
PROTOKÓŁ  NR 15/2012 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 

w dniu 10 października 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: Pan Józef Matysiak                
– Starosta Rawski, Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej i Pani Urszula Przerwa – kierownik 
Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich. 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Witold Szymański – przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej. 
Przyjęto następujący porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji - 26.07.12r. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały dot. wyraŜenia zgody na przekształcenie 

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w spółkę z o.o. 
5. WyraŜenie opinii w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego                             

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej za rok 2012. 

6. Opinia w sprawie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

7. Sprawy róŜne. 
8. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 16.10 dokonał Pan Witold 
Szymański – 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 propozycji przedstawionego porządku dodany został punkt dotyczący 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. Został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu 26 lipca 
2012 r. został przyjęty jednogłośnie.   
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku posiedzenia obejmował wyraŜenie opinii projektu 
uchwały dot. wyraŜenia zgody na przekształcenie SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej   
w spółkę z o.o. 
  Omówienia projektu uchwały dokonała Pan Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki: 



 2 

 Rada Powiatu Rawskiego w dniu 20 maja 2011 r. Uchwałą                    
nr VI/53/2011 r. w sprawie kierunku zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zobowiązała 
Zarząd Powiatu Rawskiego do przygotowania Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej do przekształcenia w spółkę prawa 
handlowego w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
Biorąc pod uwagę powyŜsze stanowisko, a takŜe sprawozdanie finansowe SPZOZ   
w Rawie Mazowieckiej za 2011 r. zamykające się wynikiem finansowym ze stratą 
901.894,34 zł. oraz wyniki bieŜącego monitoringu sytuacji finansowej, które 
wskazują na pogarszającą się sytuację ekonomiczną Zakładu, wyraŜa się wolę jego 
przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach 
określonych w art. 70-82 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
( Dz. U. Nr 112, poz.654 ze zmianami). W związku z powyŜszym podjęcie 
przedmiotowej uchwały jest zasadne. Pan Dyrektor Latek poinformował teŜ              
o opiniach związków zawodowych. 

Pan radny Rafał Dobrowolski zwrócił się o wydanie kserokopii opinii 
związków zawodowych wydanych w stosunku do tego projektu uchwały. 

Pan Starosta Józef Matysiak, zbierając głos, wyjaśnił, Ŝe dokumenty te nie są 
tajne, jak twierdzi Pan Dobrowolski, i mogą być udostępnione w sposób 
nieskrępowany do wglądu ale kserokopii Pan radny nie moŜe uzyskać gdyŜ autorem 
tych dokumentów nie jest Starostwo Powiatowe tylko podmioty zewnętrzne. 

Pan radny Dobrowolski wyraził zdziwienie i oburzenie faktem, Ŝe nie mogą 
mu być wydane kserokopie tych dokumentów. 

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

 
Ad. 5 Ten punkt obejmował wyraŜenie opinii w zakresie projektu  uchwały              
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej za rok 2012. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pani Urszula Przerwa – Kierownik 
Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich:  

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się z prośbą o wskazanie podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania finansowego, w związku z tym, Ŝe zgodnie z art. art. 64 ust. 1, pkt 4 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. 
Nr 152 poz. 1223) sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2012 rok będzie podlegało badaniu      
i ogłoszeniu. Zgodnie z art. 66 ust.4 wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania 
finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki.      
W przypadku SPZOZ w Rawie Mazowieckiej jest to Rada Powiatu Rawskiego. 
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Wybrana firma Eko-Bilans Sp. z o.o. Biuro Biegłych Rewidentów z siedzibą           
w Łodzi jest uprawniona do badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu 
pod numerem 64 na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. 
Na podstawie art.66, ust. 5 cytowanej ustawy, umowę na badanie sprawozdania 
finansowego SPZOZ za 2012 rok z podmiotem wybranym przez Radę Powiatu 
Rawskiego zawiera Dyrektor Zakładu, jak równieŜ pokrywa koszty jego wykonania.  

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, przy jednym głosie wstrzymującym, 
wyraziła pozytywną opinię sprawie wyboru podmiotu uprawnionego                        
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej za rok 2012.                                                                                                                 
 
Ad. 6 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pani Urszula Przerwa – Kierownik 
Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich:  

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) statut podmiotu leczniczego nie będącego 
przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący oraz wprowadza zmiany do statutu.             
W związku z powyŜszym Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej złoŜył wniosek     
o wprowadzenie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Zmiana polega na wyodrębnieniu w strukturze 
organizacyjnej Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej,        
ul. Niepodległości 8 gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w którym będą 
realizowane procedury zabiegowe obecnie świadczone w ramach ambulatoryjnych 
poradni specjalistycznych funkcjonujących w Zakładzie. Zmiana wprowadzona         
do Statutu nie prowadzi do rozszerzenia działalności Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, a jedynie ma na celu usprawnienie wewnętrznej 
organizacji SPZOZ, zorganizowanie większej dostępności i dostosowanie się           
do wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 
Ad. 7 W sprawach róŜnych Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał czy Komisja 
Zdrowia i Polityki Społecznej nie mogła by odbyć spotkania wyjazdowego np. do 
SPZOZ w Rawie Maz. Pan Przewodniczący Komisji odpowiedział, Ŝe jeŜeli taka 
będzie wola większości komisji takie posiedzenie wyjazdowe odbędzie się.  
 
Ad. 8 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji o godz. 1710 dokonał zamknięcia posiedzenia 
Komisji. 

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

Przewodniczący Komisji: 
 


