
P R O T O K Ó Ł NR 24/2009 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 

odbytego  w dniu 5 listopada 2009 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach 
Komisji brały udział Panie:  Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia 
i Polityki Społecznej i Halina Bartkowicz – BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.  
 
Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Adamczyk – Przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej.   
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń Komisji. 
3. WyraŜenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową 
i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 
otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009 r.  

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

5. WyraŜenie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącej wyraŜenia opinii 
o projekcie uchwały Powiatu śyrardowskiego  dotyczący likwidacji Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w śyrardowie. 

6. Informacja w sprawie aktualnych działań prowadzonych w sprawie 
przekształcenia SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

7. Sprawy róŜne. 
8. 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. 
 
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. 
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Ad. 3 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
wyraŜenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
dotyczącej określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009 r. 
Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Halina Bartkowicz – 
BłaŜejewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej. 

W dniu 15.10.2009 r. Powiat Rawski otrzymał z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie informację  o przydzieleniu 
na realizację zadań w bieŜącym roku dodatkowych środków finansowych 
w  wysokości 88.865 zł.  

Środki te proponuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu rehabilitacji  
społecznej osób niepełnosprawnych.   

Ponadto proponuje się dokonanie przesunięcia środków finansowych             
w wysokości 2.666,20 zł. z zadań:  udzielanie dofinansowania oprocentowania 
kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na 
kontynuowanie działalności gospodarczej oraz  dokonywanie zwrotu kosztów 
poniesionych przez pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych. 

W dniu 23.10.2009 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformował, 
Ŝe z planowanych 80.000 zł nie zostanie wykorzystana kwota 596,12 zł. Kwotę 
tę proponuje się przesunąć na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 
osób niepełnosprawnych. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z tego 
zakresu w br. nie zaspokoją potrzeb osób niepełnosprawnych pomimo przeznaczenia 
na nie dodatkowych środków, oraz dokonania przesunięć z innych zadań. 

Mimo przydziału dodatkowych środków, nie ma moŜliwości zrealizowania 
wszystkich występujących potrzeb. Dla pełnego zrealizowania wszystkich 
złoŜonych wniosków potrzebna jest dodatkowo kwota około 600.000 zł. 

 

Do przedstawionego przez Dyrektor PCPR uzasadnienia uwag nie było.  
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  
omawiany projekt uchwały. 
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenia 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 Dyrektor Wydziału  Zdrowia 
i Polityki Społecznej Panią Urszulę Przerwę. 
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Mówczyni oświadczyła, iŜ pismem  z dnia 9 października 2009 roku, Pani ElŜbieta 
Hibner - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego,  przekazała do zaopiniowania  
projekt Uchwały  Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie  ograniczenia 
działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi poprzez 
likwidację w jej strukturze komórek  organizacyjnych: 

1) Nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej 
w Konstantynowie Łódzkim, 
2) Nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej 
w Konstantynowie Łódzkim, 

bowiem, 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 zdrowotnych danego rodzaju, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, 
warunków udzielania i jakości, zapewniają   inne zakłady opieki zdrowotnej 
z udzielające analogicznych  świadczeń  na terenie Konstantynowa Łódzkiego 
i posiadające umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia tj. m.in.: 

1) SPZOZ w Konstantynowie Łódzkim, 
2) NZOZ „Olmed” filia w Konstantynowie  Łódzkim. 

Jako przyczynę likwidacji ww. komórek organizacyjnych wskazano w uzasadnieniu 
do projektu Uchwały   brak kontraktu z NFZ.   
Mając na uwadze powyŜsze, moŜna stwierdzić, iŜ w wyniku likwidacji 
wyszczególnionych komórek organizacyjnych  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 przedstawionego przez Dyrektor Urszulę Przerwę uzasadnienia uwag 
nie było.  

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała  omawiany projekt uchwały. 

 
Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie uchwały Powiatu 
śyrardowskiego  dotyczący likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w śyrardowie. 
Ponownie o zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Dyrektor Wydziału  
Zdrowia i Polityki Społecznej Panią Urszulę Przerwę. 

Pismem  z dnia 30 października 2009 roku, znak: OR.III.0714-8/09 
Przewodniczący Zarządu Powiatu śyrardowskiego przekazał do zaopiniowania  
projekt Uchwały  Rady Powiatu śyrardowskiego w sprawie likwidacji Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w śyrardowie z siedzibą  przy ul. Limanowskiego 30 
w śyrardowie, poniewaŜ, zgodnie z art. 43 ust. 1  ustawy o zakładach opieki 
zdrowotnej, projekt uchwały w sprawie likwidacji publicznego zakładu opieki 
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zdrowotnej, wymaga zaopiniowania przez  właściwe organy gminy i powiatu, 
których ludności  zakład  udziela świadczeń zdrowotnych. Zespół Opieki 
Zdrowotnej  w śyrardowie prowadzony jest w formie samodzielnego  zakładu.  

Zgodnie z § 1 ust. 3 projektu uchwały zakończenie działalności Zakładu 
planowane jest na dzień 30 czerwca 2010 roku. Dalsze nieprzerwane udzielanie  
świadczeń zdrowotnych , bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków 
udzielania i jakości, zapewni, jak wynika z § 3 projektu uchwały, Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w śyrardowie utworzony przez spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod nazwą Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego 
z siedzibą w śyrardowie przy ul. Limanowskiego 30, który przejmie do realizacji  
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia likwidowanego spzoz-u. 

Jako przyczynę likwidacji  wskazano w uzasadnieniu do projektu uchwały 
m.in.: warunek uczestnictwa w wieloletnim programie rządowym pt. ,,Wsparcie 
jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony 
zdrowia”.  

Mając na uwadze powyŜsze, moŜna stwierdzić, iŜ w wyniku likwidacji 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w śyrardowie, nie nastąpi istotne ograniczenie w tym 
zakresie dostępności  dla mieszkańców Powiatu Rawskiego.  Dlatego teŜ, naleŜy 
pozytywnie zaopiniować projekt Uchwały  Powiatu śyrardowskiego.  

Do przedstawionego przez Dyrektor Urszulę Przerwę uzasadnienia uwag 
nie było.  

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała  
omawiany projekt uchwały. 
 
Ad. 6 Następny punkt porządku obrad obejmował  informację w sprawie aktualnych 
działań prowadzonych w sprawie przekształcenia SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
 W kwestii prywatyzacji rawskiego szpitala głos zabrał Wicestarosta Marian 
Krzyczkowski. Przypomniał, iŜ obowiązuje w tym zakresie stosowna uchwała Rady 
Powiatu zobowiązująca Zarząd Powiatu do dokonywania czynności zmierzających 
do przekształcenia rawskiego szpital w spółkę ze 100% udziałem samorządu. Na 
dzień dzisiejszy są kłopoty z uzyskaniem dokumentacji, którą naleŜy złoŜyć do 
Banku Gospodarstwa Krajowego celem skorzystania z pomocy rządowej, czyli 
skorzystaniem z tzw. planu „B”. Wykonująca taką dokumentację Spółka Szpitale 
Polskie przedstawiła po raz drugi nie pełną dokumentację. W dniu 23 października 
podczas prezentacji przez spółkę  wykonanej dokumentacji pojawiły się kolejne 
braki. Uzgodniono zakres i  termin wykonania uzupełnienia. Do dnia dzisiejszego 
spółka nie uzupełniła występujących braków.  Ostateczny termin upływa z dniem 
16 listopada br. Pojawia się pytanie, czy spółka nie ma kadry posiadające stosowne 
kwalifikacje do opracowania zleconego programu, czy ma niejasne intencje w tym 
zakresie. 
Analizując ewentualne korzyści z przystąpienia do tzw. planu „B” naleŜy mieć 
świadomość, iŜ część zadłuŜenia będącego przedmiotem refundacji zostanie juŜ 
przez szpital spłacona. Tak więc ta opłacalność staje się coraz mniejsza. NaleŜy się 
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liczyć, iŜ przy przeciągnięciu się terminu wykonania dokumentacji, analizą musi 
zostać objęty równieŜ rok 2009, a złoŜenie wniosku nastąpi w roku 2010. Ponadto 
trzeba mieć świadomość, iŜ spółka wystartuje w bardziej niekorzystnych warunkach, 
gdyŜ zgodnie z zapowiedzią NFZ, kontrakt dla szpitali na rok 2010 będzie niŜszy 
o ok. 10%.  Dofinansowanie rawskiego szpitala, juŜ jako spółki, przy poziomie 
miesięcznym zwiększającego się zadłuŜenia o ok. 120.000 zł. spoczywać będzie 
na udziałowcach.   
Aktualnie rawski szpital opracowuje program spłaty istniejącego zadłuŜenia 
uwzględniający regulację naleŜności z funduszu świadczeń socjalnych, 
jak i regulacje płacowe.   
Odnosząc się do przedstawionej przez Wicestarostę Mariana Krzyczkowskiego  
informacji, Radny Ireneusz Staworzyński oświadczył, iŜ w obecnej sytuacji gdzie 
zagroŜona jest i  niepewna koncepcja prywatyzacyjna, brak jest alternatywnego 
rozwiązania dającego moŜliwość wyjścia z obecnej sytuacji. Istotne obawy części 
radnych wynikają z faktu, iŜ powołanie spółki bez odpowiedniego przygotowania 
(spójnego projektu), równieŜ finansowego, grozi jej rychłą likwidacją.  
Zdaniem Radnego Andrzeja Cynkiera, przy zmieniającej się sytuacji wynikającej 
z przesuwającego się terminu prywatyzacji naleŜy policzyć, czy rzeczywiście 
ta przyjęta forma zmian organizacyjno-prawnych nam się opłaca.  
Nawet gdy otrzymane z planu „B” środki będą mniejsze niŜ zakładano wcześniej, 
wyjaśniał Wicestarosta Marian Krzyczkowski, nie moŜna odrzucać tego 
rozwiązania. Nikt z członków Zarządu Powiatu nie twierdził, iŜ utworzenie spółki 
jest celem samym w sobie. Jest tylko środkiem do osiągnięcia celu. Przy zmianie 
istniejących uwarunkowań zewnętrznych, jeŜeli ostatecznie okaŜe się, 
Ŝe najlepszym wyjściem będzie pozostawienie rawskiego szpitala jako publicznego 
zoz. mówca poprze zmianę przyjętej przez Radę Powiatu uchwały dopuszczającej 
w dalszym ciągu tę formę funkcjonowania.   
Radny Krzysztof Kopka przypomniał, iŜ Rada Powiatu określiła w swojej uchwale 
kierunki zmian organizacyjno-prawnych rawskiego szpitala. Przy zmieniającej się 
rzeczywistości wynikającej z wycofywania się przez rząd z pewnych zapowiedzi 
finansowania zobowiązań placówek słuŜby zdrowia,  dzisiejsze wystąpienie Pana 
Wicestarosty mówca traktuje nie jako wycofanie się z przyjętych rozwiązań, 
a ewentualne otwarcie na nowe rozwiązania wynikające ze zmiany zewnętrznej 
sytuacji.  
Według Przewodniczącej Rady Teresy Pietrzak, kierunek prywatyzacyjny winien 
być w dalszym ciągu utrzymany. Przekształcenie w spółkę prawa handlowego 
wymusi  zmianę organizacji pracy, a tym samym podniesienie jej efektywności.  

 
Ad. 7 W sprawach róŜnych głosów nie było. 
 
Ad. 8 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Wacław 
Jacek Adamczyk o godz. 16:00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
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W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził : Sylwester Krawczyk. 
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 
  
              (-)  Jacek Adamczyk  


