
PR O T O K Ó Ł  NR 13/2012 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 

w dniu 20 czerwca 2012 roku  
 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Zdrowia, zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto 
w pracach Komisji jako zaproszeni goście udział brali: Pani Marzena Pakuła             
– Skarbnik Powiatu Rawskiego i Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 

Posiedzeniu przewodniczył: Jarosław Kobierski – wiceprzewodniczący 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. 

 
 

Przyjęto następujący porządek posiedzenia: 
 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. WyraŜenie opinii w zakresie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu 

powiatu za rok 2011. 
4. WyraŜenie opinii w zakresie projektu  uchwały w sprawie nadania statutu 

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
5. Sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie posiedzenia.   

 
 
Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14.00 dokonał Jarosław Kobierski   
– wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, witając członków 
Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji   
do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Do propozycji przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Został    
on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3  Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za 2011 r. Omówienia 
sprawozdania dokonała Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu Rawskiego: 
 BudŜet powiatu na 2011 r. uchwalony został w dniu 11 lutego 2011 r. 
Uchwałą Nr IV/28/2011 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała dochody         
i wydatki budŜetu, w tym dochody i wydatki na zadania zakresu administracji 
rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania przez powiat w 2011 r. oraz 
zestawienie zadań inwestycyjnych na 2011 r. 
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Dochody planowane to 47 318 803 zł. Wykonanie 47 915 172,42 zł. tj. 101,3 % 
planu.  

Szczegółowe dane które przytaczała Pani Skarbnik znajdują się w uchwale 
zatwierdzającej sprawozdanie z wykonania budŜetu - sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu  
Do informacji przedstawionej przez Panią Skarbnik uwag nie było. 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej wyraziła, przy jednym głosie 
wstrzymującym, pozytywną opinię w zakresie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu. 

 
Ad. 4 Ten punkt obejmował wyraŜenie opinii w zakresie projektu  uchwały              
w sprawie nadania statutu SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek  – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej: 
Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami) statut podmiotu 
leczniczego nie będącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący, chyba               
Ŝe przepisy ustawy stanowią inaczej. Potrzeba nadania nowego Statutu 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
wynika z konieczności dostosowania Statutu do zapisów ustawy o działalności 
leczniczej. 
Zgodnie z art. 204 ust.2 ustawy, publiczne zakłady opieki zdrowotnej działające      
na podstawie dotychczasowych przepisów (tj. ustawy o zoz), z dniem wejścia          
w Ŝycie ustawy o działalności leczniczej tj. z 1 lipca 2011r. stały się podmiotami 
leczniczymi nie będącymi przedsiębiorcami. Kierownik podmiotu leczniczego nie 
będącego przedsiębiorcą w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie powyŜszej 
ustawy powinien dostosować statut do jej przepisów i dokonać zgłoszenia do 
rejestru. W związku z powyŜszym Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej złoŜył 
wniosek o nadanie statutu w brzmienia stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. PrzedłoŜony statut uwzględnia zapisy zawarte w obowiązującym Statucie 
Zakładu, a takŜe nowe zapisy wynikające z dostosowania statutu do prowadzonej 
działalności i nowych przepisów. Statut został przygotowany z uwzględnieniem 
wymogów określonych w art. 42 ust.2 i 3 ustawy o której mowa.  
Nadany statut przestanie obowiązywać w momencie przekształcenia SPZOZ            
w spółkę. 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej wyraziła jednogłośnie pozytywną 
opinię w sprawie nadania statutu SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, z wnioskiem         
o wyjaśnienie na najbliŜszej sesji § 1 ust. 2 Statutu dotyczącego odpłatności lub 
częściowej odpłatności za świadczenia zdrowotne. 
 
Ad. 5 W sprawach róŜnych głosów nie było. 
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Ad. 6 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji o godz. 1445 dokonał zamknięcia posiedzenia 
Komisji. 

 

W załączeniu: 
- załączniki wymienione w treści protokołu 
 
Sporządził: Tomasz Góraj 

 


