
  P R O T O K Ó Ł NR 6/2011 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej  

odbytego w dniu 27 października 2011 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 Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, 
Pan Daniel Aptapski – główny księgowy w SPZOZ w Rawie Maz. i  Pani Urszula 
Przerwa – Kierownik w  Wydziale Polityki Społecznej.  

 
 Posiedzeniu przewodniczył: Pan Witold Szymański – 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 wyboru 

podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego za rok 2011 SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

4. WyraŜenie opinii w zakresie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu Rady Społecznej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

5. Sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie posiedzenia.   
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 1215 dokonał Przewodniczący 
Komisji – Witold Szymański, witając członków Komisji i zaproszonych gości. 
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3 Następny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały w sprawie  wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia 
badania sprawozdania finansowego za rok 2011 SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

O omówienie treści projektu uchwały Przewodniczący Komisji poprosił Panią 
Urszulę Przerwę – Kierownika w Wydziale Polityki Społecznej.  

Mówczyni poinformowała, iŜ Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zwróciła się z prośbą o wskazanie 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. W związku z tym, 
Ŝe zgodnie z art. 64 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 
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sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej za 2011 rok podlega badaniu i ogłoszeniu. Zgodnie z art. 66 
ust. 4 wyŜej powołanej ustawy, wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych, do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania 
finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, 
w przypadku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej jest to Rada Powiatu Rawskiego. Na podstawie art. 66, ust. 5 
cytowanej ustawy, umowę na badanie sprawozdania finansowego SPZOZ za 2011 
rok z podmiotem wybranym przez Radę Powiatu Rawskiego zawiera dyrektor 
zakładu, jak równieŜ pokrywa koszty jego wykonania. Z trzech złoŜonych ofert 
wybrano ofertę firmy EKO Bilans z Łodzi, która jest uprawniona 
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego na podstawie posiadanego 
wpisu pod poz. 64 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.  Koszt wykonania 
bilansu to kwota 8.487 zł. 

Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Kierownik w zakresie 
zaproponowanego projektu uchwały pytań nie było. 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej wyraziła 4 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymującym się pozytywną opinię w zakresie omawianego projektu uchwały. 
 
Ad. 4  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu 
Rady Społecznej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.  

O przedstawienie uzasadnienia do omawianego projektu uchwały 
Przewodniczący Komisji poprosił ponownie Panią Urszulę Przerwę – Kierownika 
w  Wydziale Polityki Społecznej.  

Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej  na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się 
po wejściu w Ŝycie nowej ustawy o działalności leczniczej uchwaliła nowy, 
dostosowany do zmienionych przepisów, regulamin swojej działalności. Zgodnie 
z brzmieniem art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 
leczniczej regulamin uchwalony przez radę podlega zatwierdzeniu przez podmiot 
tworzący, którym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej jest powiat rawski. Proponowane zmiany obejmują inny 
zakres zadań nałoŜonych na radę społeczną. 

 Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Kierownik w zakresie 
zaproponowanego projektu uchwały pytań nie było. 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej wyraziła jednogłośnie pozytywną 
opinię w zakresie omawianego projektu uchwały 
 
Ad. 5 W sprawach róŜnych Pan Daniel Aptapski – główny księgowy w SPZOZ 
w Rawie Mazowieckiej poinformował, iŜ trwają przygotowania do składania ofert 
zwianych z kontraktowaniem przez NFZ usług medycznych na rok 2012. 
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Oświadczył, iŜ istnieje obawa, Ŝe negocjacje kontraktowa odbywać się będą, 
podobnie jak w latach minionych, w ostatnich dniach roku. 
 
 Ad. 6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
Zdrowia Polityki Społecznej – Witold Szymański o godz. 1530  dokonał zamknięcia 
posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 
 
 


