcję SPZOZ 
o przygotowanie na kolejne posiedzenie Komisji listy zlikwidowanego w latach 
2006, 2007 i 2008 sprzętu medycznego. 
 
Ad. 8 W tym punkcie Pan Eugeniusz Natkański – Księgowy SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej przedstawił informację o sytuacji finansowej na dzień 
31 października 2008 r.  
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Pisemny materiał członkom Komisji został przekazany w terminie wcześniejszym. 
Stanowi on załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
Mówca oświadczył, iŜ z realizacji przyjętego na rok 2008 planu finansowego 
zakładającego juŜ pewien  niedobór wynika, Ŝe będzie on większy o ok. 150.000 
złotych. Taki stan rzeczy jest wynikiem zrealizowania w większym stopniu niŜ 
zakładano, podwyŜek płac pracowników rawskiego szpitala.  Z uwagi na fakt, iŜ 
SPZOZ ma podpisane porozumienia z ZUS i PFRON na spłatę zaległych opłat za 
lata 2006 
i 2007 musi realizować zobowiązania bieŜące. Zobowiązania zaległe wobec tych 
instytucji, plus Urząd Skarbowy wynoszą ponad 660.000 złotych stąd wniosek 
do Zarząd Powiatu o udzielenie  w tej wysokości poŜyczki.  
Prowadzone aktualnie negocjacje z NFZ w zakresie kontraktacji usług medycznych 
na rok przyszły teŜ przedstawiają się nie najlepiej. NFZ proponuje stawkę za jeden 
punkt na poziomie 56, a propozycja ze strony SPZOZ obejmuje 56 zł. za punkt. 
Podpisano na chwilę obecną protokół rozbieŜności, w którym strony określiły swoje 
oczekiwania. Podpisanie kontraktu na proponowanym przez NFZ poziomie skutkuje 
zmniejszeniem środków dla szpitala o ok. 1.000.000 zł. SPZOZ nie jest w stanie 
zwiększyć wykonania ponad aktualnie wykonywaną liczbę 227.000 punktów. 
Wszystkie szpitala porozumiały się i zdecydowały, iŜ takich stawek nie przyjmują 
i kontraktu w takim kształcie  nie podpiszą. 
Wicestarosta Marian Krzyczkowski zwrócił uwagę, iŜ zarówno kierownictwo 
szpitala, jak i władze powiatu stają przed trudną decyzją, co zrobić w przypadku gdy 
NFZ nie zwiększy stawki za jeden punkt. Czy podpisać niekorzystną umową 
i naraŜać świadomie dalej  szpital na generowanie długów, czy tak niekorzystnego 
kontraktu nie podpisywać. 
Zgodnie uznano, iŜ naleŜy do końca twardo negocjować jak najkorzystniejszy 
kontrakt z NFZ. Kierownictwo szpitala musi być w stałym kontakcie z władzami 
powiatu, aby w zaleŜności od rozwoju wydarzeń, moŜliwie szybko podejmować 
decyzje. 
 
Ad. 9 W tym punkcie Komisja przyjęła plan pracy na rok 2009 w następującym 
kształcie: 
 
Lp. Wyszczególnienie Termin  

1. Przyjęcie informacji o aktualnej sytuacji w SP ZOZ w 
Rawie Mazowieckiej. Zapoznanie się z planem zamierzeń  
przekształceniowych na rok 2009 

Styczeń 

2. Zapoznanie się z funkcjonowanie Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej 
prowadzonego przez Samorządowe Stowarzyszenie 
Rozwoju Ziemi Rawskiej. 

 
Luty 
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3. Przyjęcie informacji z rocznej działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie. 
Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

Marzec 

4. Ocena poziomu zabezpieczeń świadczeń zdrowotnych z 
zakresu opieki zdrowotnej dla Powiatu Rawskiego. 
 

Kwiecień 

5. Pomoc rodzinom zastępczym (formy i zasady). 
WyraŜenie opinii w zakresie planu zabezpieczenia 
ambulatoryjnej opieki medycznej na rok 2009.  
 

Maj 

6. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ za I półrocze. 
Informacja o realizacji działań przekształceniowych.  

Lipiec 

7. Przedstawienie aktualnej diagnozy problemów 
społecznych Powiatu Rawskiego. 
 

Wrzesień 

8.  
Informacja z realizacji zadań w zakresie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 
 

 
Listopad 

9. Ocena realizacji Programu Profilaktyki dla mieszkańców 
Powiatu Rawskiego. 
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2010. 
 

Grudzień 

 
 
Ad. 10 W sprawach róŜnych Wicestarosta Marian Krzyczkowski poinformował, 
iŜ w najbliŜszym czasie spółka konsultingowa działająca dla podmiotu pn. „Szpitale 
Polskie” przedstawi dwie propozycje przekształceń organizacyjno-własnościowych 
dla rawskiego szpitala. Pewne opóźnienia wynikają z przedłuŜającego się w Sejmie 
procesu legislacyjnego  dotyczącego zmiany ustawy o systemie usług zdrowotnych.   
 
Ad. 11 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji – 
Jacek Adamczyk o godz. 16:30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 
  (-) Jacek Wacław Adamczyk  
 


