
P R O T O K Ó Ł  NR  21/2013 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego  

w dniu 8 maja 2013 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział 
brali: Pani Halina Bartkowicz–Błażejewska - Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, Pan Daniel Aptapski – Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej  
i Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej  
w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej 
 Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki 
Społecznej – Pan Witold Szymański. 
  
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę 
zużytego wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego doposażenie. 

5. Zaopiniowanie uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego 
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012- 2017. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie rawskim. 
7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie SPZOZ w Rawie 

Mazowieckiej.  
8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 

rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 
9. Sprawy różne. 
10. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 16:15 dokonał Przewodniczący 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Pan Witold Szymański, witając wszystkich 
obecnych. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie do podejmowania wiążących 
decyzji. 
 
Ad. 2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji  porządku obrad  uwag 
nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji – został on przyjęty 
przy jednym głosie wstrzymującym się. 
 
Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
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Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu 
terapii zajęciowej lub jego doposażenie. 

Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Halina Bartkowicz  
- Błażejewska – Dyrektor Powiatowego centrum Pomocy Społecznej: 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587) za zgodą powiatu nie więcej niż 3% środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  
na pokrycie rocznych kosztów działalności warsztatu można wykorzystać na 
niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe 
wyposażenie. Prośba o wyrażenie takiej zgody wpłynęła od Samorządowego 
Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej, jednostki prowadzącej Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej. 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 
 
Ad. 5 W tym punkcie wyrażono opinię dotyczącej uchwały w sprawie przyjęcia 
Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 
2012- 2017. 

Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Halina Bartkowicz  
- Błażejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej: 
W bieżącym roku Powiat Rawski uczestniczy w programie Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą " Program 
wyrównywania różnic między regionami II". Jednym z warunków, które należy 
spełnić ubiegając się o dofinansowanie w ramach tego programu jest zgodność 
zgłoszonych projektów celami założonymi w samorządowym programie działań 
na rzecz osób niepełnosprawnych. W związku z tym w Powiatowym Programie 
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012 - 2017 dokonano 
zmian poprzez dodanie odpowiednich zapisów w pkt. 7 tabeli. 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały 
 
Ad. 6 Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie rawskim, którą 
przedstawiła Pani Halina Bartkowicz - Błażejewska – Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Społecznej: 

Pełny tekst informacji przedstawionej przez Panią Dyrektor stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Uwag do przedstawionej informacji nie 
było. 

 
Ad. 7 Ten punkt obejmował zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian w Statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.  

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej: 
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Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 217) statut podmiotu leczniczego 
nie będącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący oraz wprowadza zmiany do 
statutu. W związku z powyższym Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej złożył 
wniosek o wprowadzenie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej polegających na utworzeniu w 
Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej ul. Niepodległości 
8 poradni leczenia bólu i tlenoterapii domowej. 
Zmiany te dokonywane są w związku z tym, że Zakład planuje rozszerzyć swoją 
działalność o usługi w zakresie leczenia bólu i tlenoterapii domowej oraz ubiegać się 
o ich realizację w ramach środków publicznych na podstawie umowy z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Aby SPZOZ mógł przystąpić do konkursu ofert na 
świadczenie usług o których mowa wyżej musi dokonać wpisu w/w komórek 
organizacyjnych w Statucie. 
W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w Statucie 
SPZOZ w przedmiotowym zakresie. 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt 
niniejszej uchwały. 
 
Ad.8 Kolejny punkt przewidywał opinie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
 Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej: 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.330) roczne sprawozdanie finansowe 
jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
jest Powiat Rawski. Tak więc podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Rawskiego jest 
spełnieniem ustawowego obowiązku. 
Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 217) Powiat Rawski, jako organ tworzący 
dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej może w terminie 3 miesięcy od upływu terminu 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego pokryć ujemny wynik finansowy Zakładu 
za rok obrotowy tego Zakładu, jeżeli wynik ten po dodaniu kosztów amortyzacji, ma 
wartość ujemną - do wysokości tej wartości. Ponieważ Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej znajduje się w bardzo trudnej 
sytuacji finansowej i nie jest w stanie pokryć straty we własnym zakresie, dlatego 
też strata w wysokości 106.341,76 zł zostanie pokryta ze środków własnych Powiatu 
Rawskiego. 

Pani radna Teresa Pietrzak zadała pytanie dotyczące przekształcenia SP ZOZ. 
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Dyrektor SPZOZ Pan Daniel Aptapski odpowiedział radnej na pytania 
następująco: Do końca tego roku musi nastąpić przekształcenie SP ZOZ w spółkę,  
byśmy uzyskali dotację ze Skarbu Państwa.  
Czy szukamy jakiegoś operatora z własnym kapitałem, czy zarząd chce 
przekształcenia w 100% z udziałem powiatu ? - Szukamy rozwiązania najbardziej 
odpowiedniego i nie wykluczamy żadnej możliwości. Jeżeli chodzi o inwestycję 
musimy albo sami szukać wsparcia w dotacjach albo w innych operatorach. 

Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał dlaczego dawniej likwidowane 
oddziały są znów odbudowywane - Dyrektor SP ZOZ odpowiedział, że był to 
jeden z wymogów przystosowania statutu SPZOZ. 

Pan Witold Szymański zapytał o rentgen, który jest montowany w SP ZOZ  
- Dyrektor SP ZOZ odpowiedział, że odbywają się teraz szkolenia pracowników, 
potrzebne jest jeszcze odbiór sanepid i będzie można sprzęt testować sprzęt.  
W związku z tym ruszy cały kampania reklamowa promująca nowo otwarty zakład 
diagnostyki obrazowej.  

Zadano jeszcze jedno pytanie dotyczące możliwości uzyskanie wyników 
drogą internetową. Odpowiedź była następująca, w przyszłości będzie to możliwe, 
gdy zabezpieczenie dokumentacji wrażliwej będzie odpowiednie.  

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ za rok 2012. 

 
Ad.9 W sprawach różnych nie było pytań. 

  
Ad.10 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej – Witold Szymański o godz. 17.40 dokonał 
zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
         

Przewodniczący Komisji: 
 


