
P R O T O K Ó Ł  NR  26/2013 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego  

w dniu 27 listopada 2013 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział 
brała Pani Urszula Przerwa – kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich 
w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego 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 posiedzenia Komisji -13.08.2013r. 
4. Wyrażenie opinii nt. projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego  

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej za 2013 rok. 

5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

6. Sprawy różne. 
7. 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 wyrażenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie wyboru 
podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej  
za 2013 rok. 

Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Urszula Przerwa – kierownik 
Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich w Wydziale Polityki Społecznej 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej: 
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Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej zwrócił się z prośbą o wybór podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 
SPZOZ za 2013 rok. 
Na podstawie przepisów art. 66 ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994r.  
o rachunkowości( Dz. U. z 2013 roku, poz. 330, poz.613) 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. 
Wyboru firmy POL - TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bora 
Komorowskiego 56 C lok. 91, dokonano po przeprowadzonej analizie ofert, 
złożonych w związku z ogłoszonym zaproszeniem do składania ofert  
na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej za 2013 rok. 
Kryterium wyboru była cena brutto za usługę. Wybrana firma spełniała wszystkie 
warunki określone w zaproszeniu i zaoferowała najkorzystniejszą cenę za usługę  
– 6.027,00 PLN brutto. 
Firma POL - TAX Sp. z o.o. jest uprawniona do badania sprawozdań finansowych 
na podstawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych pod numerem 2695 prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych 
Rewidentów w Warszawie. 
Zgodnie z art. 66, ust. 5 cytowanej ustawy, umowę na badanie sprawozdania 
finansowego SPZOZ za 2013 rok z podmiotem wybranym przez Radę Powiatu 
Rawskiego zawiera Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, jak również pokrywa koszty jego wykonania.  

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie, przy jednym głosie 
wstrzymującym się, zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 
 
Ad. 5 W tym punkcie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 
zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej 

Omówienia projektu uchwały dokonała 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. 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. W wyniku wprowadzonych zmian następuje 
ograniczenie działalności SPZOZ w Rawie Mazowieckiej do świadczenia usług 
zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny pracy. 
Działalność lecznicza w rodzaju lecznictwo stacjonarne szpitalne, ambulatoryjna 
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opieki specjalistyczna oraz ratownictwo medycznego, które aktualnie świadczy 
SPZOZ zostaną przekazane do realizacji podmiotowi leczniczemu AMG Centrum 
Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie. Podmiot ten będzie świadczył powyższe 
usługi na bazie wydzierżawionych na okres 30 lat, od SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej, nieruchomościach, sprzęcie i aparaturze medycznej oraz przejętych 
na podstawie art. 23¹ Kodeksu Pracy pracowników Zakładu. 
Firma AMG Centrum Medyczne Sp. z o. o. wyłoniona została w pisemnym 
przetargu ograniczonym ogłoszonym i przeprowadzonym przez Dyrektora SPZOZ 
w Rawie Mazowieckiej. Powyższa Firma jest podmiotem leczniczym, w rozumieniu 
art. 4, pkt. 1, ust.1ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, 
wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego.  

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie, przy trzech głosach za, 
jednym głosie wstrzymującym się i jednym przeciw, zaopiniowała projekt niniejszej 
uchwały. 
 
Ad. 6 W sprawach różnych: 
- Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał na jakim etapie jest sprawa podpisania 
umowy z dzierżawcą SPZOZ. 

Odpowiedział Pan Jarosław Kobierski członek Zarządu Powiatu Rawskiego, 
informując, że firma musi spełnić podstawowe warunki: złożyć gwarancję bankową 
w wysokości 4,6 mln zł i przejąć kontrakt z NFZ. 

 
Ad.7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej – Witold Szymański o godz. 16.45 dokonał 
zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
         

Przewodniczący Komisji: 
 


