
P R O T O K Ó Ł NR 160/2010 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 20 stycznia 2010 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 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. Wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Rawie Mazowieckiej na wyraŜenie zgody na najem wiaty przy ul. 
Warszawskiej 14 i pomieszczenia w Przychodni Zdrowia przy ul. 
Niepodległości w Rawie Mazowieckiej.  

4. Wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

5. Wyjaśnienie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w sprawie powołania Rzecznika 
praw pacjenta.  

6. Sprawozdanie z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2009 
rok.  

7.  Sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 1300 dokonał 
Wicestarosta  Rawski – Marian Krzyczkowski, witając zaproszonych gości oraz 
członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku dzisiejszego 
Zarządu równieŜ uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej na wyraŜenie zgody na najem wiaty przy ul. Warszawskiej 
14 i pomieszczenia w Przychodni Zdrowia przy ul. Niepodległości w Rawie 
Mazowieckiej.  
Pani Anna Idzikowska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zwróciła się z wnioskiem o wyraŜenie 
zgody na przedłuŜenie umowy najmu do dnia 30.06.2010 roku, powierzchni 
uŜytkowej pod wiatą przy ul. Warszawskiej 14 o powierzchni 15 m2, która 
będzie wykorzystywana do garaŜowania samochodu słuŜbowego Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przedłuŜenie umowy najmu do dnia 
30.06.2011 roku.  
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Kolejny wniosek Pani Dyrektor Idzikowskiej dotyczył wyraŜenia zgody na  
wydzierŜawienie przez SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej pomieszczenia w 
Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej przy ul. 
Niepodległości 8 na działalność leczniczą z zakresu endokrynologii. Pani 
Dyrektor poinformowała, iŜ biorąc pod uwagę stan faktyczny – brak kontraktu 
na ten rodzaj świadczeń zdrowotnych zasadne wydaje się wydzierŜawienie 
lokalu, które umoŜliwi pokrycie kosztów ponoszonych przez SP ZOZ.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wydzierŜawienie pomieszczenia przy ul. 
Niepodległości 8 na działalność leczniczą z zakresu endokrynologii na okres 1 
roku, oraz ustalając czynsz miesięczny w wysokości 105, 00 zł.  
 
Ad. 4 Wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Rawie Mazowieckiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o udzielenie poŜyczki w 
wysokości 400.000,00 zł. z terminem spłaty do końca 2010 roku, która 
zapewniłaby ciągłość dostaw leków, materiałów, energii i usług niezbędnych 
dla prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania naszego zakładu. 
Harmonogram wydatków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za styczeń 2010 roku stanowi załącznik nr 2 
do protokołu.  
Zarząd Powiatu zdecydował o udzieleniu odpowiedzi szpitalowi, iŜ w chwili 
obecnej nie jest moŜliwe udzielenie poŜyczki z uwagi na brak zabezpieczenia 
takiej kwoty w budŜecie Powiatu Rawskiego na rok 2010. Natomiast 
zdecydował, aby SP ZOZ negocjował z NFZ w sprawie otrzymania środków 
finansowych za miesiąc styczeń. Ponadto poprosił o określenie minimalnej 
kwoty poŜyczki, jaka jest niezbędna dla zapewnienia nieprzerwanej działalności 
Zakładu, do czasu uzyskania kredytu?. 
W dalszej części punktu Pani Dyrektor Przerwa poinformowała, iŜ szpital 
planuje uzyskanie kredytu długoterminowego ( 5- cio letniego) w kwocie 
2500.000 zł. na spłatę zaległych  zobowiązań cywilno – prawnych. W związku z 
trudną sytuacją finansową i brakiem zdolności kredytowej SP ZOZ zwraca się 
równieŜ z prośbą o ewentualne jego zabezpieczenie i wskazanie źródeł tego 
zabezpieczenia przez Powiat.   
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zaciągnięcie przez SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej kredytu w wysokości 2.000.000 zł.  z przeznaczeniem na spłatę 
zaległych zobowiązań, oraz na zabezpieczenie spłaty kredytu poprzez 
ustanowienie zastawu hipotecznego na nieruchomościach stanowiących 
własność Powiatu Rawskiego.    
Ponadto Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektora SP ZOZ o rozeznanie się w 
kwestii pozyskania środków zewnętrznych  na zakup 2 karetek.  
 
Ad. 5 Wyjaśnienie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w sprawie powołania Rzecznika praw 
pacjenta.  
Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
przedstawiła wyjaśnienia Pani Dyrektor Idzikowskiej w sprawie powołania 
Rzecznika praw pacjenta. Z wyjaśnień Pani Dyrektor wynika, iŜ instytucja 
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Rzecznika Praw Pacjenta została powołana Zarządzeniem Nr 35/2004 
Dyrektora SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej z dnia 18 listopada 2004 roku. 
Funkcję tą pełni do chwili obecnej Ordynator Oddziału Chirurgicznego – lek. 
med. Waldemar Naze. PowyŜsza funkcja pełniona jest honorowo i nie obciąŜa 
finansowo SP ZOZ-u. Nie jest to etat do którego przypisane jest wynagrodzenie. 
NaleŜy przypuszczać z wysokim prawdopodobieństwem, bliskim pewności, Ŝe 
w dalszym ciągu pełnienie tej funkcji nie będzie się wiązało z kosztami ze 
strony SP ZOZ. Inicjatywa wpisania Rzecznika Praw Pacjenta w strukturę 
organizacyjną szpitala stanowiącą załącznik do Statutu SP ZOZ podyktowana 
jest głównie potrzebami pacjentów i ich rodzin wymagających pomocy i 
wyjaśnień dotyczących świadczonych usług przez personel medyczny. Ideą 
funkcjonowania w szpitalu Rzecznika Praw Pacjenta jest wyjście naprzeciw 
Jego oczekiwaniom poprzez bezpośrednie relacje oraz poprzez upublicznienie 
tej funkcji w Statucie.   
Zarząd Powiatu zobowiązał Panią Dyrektor Przerwa, aby zwróciła się z 
zapytaniem do Pani Dyrektor Idzikowskiej czy jest konieczne zapisywanie 
stanowiska Rzecznik Praw Pacjenta w Statucie SP ZOZ, oraz aby zrobiła 
rozeznanie w kwestii ilu pacjentom Rzecznik Praw Pacjenta udzielił porad?.  
Natomiast Zarząd Powiatu wyraził zgodę na utworzenie stanowiska 
Pełnomocnika do spraw systemu zarządzania jakością  związku z wdroŜeniem 
w SP ZOZ systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2008 w Dziale 
Ratownictwo Medyczne.  
 
Ad. 6 Sprawozdanie z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2009 
rok.  
Zarząd Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku 
za 2009 rok omówi i zatwierdzi na kolejnym posiedzeniu Zarządu.   
 
Ad. 7 Sprawy róŜne. 
W sprawach róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 
28.01.2010 r. na godzinę 1000. 
 
Ad. 8 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Wicestarosta – 
Marian Krzyczkowski dokonał o godzinie 1400 zamknięcia posiedzenia Zarządu 
Powiatu.  
 
 
 
 
W załączeniu: 

     - załączniki wymienione w treści protokołu. 
 

Sporządziła : Kinga Kacprzak 
 
 
 
 



 4 

 

Zarząd Powiatu: 
Józef Matysiak   Starosta Rawski (-) ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta (-) ............................................. 
 
Wacław Adamczyk  Członek Zarządu (-)          ............................................. 
 
Krzysztof Janeczek  Członek Zarządu   (-) ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu (-) ............................................. 

 
 
 
 
 
 
 


