P R O T O K Ó Ł NR 23/2009
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 24 września 2009 roku
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach
Komisji brali udział: Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski, Pani Urszula Przerwa –
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Pani Dorota Zdziechowska –
Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.
Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Adamczyk – Przewodniczący Komisji
Zdrowia i Polityki Społecznej.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń Komisji.
WyraŜenie opinii w zakresie sytuacji na rynku pracy w Powiecie Rawskim
WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie rozkładu godzin
pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu
Rawskiego
WyraŜenie opinii w sprawie:
- projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie
ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego
w Łodzi.
- projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie
ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M.
Pirogowa w Łodzi.
- projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie
ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im.
dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.
WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany w Planie
Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata
2007-2013.
Sprawy róŜne.
Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:30 dokonał Wacław Jacek
Adamczyk – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, witając
członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie
Komisji do podejmowania wiąŜących decyzji.
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Ad. 2 Do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki
Społecznej uwag nie wniesiono. Został on przyjęty 5 głosami za, przy 1 głosie
wstrzymującym się.
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie
sytuacji na rynku pracy w Powiecie Rawskim. W tej kwestii Przewodniczący
Komisji głos oddał Pani Dorocie Zdziechowskiej – Z-cy Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Rawie Mazowieckiej na koniec sierpnia 2009 r. wyniosła 1482 osoby, w tym 672
kobiety, w porównaniu do stanu z końca grudnia 2008 r. nastąpił wzrost o 84 osoby,
tj. o 6,0%.
Na koniec sierpnia 2009 r. w porównaniu do końca grudnia 2008 r. w powiecie
rawskim odnotowano wzrost liczby bezrobotnych w mieście Rawa Mazowiecka
oraz w gm. Rawa Mazowiecka, w m. i gm. Biała Rawska i w gm. Cielądz, natomiast
w gm. Sadkowice i Regnów odnotowano niewielki spadek liczby bezrobotnych.
Największą liczbę bezrobotnych w 2009 r. zanotowano w miesiącu marcu – 1593
osoby. Poziom bezrobocia od stycznia do marca miał tendencję wzrostową,
natomiast od marca miał niewielką tendencję spadkową. Na koniec sierpnia 2009r.
zanotowano spadek liczby bezrobotnych do 1482 osób.
W poszczególnych miesiącach 2009 r. więcej było zarejestrowanych
bezrobotnych męŜczyzn niŜ kobiet. Największa róŜnica w zarejestrowanych osobach
w podziale na płeć była w miesiącu marcu (21,9%), w lutym obniŜyła się i wynosiła
21,2%, a w kwietniu – 19,2% i w styczniu – 18,9%. NajniŜszą róŜnicę odnotowano
w końcu okresu sprawozdawczego, tj. w miesiącach sierpień – 9,3% oraz lipiec
10,7%.
Z analizy zebranych danych wynika, Ŝe od stycznia 2009r. stopa bezrobocia powiatu
rawskiego ma tendencję wzrostową, w marcu osiągnęła najwyŜszy poziom 7,5%.
Od kwietnia jest tendencja spadkowa – na koniec czerwca stopa bezrobocia
wynosiła 7,0%.
W okresie 8 miesięcy 2009r. zarejestrowało się ogółem 2037 osób bezrobotnych,
w tym 940 kobiet, wyłączono z ewidencji 1953 osoby, w tym 855 kobiet, w związku
z czym napływ przewyŜszył odpływ o 84 osoby. Spośród rejestrujących się
bezrobotnych 506 osób zarejestrowało się po raz pierwszy, natomiast 1531 osób
wróciło do ewidencji po raz kolejny. Wśród zarejestrowanych osób 1543 poprzednio
pracowały, natomiast 494 nie posiadały staŜu pracy.
Odpływ z bezrobocia na przestrzeni 8 miesięcy 2009r. wynosił 1953 osoby
i w stosunku do odpływu w analizowanym okresie 2008r. (1911 osób) był wyŜszy
o 42 osoby, tj. o 2,2%.
Na dzień 31.08.2009r. w ewidencji PUP figurowało 267 osób z prawem do zasiłku
(w tym 118 kobiet) co stanowi 18,0% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do
sierpnia 2008r. oznacza to zwiększenie o 46,7% liczby zasiłkobiorców. Osoby
bezrobotne bez prawa do zasiłku stanowiły 82,0%.
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Wg stanu na dzień 31.08.2009r. osób zarejestrowanych jako poszukujące
pracy były 72, w tym 23 kobiety. Wśród osób poszukujących pracy 61,1% stanowili
niepełnosprawni (44 osoby).
Dane na koniec sierpnia 2009r. potwierdzają, Ŝe najbardziej niekorzystna sytuacja
na rynku pracy jest w przypadku osób znajdujących się w przedziale wiekowym 2534 lata – 26,2% i 18-24 lata – 24,8% oraz 45-54 lata – 23,8%. W ewidencji PUP
figuruje 956 osób bezrobotnych w wieku produkcyjnym od 18 do 44 lat, stanowią
oni 64,5% ogółu bezrobotnych.
Nadal wśród bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym
i podstawowym – 33,1% ogółu bezrobotnych, a takŜe zasadniczym zawodowym –
25,8%. Wysoki udział tych dwóch grup świadczy o tym, Ŝe pracodawcy
w mniejszym stopniu potrzebują pracowników o niskich kwalifikacjach, a z drugiej
strony, Ŝe wśród bezrobotnych rośnie grupa ludzi o ograniczonych moŜliwościach
wyjścia z bezrobocia.
Niekorzystna struktura wykształcenia
nadal stanowi istotną barierę
w znalezieniu pracy i utrzymaniu się na rynku pracy. Ponadto od poziomu
wykształcenia zaleŜy nie tylko umiejętność skutecznego poszukiwania pracy,
ale równieŜ zdolność przystosowania się do zmian na rynku pracy.
Dokonując analizy przedstawionego materiału oraz obserwacji zjawisk na rynku
pracy w powiecie rawskim na przestrzeni 8 miesięcy 2009r. odnotowano:
1. Zwiększenie liczby bezrobotnych w powiecie w stosunku do sierpnia 2008 r.

2.
3.

4.

5.

o 7,9 %. Na dzień 31.08.2009r. w ewidencji PUP figurowały 1482 osoby, przy
stopie bezrobocia w powiecie rawskim 7,0% (stopa województwa łódzkiego –
10,4%).
Bezrobotni z terenów wiejskich stanowili 44,7% ogółu zarejestrowanych.
Bezrobotni w wieku do 25 lat stanowili 24,8% ogółu bezrobotnych, osoby
długotrwale bezrobotne 38,8%, a osoby w wieku powyŜej 50 roku Ŝycia –
25,1%.
Osoby posiadające prawo do zasiłku stanowiły 18,0% stanu osób
zarejestrowanych, osoby bez prawa do zasiłku stanowiły 82,0% ogółu
bezrobotnych.
Bezrobotni najczęściej posiadają wykształcenie gimnazjalne i podstawowe –
33,1% oraz zasadnicze zawodowe – 25,8%. Spośród zarejestrowanych osób
22,7% posiada wykształcenie średnie zawodowe. Osoby zarejestrowane w PUP
w okresie 8 miesięcy 2009 r. posiadały najczęściej zawody: sprzedawca, asystent
ekonomiczny, technik mechanik, szwaczka, krawiec, mechanik samochodów
osobowych, handlowiec, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, kucharz,
kucharz małej gastronomii, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym,
technik rolnik, piekarz, ekonomista, technik technologii Ŝywności –
przetwórstwo mięsne, ślusarz, robotnik gospodarczy, tokarz, magazynier.
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6. Największą grupę bezrobotnych stanowią osoby oczekujące na pracę 1-3 m-cy –

24,2%, 6-12 m-cy – 20,7%, 3-6 m-cy – 18,0%, powyŜej 24 miesięcy – 14,9%,
do 1 m-ca 12,7% oraz 12-24 m-ce – 9,5% ogółu zarejestrowanych w PUP.
Do przedstawionej przez Panią Dorotę Zdziechowską -Z-cę Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej informacji uwag nie było.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłoŜoną informację dotyczącą
sytuacji na rynku pracy w Powiecie Rawskim.
Ad. 4 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego
wyraŜenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy
aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Rawskiego.
O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Dyrektor Wydziału Zdrowia
i Polityki Społecznej Panią Urszulę Przerwę.
Mówczyni oświadczyła, iŜ konieczność podjęcia niniejszej uchwały przez
Radę Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej wynika z nowelizacji art. 94 ust.
2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, który przeniósł
z zarządu powiatu na radę powiatu kompetencję ustalania, po uprzednim
zaciągnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu
powiatu i samorządu aptekarskiego, rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
na danym terenie.
Projekt uchwały Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej w sprawie
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu
Rawskiego wymaga zaopiniowania przez :
1) Burmistrza Miasta Biała Rawska ,
2) Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka,
3) Wójta Gminy Cielądz,
4) Wójta Gminy Rawa Mazowiecka,
5) Wójta Gminy Regnów
6) Wójta Gminy Sadkowice
7) Okręgową Izbę Aptekarską w Łodzi
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie
Powiatu Rawskiego, uchwalony niniejszą Uchwałą jest dostosowany do potrzeb
ludności i zapewnia dostępność świadczeń równieŜ w porze nocnej, w niedzielę,
święta i inne dni wolne od pracy.
PoniewaŜ Uchwała, ze względu na krąg jej adresatów (nie tylko kierowników
aptek i ich pracowników, ale przede wszystkim mieszkańców powiatu) i zawartą
w niej normatywną treść (obowiązek zapewnienia całodobowej dostępności do usług
farmaceutycznych i leków) ma charakter powszechnie obowiązującego aktu prawa
miejscowego i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
Do przedstawionego przez Dyrektor Urszulę Przerwę uzasadnienia uwag
nie było.
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Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku
Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiej Stacji
Ratownictwa Medycznego w Łodzi.
O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił ponownie Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej Panią Urszulę Przerwę.
Pismem z dnia 7 września 2009 roku, Zarząd 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 podstawowy P-18”, 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 likwidowanej komórki organizacyjnej, bez istotnego ograniczenia ich
dostępności, warunków udzielania i jakości, zostało zapewnione przez Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej „Falck Medycyna Region Łódzki”.
W uzasadnieniu do projektu przedmiotowej uchwały, jako przyczynę likwidacji
zespołu podstawowego P-18, wskazano brak kontraktu z NFZ, który uniemoŜliwił
dalsze jego funkcjonowanie ze względu na brak źródła finansowania. Wskazana
komórka organizacyjna zakończyła działalność medyczną 31 marca 2009 r.
i wymaga wykreślenia ze struktury organizacyjnej Wojewódzkiej Stacji
Ratownictwa Medycznego w Łodzi oraz Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej
prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego.
PoniewaŜ likwidowany „Zespół podstawowy P-18” udzielał świadczeń
w rejonie operacyjnym nr 05, obejmującym miasto Konstantynów Łódzki oraz
gminę Lutomiersk moŜna stwierdzić, iŜ w wyniku jego likwidacji, nie nastąpi istotne
ograniczenie dostępności w tym zakresie dla mieszkańców Powiatu Rawskiego.
Dlatego teŜ, naleŜy pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Sejmiku
Województwa Łódzkiego.
Następnie mówczyni poinformowała, iŜ do porządku najbliŜszej sesji
wprowadzone zostaną jeszcze dwa projekty uchwał:
- w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Sejmiku Województwa
Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi.
Pismem z dnia 11 września 2009 roku, Zarząd Województwa Łódzkiego,
przekazał do zaopiniowania projekt Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im.
M. Pirogowa w Łodzi poprzez likwidację w jego strukturze komórki organizacyjnej
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„Konsultacyjnej Poradni Alergologicznej dla Dzieci i Dorosłych ”, 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 zlikwidowanej komórki organizacyjnej, bez istotnego ograniczenia ich
dostępności, warunków udzielania i jakości, zostało zapewnione przez Wojewódzki
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji
w Łodzi.
W uzasadnieniu do projektu uchwały Sejmik, jako przyczynę likwidacji
„Konsultacyjnej Poradni Alergologicznej dla Dzieci i Dorosłych” wskazał brak
kontraktu z NFZ, który uniemoŜliwił dalsze jej funkcjonowanie ze względu
na brak źródła finansowania. Wskazana komórka organizacyjna zakończyła
działalność medyczną z dniem 31 maja 2001r. i wymaga wykreślenia
ze struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im.
M. Pirogowa w Łodzi oraz Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego
przez Wojewodę Łódzkiego.
PoniewaŜ Poradnia fizycznie nie funkcjonowała - nie udzielała świadczeń od
roku 2001 naleŜy stwierdzić, iŜ w wyniku jej prawnej likwidacji, nie nastąpi istotne
ograniczenie dostępności w tym zakresie dla mieszkańców Powiatu Rawskiego.
Dlatego teŜ, naleŜy pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały Sejmiku
Województwa Łódzkiego.
- sprawie wyraŜenia opinii o projekcie Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego
w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im.
dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.
Pismem z dnia 9 września 2009 roku, informowała Dyrektor Przerwa, Zarząd
Województwa Łódzkiego, przekazał do zaopiniowania projekt Uchwały Sejmiku
Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi poprzez likwidację
w jego strukturze komórek organizacyjnych:
1) Poradni Chirurgicznej,
2) Gabinetu Stomatologicznego dla pacjentów HIV/AIDS,
PoniewaŜ 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 likwidowanej komórki organizacyjnej, bez istotnego ograniczenia ich
dostępności, warunków udzielania i jakości, zostało zapewnione przez m.in.;
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, IV
Szpitala Miejski im. Dr H. Jordana w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1
im. N. Barlickiego w Łodzi i inne zakłady posiadające w swojej strukturze
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organizacyjnej poradnie udzielające świadczeń z zakresu likwidowanych komórek
i posiadające umowę z NFZ.
W uzasadnieniu do projektu przedmiotowej uchwały, jako przyczynę likwidacji
ww. komórek wskazano fakt, iŜ zakończyły one swoją działalność
z dniem 31.12.2007 roku z powodu braku kontraktu z NFZ na 2008 i 2009 rok, co
uniemoŜliwiło ich dalsze funkcjonowanie ze względu na brak źródła finansowania.
PoniewaŜ zlikwidowane komórki nie udzielają świadczeń od 01.01.2008 roku
moŜna stwierdzić, iŜ w wyniku ich likwidacji, nie nastąpi istotne ograniczenie
dostępności w tym zakresie dla mieszkańców Powiatu Rawskiego. Dlatego teŜ,
naleŜy pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego.
Do tak przedstawionego przez Dyrektor Urszulę Przerwę uzasadnienia uwag
nie było.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
wszystkie trzy projekty uchwał.
Ad. 6 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu
obejmującego wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany
w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia Rozwoju na lata
2007-2013.
Omówienia treści projektu uchwały obejmującej zagadnienia związane z ochroną
zdrowia dokonała Dyrektor Urszula Przerwa.
Mówczyni oświadczyła, iŜ w związku
z ogłoszeniem konkursu
o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna,
Działanie V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i zamierzeniem zakupu
nowoczesnego aparatu rentgenowskiego dla SP ZOZ zachodzi konieczność
zmodyfikowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia
Rozwoju na lata 2007-2013 w zakresie zadań inwestycyjnych przez zmianę treści
punktu 4.3.3. „Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych – ochrona zdrowia”,
który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Wartość
wniosku to kwota 1.620.000 zł. Jego realizacja zaplanowana jest na lata 2009-2010.
Wkład własny Powiatu stanowi 25% tj. kwota 400.000 zł. Z uwagi
na konkurencyjność wniosków, odstąpiono od złoŜenia wniosku na zakup tomografu
komputerowego. Analiza wykazała równieŜ, Ŝe liczba dotychczas świadczonych
tego typu usług nie daje moŜliwości utrzymania takiego urządzenia.
Do tak przedstawionej informacji uwag nie było.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
propozycję zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego – Strategia
Rozwoju na lata 2007-2013 w zakresie zakupu nowego aparatu rentgenowskiego.
Ad. 7 W sprawach róŜnych Wicestarosta Marian Krzyczkowski poinformował,
iŜ firma „Szpitale polskie”, z którą podpisano umowę w zakresie przygotowania
dokumentów niezbędnych do przystąpienia do procesu przekształceniowego
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rawskiego szpitala, nie wywiązała się naleŜycie z zakresu umowy, stąd wystąpiła
konieczność przesunięcia debaty do czasu zaakceptowania przez Zarząd Powiatu
przedłoŜonego materiału.
Zdaniem Radnego Ireneusza Staworzyńskiego, światełko prywatyzacyjne z biegiem
czasu traci swój blask i jest to związane z coraz trudniejszą sytuacją finansową
w kraju. Środków na prywatyzacje szpitali nie ma i nie będzie. Dlatego teŜ mówca
uwaŜa, iŜ naleŜy podjąć kolejną próbę „ciągnięcia” rawskiego szpitala
w dotychczasowej formule z zwróceniem większej uwagi na kwestie kosztów jego
utrzymania. NaleŜy pozyskać fachowca od zarządzania i powierzyć mu kierowanie
szpitalem. Są przykłady mówiące, Ŝe przy dobrym zarządzaniu, moŜna podźwignąć
taką placówkę jaka jest szpital w Rawie.
Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy Wicestarosta Marian Krzyczkowski
poinformował, iŜ Zarząd Powiatu rozwaŜa obie formy dla rawskiego szpitala,
analizując koszty. Z analizy tej będzie wynikała propozycja Zarządu co do dalszej
sytuacji. Pod uwagę trzeba brać dwie kwestie, ewentualne korzyści wynikające
z wejścia w program rządowy oraz moŜliwości finansowe powiat w zakresie
przejęcia istniejący zobowiązań szpitala. NajwaŜniejszy na chwilę obecną jest fakt,
Ŝe czas nie działa juŜ na niekorzyść dla rawskiego szpitala. Placówka nie generuje
juŜ zadłuŜenia na działalności bieŜącej.
Ad. 8 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Wacław
Jacek Adamczyk o godz. 16:00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.
W załączeniu :
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.
Sporządził : Sylwester Krawczyk.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
(-) Jacek Adamczyk

