
P R O T O K Ó Ł NR 63/2012 
 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego  

w dniu 2 marca 2012 roku. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie 
z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Maria CharąŜka – Przewodnicząca 
Rady,  Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz 
Powiatu, Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Andrzej 
Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Urszula Przerwa – Kierownik 
Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich, Anna Idzikowska – Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej, Daniel Aptapski – Główny  Księgowy w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. 

     3. Analiza sytuacji finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  

     4. WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Wymianę 
eternitowego pokrycia dachowego na budynku głównym szpitala Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej”. 

     5. Rozpatrzenie wniosku Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych w sprawie 
pomocy przy odbudowie rozkradzionego toru na odcinku między stacją 
JeŜów a przystankiem w Białyninie.  

     6. Rozpatrzenie wniosku Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych w sprawie 
złoŜenia wniosku o dofinansowanie ze środków programu dla zabytków 
ruchomych Województwa Łódzkiego na rok 2012 na remont wagonu 
krytego z dostosowaniem go do przewozów rowerów. 

     7. Sprawy róŜne. 
     8. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 900 dokonał Starosta  
Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu. 
 
Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu równieŜ 
uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 3 Analiza sytuacji finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
Pan Daniel Aptapski - Główny Księgowy w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej rozdał członkom zarządu 
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materiały dotyczące Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej   
w Rawie Mazowieckiej tj.: 
- plan finansowy SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej za rok 2011 (realizacja), 
-  analizę realizacji kontraktu w 2011 roku,  
- plan zakupów inwestycyjnych SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej za 2011 rok 
(realizacja), 
 - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej na dzień 31.12.2011 r., 
- plan finansowy SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej na rok 2012 , 
-   plan finansowy SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej na rok 2012 z 
uwzględnieniem restrukturyzacji zatrudnienia,  
- analizę porównawczą kontraktu z NFZ za 2011 rok  z planowanym kontraktem 
z NFZ na 2012 rok.  
Następnie Pan Księgowy Aptapski przedstawił informację o przebiegu 
wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2011 rok. Przychody w 2011 roku 
wyniosły 22323608,89 zł., natomiast koszty wyniosły 23064280,49 zł. , 
zobowiązania wyniosły 16992254,05 zł., oraz  naleŜności wyniosły 1895036,93 
zł.  
Na mniejszą od zakładanej w planie finansowym na 2011 rok realizacje 
przychodów składały się niŜsze przychody z tytułu sprzedaŜy usług medycznych 
do Narodowego Funduszu Zdrowia ( o - 9.819.82 zł), niŜsza od zakładanej 
sprzedaŜ usług medycznych do innych podmiotów (o  - 7.105,31 zł), oraz niŜsze 
przychody z tytułu sprzedaŜy usług niemedycznych (o – 6.174,61 zł). Na 
wyŜszą od zakładanej w planie finansowym na 2011 rok realizacje kosztów 
działalności podstawowej zasadniczy wpływ miały wyŜsze od zakładanego 
zuŜycie materiałów i energii , a w szczególności zuŜycie leków i opatrunków            
(o + 124.434,45 zł), oraz wyŜsze koszty usług obcych, w tym wyŜsze od 
zakładanych koszty podkontraktów medycznych ( o + 221.734,54 zł), oraz 
koszty remontów i konserwacji sprzętu ( o + 49.983,16 zł). WyŜsze od 
zakładanego zuŜycie leków dotyczyło środków związanych z leczeniem z 
zakresu stacjonarnego lecznictwa specjalistycznego z wyłączeniem leczenia w 
ramach terapeutycznych programów zdrowotnych (Pompe). Realizacja 
planowanych zakupów inwestycyjnych w grupie sprzętu do 3500 zł. (w tym 
zakup sprzętu komputerowego  za 11.010,56 zł). amortyzowanych jednorazowo 
oraz sprzęt o wartości ponad 3500 zł. zakupiony zgodnie z planem 
inwestycyjnym na 2011 rok. zwiększył się w planie finansowym 2011 r. koszt 
amortyzacji. WyŜsze od zakładanego w planie finansowym 2011 roku koszty 
podkontraktów medycznych wynikających w głównej mierze z wyŜszych 
kosztów podkontraktu pielęgniarskiego ( o + 341.092,48 zł), będącego skutkiem 
wyŜszego zapotrzebowania na usługi pielęgniarskie realizowanego w tej formie. 
RównieŜ wyŜsze od zakładanych w planie finansowym 2011 roku koszty 
remontów i konserwacji sprzętu wynikają z niezaplanowanych awarii i 
koniecznych napraw posiadanej aparatury medycznej i urządzeń związanych z 
obsługą szpitala ( kotły CO). W 2011 roku otrzymano większą wartość darowizn 
rzeczowych w postaci leków niŜ zakładano ( 843.818, 89 zł), Darowizny 
pienięŜne stanowiły kwotę ogółem( 910,00 zł). Na pozostałe przychody 
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operacyjne z tytułu umorzeń zobowiązań składają się w głównej mierze 
umorzenia podatku od nieruchomości ( 34.351,00 zł), oraz przychody  z 
przeksięgowaniem odsetek od zobowiązań naliczonych na koniec 2010 roku 
(114.820,33 zł). WyŜsze od zakładanych  w planie finansowym na 2011 rok 
inne pozostałe przychody operacyjne wynikają z wygranej sądownie sprawy z 
powództwa SP ZOZ w związku z dwukrotnie wyegzekwowanym 
zobowiązaniem ( 50.766,36 zł). Na pozostałe koszty operacyjne z tytułu 
umorzeń naleŜności składają się w głównej mierze koszty związane z 
przeksięgowaniem odsetek od naleŜności naliczonych na koniec 2010 roku                   
( 14.384,22 zł). WyŜsze od zakładanych w planie finansowym na 2011 rok 
przychody z tytułu odsetek bieŜących wynikają z odnowienia lokaty na 
rachunku banku NRB. RównieŜ wyŜsze od zakładanych w planie finansowym 
na 2011 rok  są przychody finansowe z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 
naleŜności wynikających z wygranej sądownie sprawy z powództwa SP ZOZ w 
związku z dwukrotnie wyegzekwowanym zobowiązaniem ( 19.956,39 zł),oraz 
odsetek od naleŜności naliczonych na koniec 2011 roku (7.475,80zł). Przychody 
finansowe z tego tytułu wynikają z umorzenia odsetek wynegocjowanych w 
związku ze spłatą zobowiązań cywilnoprawnych z zaciągniętej w sierpniu 
poŜyczki w wysokości ( 2.0000.000,00 zł). Na koszty w wysokości 67.044,02 zł 
złoŜyły się min. in. odsetki od zobowiązań cywilnoprawnych naliczone na 
koniec 2011 roku.  
Kolejno Pan Księgowy poinformował, iŜ plan finansowy SP ZOZ w Rawie 
Mazowieckiej na rok 2012 z uwzględnieniem restrukturyzacji zatrudnienia 
kształtuje się na poziomie roku 2011. Realizacja kontraktu w 2012 roku na 
poziomie realizacji kontraktu w 2011 roku tj. (99,95)%. Przychody ze sprzedaŜy 
20 149 116,68 zł, koszty działalności podstawowej  22 306 592,83 zł.  
W nawiązaniu do przedstawionego materiału  zabrał głos Wicestarosta 
Krzyczkowski, który poinformował, iŜ jego zdaniem w związku z ciągłym 
ponoszeniem kosztów na Oddziale PołoŜniczo – Ginekologicznym niezbędne 
jest przeprowadzenie radykalnych cięć finansowych  na tym oddziale.  
Zabierając głos równieŜ w tym punkcie Starosta Matysiak zobowiązał 
Kierownictwo  SP ZOZ do przedstawienia informacji  na kolejnym posiedzeniu 
zarządu o zakończeniu kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej wraz ze skutkami tej 
kontroli.  Kolejno Starosta Matysiak zobowiązał Kierownictwo SP ZOZ , do 
rozmów z podmiotami które mogłyby udzielić poŜyczki finansowej szpitalowi i 
przedstawienia na jednym z posiedzeń zarząd informacji czy istnieje tak owa 
moŜliwość oraz przedstawienia informacji  co do kwestii kiedy i na jakich 
warunkach,  zostałaby udzielona. 
Zarząd Powiatu  ponownie zobowiązał szpital do przedstawienia informacji co 
dalej z Przychodnią na ul. Niepodległości 8 w Rawie Mazowieckiej i do 
określenia jakie lokale są  szpitalowi  potrzebne a które zbędne. Ponadto 
Starosta Matysiak poinformował, iŜ otrzymał pismo dotyczące wypowiedzenia 
umowy o pracę Przez Dyrektor SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej Panią Annę 
Idzikowską.  W związku z zaistniałą sytuacją Starosta poinformował, iŜ Zarząd 
Powiatu podejmie stosowną decyzję w powyŜszej kwestii.  
W tym punkcie zabierając głos  Pani Dyrektor Idzikowska oświadczyła, iŜ w 
związku ze złoŜonym wypowiedzeniem z pracy, nadal będzie pracować na tym 
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stanowisku do końca okresu wypowiedzenia i będzie do dyspozycji Zarządu 
Powiatu.  
W tym punkcie została poruszona kwestia dotycząca czasów dotarcia Zespołów 
Ratownictwa Medycznego działającego w Rawie Mazowieckiej z którego 
wynika, iŜ SP ZOZ  nie spełnia wymogów Ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym dotyczącym czasów dotarcia  na miejsce zdarzenia. 
Wobec powyŜszego Zarząd Powiatu upowaŜnił Wydział Zdrowia i Polityki 
Społecznej do wystosowania pisma do Ministerstwa Zdrowia oraz do 
Wojewody Łódzkiego z prośbą o rozwiązanie powyŜszego problemu.  
 
Ad. 4 WyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na 
„Wymianę eternitowego pokrycia dachowego na budynku głównym Szpitala 
Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”. 
Pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury zwróciła się 
wnioskiem o wyraŜenie zgody na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na                       
„Wymianę eternitowego pokrycia dachowego na budynku głównym Szpitala 
Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury przetargowej.  
     
Ad. 5  Rozpatrzenie wniosku Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych w 
sprawie pomocy przy odbudowie rozkradzionego toru na odcinku między stacją 
JeŜów a przystankiem w Białyninie.  
Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych zwróciła się z wnioskiem o pomoc 
polegającą na przydzieleniu robotników Starostwa Powiatowego, bądź pomoc 
finansową z przeznaczeniem na opłacenie robotników dla przeprowadzenia prac 
związanych przy odbudowie rozkradzionego toru na odcinku między stacją 
JeŜów a przystankiem w Białyninie. Planuje się przeprowadzenie prac 
związanych z odbudową toru i przywróceniem przejezdności linii w dwóch 
etapach. Roboty przeprowadzone w ramach I etapu polegać będą na 
prowizorycznym ustabilizowaniu szyn do nowych podkładów. Zajmą 550 
roboczo – godzin. Szacowany koszt to kwota 9500, 00 zł. brutto i zostaną 
przeprowadzone  w miesiącach marzec – maj br.  
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w przedmiotowej sprawie, 
udzielając pomocy w jednej z powyŜej przedstawionych form.  
  
Ad. 6  Rozpatrzenie wniosku Fundacji Polskich Kolei Wąskotorowych w 
sprawie złoŜenia wniosku o dofinansowanie ze środków programu dla zabytków 
ruchomych Województwa Łódzkiego na rok 2012 na remont wagonu krytego z 
dostosowaniem go do przewozów rowerów. 
Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych zwróciła się z prośbą o złoŜenie 
wniosku o dofinansowanie ze środków programu dla zabytków ruchomych 
Województwa Łódzkiego na rok 2012 na remont wagonu krytego z 
dostosowaniem go do przewozów rowerów, który jest własnością Powiatu. 
Kwota dotacji 40 000,00 zł. na jeden zabytek. Fundacja deklaruje wsparcie ze 
strony kosztorysowo – merytorycznej.  
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złoŜenie wniosku na remont wagonu.  
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Ponadto Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Geodezji do przedstawienia 
informacji dotyczącej kosztów uŜytkowania wieczystego, oraz podatku od 
gruntów i budynków w związku z przejęciem kolei wąskotorowej na własność 
Powiatu.  
 
Ad. 7 Sprawy róŜne. 
Zabierając głos w sprawach róŜnych Starosta Matysiak poinformował, iŜ 
otrzymał pismo dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę Przez Dyrektor SP 
ZOZ w Rawie Mazowieckiej Panią Annę Idzikowską. RównieŜ w  sprawach 
róŜnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień   9.03.2012 r. na 
godzinę 900, oraz ustalono wstępnie termin Sesji Rady Powiatu na dzień 
20.04.2012 roku godzina 900.  
 
Ad. 8 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad 
i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta 
Rawski – Józef Matysiak  dokonał o godzinie 1200 zamknięcia posiedzenia 
Zarządu Powiatu.  
 
 
 
 
W załączeniu: 

     - załączniki wymienione w treści protokołu.  
 

Sporządziła : Kinga Kacprzak 
 

Zarząd Powiatu: 
Józef Matysiak   Starosta Rawski /-/ ............................................. 
 
Marian Krzyczkowski Wicestarosta /-/ ............................................. 
 
Marek Sekuter            Członek Zarządu   /-/        ............................................. 
 
Tadeusz Damaz             Członek Zarządu /-/ ............................................ 
 
Jarosław Kobierski Członek Zarządu /-/ ............................................. 

 
 
 


