
P R O T O K Ó Ł NR 113/2009                                                                                     
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 23 lutego 2009 roku 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu.Ponadto w obradach brali udział: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik 
Powiatu, Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Pani Anna Idzikowska – 
Dyrektor SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej, Pani Urszula Przerwa – Dyrektor 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Rawski – Marian Krzyczkowski. 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 
3. Informacja o sytuacji finansowej w SP ZOZ za 2008 rok. 
4. Projekt planu finansowego na 2009 rok w SP ZOZ . 
5. Propozycja Szpitali Polskich w sprawie współpracy przekształcenia SP 

ZOZ. 

Projekt programu B ,, Ratujmy polskie szpitale” 

6. Prośba o wydanie upowaŜnienia do działania w kierunku pisania i 
realizowania 
w latach 2009-2010 projektu ,, Klucz do matury” w ramach Programu 
Operacyjnego kapitał ludzki, poddziałanie 9.1.2 ,, Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, oraz 
zmniejszania róŜnic, w jakości usług edukacyjnych. 

7. Przedstawienie kalendarza imprez kulturalnych prowadzonych przez 
Powiat Rawski. 

8. Wniosek Stowarzyszenia Diabetyków i Amazonek o wynajęcie lokalu. 
9. Sprawy róŜne. 
10. Zamkniecie posiedzenia. 



 

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godz. 1000 dokonał 
Wicestarosta Rawski –Marian Krzyczkowski, witając zaproszonych gości oraz 
członków Zarządu.  

 

Ad. 2. Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 3. Ten punkt porządku obrad dotyczył przekazania informacji o sytuacji 
finansowej w SP ZOZ za 2008 rok. Głos w tej sprawie Pan Wicestarosta- 
Marian Krzyczkowski oddał Pani Annie Idzikowskiej- Dyrektor SP ZOZ w 
Rawie Mazowieckiej celem przedstawienia stosownej informacji. Swoje 
wystąpienie mówczyni rozpoczęła od informacji, Ŝe koszty działalności 
operacyjnej wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 2 945 330,00 zł. 
Wzrost tych kosztów spowodowany był głównie wzrostem wynagrodzeń. 
Pozostałe koszty operacyjne zmniejszyły się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 
495 611, 00 zł. Koszty finansowe w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły 
się o 1 082 048, 00 zł ,Przychody ze sprzedaŜy zwiększyły się 3 275 082,00 zł, 
Pozostałe przychody operacyjne zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2007o 4 
363 993, 00 zł,W zobowiązaniach długoterminowych nastąpił wzrost 635 167, 
00 zł, Zobowiązania krótkoterminowe w porównaniu z rokiem ubiegłym 
zmniejszyły się o 750 553,00 zł, Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
zmniejszyły się o 736 199,00 zł. Przedstawiona informacja, nie ma jeszcze 
ostatecznej formy, jednakŜe ewentualne zmiany mogą być niewielkie. 
Pan Jacek Adamczyk zwrócił się z pytaniem do Pani Dyrektor , czy 
zobowiązania finansowe wobec Urzędu Skarbowego nie powinny mieć wpływu 
na wynik finansowy, stanowią one bowiem stratę. 

Dyrektor Idzikowska odpowiedziała, iŜ w stracie nie ma objętych zobowiązań 
finansowych wobec Urzędu skarbowego, gdyŜ spłacane są jedynie stare 
zobowiązania. Jednak z uwagi na fakt, Ŝe nie spłacane są bieŜące, powstają 
nowe zaległości. Aktualnie zobowiązania finansowe wobec Urzędu Skarbowego 
wynoszą ok. 900 000 tys. zł. 

Zarząd nie zgodził się z argumentacją przedstawioną przez Dyrektor 
Idzikowską, gdyŜ w przedstawionej informacji pojawiły się nieścisłości.  



Pan Marian Krzyczkowski w tym momencie obrad poprosił Dyrektor SP ZOZ 
Annę Idzikowska o przygotowanie pisemnej informacji o sytuacji finansowej  
w SP ZOZ za 2008 rok. 

 

Ad. 4. Kolejny punkt porządku obrad dotyczył projektu planu finansowego na 
2009 rok w SP ZOZ . O zabranie głosu poproszono ponownie Dyrektor Annę 
Idzikowską.  

Jeśli chodzi o hospitalizację Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktował ilość 
punktów na poziomie roku ubiegłego, jednakŜe zmniejszył kwotę wartości 
pojedynczego punktu. Skutek dla budŜetu szpitala to około 1 mln zł na minus. 

Przychody z poradni specjalistycznych z uwagi na fakt, Ŝe zmniejszona została 
ilość poradni specjalistycznych będą w roku 2009 niŜsze o około 600 tys zł. 

Zarząd zobowiązał Dyrekcję SP ZOZ do bieŜącego informowania o 
prowadzonych negocjacjach mających na celu zwiększenie ilości 
zakontraktowanych usług.  

 

Ad. 5. Szpitale Polskie proponują: utworzenie spółki, wydzierŜawienie majątku, 
oraz przejęcie kontraktów. 

Zdaniem Pana Mariana Krzyczkowskiego, niezbędne jest wynajęcie kancelarii, 
która przygotuje dokumentacje, gdyŜ samodzielne przygotowanie dokumentacji 
będzie zbyt czasochłonne.  

O przedstawienie projektu programu B ,,Ratujmy Polskie Szpitale poproszono 
Pana Jacka Adamczyka, który brał udział w konferencji dla samorządowców, 
zorganizowanej przez Premiera Donalda Tuska, wspólnie z Minister Ewą 
Kopacz. Zgodnie z załoŜeniami programu samorządy które będą przekształcać 
szpitale w spółki prawa handlowego, mogą liczyć na rządową dotację. Aby ją 
uzyskać niezbędne jest przygotowanie i przyjęcie planu restrukturyzacji, oraz 
powołanie spółki kapitałowej. Przekazanie pieniędzy na restrukturyzację będzie 
się odbywać na podstawie umów zawartych między rządem i samorządem 
terytorialnym. Program prowadzony będzie w latach 2009-2011, jednakŜe nie 
jest to data krańcowa ,moŜe ona bowiem być wydłuŜona w pewnych 
okolicznościach.Była takŜe mowa o tych samorządach, które juŜ przekształciły 
szpitale, a obecnie nie mogą liczyć na Ŝadna pomoc ze strony rządu. 
Przekształcenie w spółkę wiąŜe się z faktyczną likwidacją SP ZOZ i pokryciem 
przez samorząd istniejącego zadłuŜenia. 



Zdaniem Jarosława Kobierskiego na chwilę obecną nie jest moŜliwe pogodzenie 
propozycji Szpitali Polskich w sprawie współpracy obejmującej przekształcenie 
SP ZOZ, z projektem programu B ,, Ratujmy polskie szpitale”. Głównym 
powodem sprzeczność jest fakt, iŜ Polskie Szpitale proponują utworzenie spółki, 
i wydzierŜawienie majątku, a plan B ,, Ratujmy Polskie Szpitale przewiduje 
100% udział samorządu. 

Podsumowując Wicestarosta stwierdził, iŜ trzeba znaleźć sposób dzięki któremu 
uda się pozyskać partnera, w zakresie tworzenia spółki, ale takŜe trzeba być 
przygotowanym do skorzystania z planu B. Aby moŜliwie szybko dokonać 
wyboru najlepszego wariantu naleŜy przygotować pakiet dokumentów w 
zakresie prywatyzacji, określić moŜliwości budŜetu w zakresie pokrycia 
istniejącego zadłuŜenia spadającego w całości na powiat. Ponadto dokonać 
zsumowania istniejącego zadłuŜenia SP ZOZ o charakterze publiczno- 
prawnym, włącznie z udzielonymi przez powiat kredytami i poręczeniami, tak 
aby moŜna było w miarę precyzyjnie określić skalę moŜliwej pomocy 
proponowanej przez rząd. 

Ad. 6. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad rozpatrzono prośbę 
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego o wydanie upowaŜnienia do działania  
w kierunku pisania i realizowania w latach 2009-2010 projektu ,, Klucz do 
matury” 
w ramach Programu Operacyjnego kapitał ludzki, poddziałanie 9.1.2  
,, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji, oraz zmniejszanie róŜnic, w jakości usług edukacyjnych. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydanie Dyrektorowi LO w Rawie 
Mazowieckiej stosownego upowaŜnienia, nie obejmującego jednak kwestii 
rodzących skutek finansowy.  

Ad.7. W tym punkcie porządku obrad nastąpiło rozdanie materiałów 
dotyczących kalendarza imprez kulturalnych prowadzonych przez Powiat 
rawski. Dyskusja na w/w kalendarzem , oraz jego przyjęcie nastąpi na kolejnym 
posiedzeniu Zarządu. 

Ad. 8. Wniosek Stowarzyszenia Diabetyków i Amazonek o wynajęcie lokalu. 

W tym punkcie głos zabrał Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, który 
poinformował Zarząd o znalezieniu lokalu, który moŜna byłoby nieodpłatnie 
uŜyczyć Stowarzyszeniu. 

Zarząd zapoznał się z powyŜszym wnioskiem i jednogłośnie wyraził zgodę na 
uŜyczenie lokalu. 



Ad. 9. W sprawach róŜnych ustalono kolejne terminy posiedzeń Zarządu: 
w dniu 02.03.2009 o godzinie 10 00 , oraz w dniu 10.03.2009 o godzinie 10 00. 

Ad. 10. Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia – Marian 
Krzyczkowski o godz. 12 00 dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 

W załączeniu: 

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.  

 

Sporządził: Sylwester Krawczyk 

 

 

 

 

Zarząd Powiatu: 

 

Józef Matysiak Starosta Rawski             (-)        ............................................. 

 

Marian Krzyczkowski Wicestarosta        (-)         ............................................. 

 

Wacław Adamczyk Członek Zarządu     (-)        ............................................. 

 

Krzysztof Janeczek Członek Zarządu     (-)           ............................................ 

 

Jarosław Kobierski Członek Zarządu      (-)            ............................................ 



 
 


