
P R O T O K Ó Ł  NR  2/2015 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego  

w dniu 25 lutego 2015 roku 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział 

brali: Pan Andrzej Latek - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa 

Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, Pani Bożena Woźniak - Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej oraz Pan Andrzej Brodowski- 

Dyrektor Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej. 

 Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki 

Społecznej – Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski. 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na zastępcę dyrektora ds. lecznictwa SPZOZ w 

Rawie Mazowieckiej. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w statucie 

SPZOZ  

w Rawie Mazowieckiej. 

6. Informacja o sytuacji na rynku pracy w roku 2014 (Pani Dyrektor Powiatowego  

Urzędu Pracy). 

7. 100 lat funkcjonowania Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (Pan Dyrektor 

Domu Dziecka). 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie posiedzenia.   

 

Ad.1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 13:00 dokonał Przewodniczący 

Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej– Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski, 

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 Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 

został przyjęty jednogłośnie i bez uwag. 

 

Ad.4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 

obejmującego wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie powołania 

komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na zastępcę dyrektora ds. 

lecznictwa SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 



 2 

Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek– Dyrektor Wydziału 

Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej: 

Zgodnie z art.49 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz.217 z późniejszymi zmianami) w podmiocie 

leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko 

zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem. W związku  

z tym, iż dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Rawie Mazowieckiej nie jest lekarz, zachodzi konieczność przeprowadzenia 

konkursu na powyższe stanowisko.  

Konkurs przeprowadza, zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre 

stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą  

( Dz.U. z 2012r. poz.182), komisja konkursowa powołana przez podmiot tworzący. 

W skład komisji konkursowej wchodzą: od 3 do 6 przedstawicieli podmiotu 

tworzącego, w tym przynajmniej 1 lekarz, przedstawiciel Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, przedstawiciel Okręgowej 

Rady Lekarskiej, Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych właściwych ze względu 

na siedzibę podmiotu leczniczego oraz przedstawiciel zakładowych organizacji 

związkowych działających w podmiocie leczniczym (§ 10, pkt 2 cytowanego wyżej 

Rozporządzenia). Przewodniczącego komisji wskazuje podmiot tworzący. Proponuje 

się powołać komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w następującym składzie:  

- Andrzej Latek - przedstawiciel podmiotu tworzącego-przewodniczący;  

- Witold Szymański - przedstawiciel podmiotu tworzącego-członek;  

- Tadeusz Damaz - przedstawiciel podmiotu tworzącego-członek;  

- Małgorzata Rudniak - przedstawiciel Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej-członek;  

- Marek Jarzębski - przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi-

członek;  

-Elżbieta Krokocka - przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położnych 

w Łodzi - członek.  

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, jednogłośnie, pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

 

Ad.5  Kolejny punkt porządku obrad obejmował opinię uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Omówienia dokonał Pan Andrzej Latek– 

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie 

Mazowieckiej: 
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Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 217 z późniejszymi zmianami) statut podmiotu 

leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący. Podmiot 

tworzący wprowadza również zmiany do statutu. Ponieważ w załączniku do Statutu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

"Struktura Organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Rawie Mazowieckiej„ wyszczególnione są wszystkie komórki organizacyjne  

i samodzielne stanowiska pracy funkcjonujące w Zakładzie, dlatego też konieczne 

stało się uwzględnienie w strukturze nowych stanowisk pracy takich jak: stanowisko 

ds. obsługi prawnej i stanowisko pełnomocnika ds. Systemu Jakości. Utworzenie 

stanowiska ds. obsługi prawnej wiąże się z koniecznością zatrudnienia radcy 

prawnego, dla zapewnienia właściwego kierowania Zakładem. Natomiast 

zatrudnienie pełnomocnika ds. Systemu Jakości niezbędne jest do zapewnienia 

prawidłowego prowadzenia dokumentacji i spraw w zakresie ISO. W wyniku 

reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej, z dniem 01.01.2014 roku nastąpiło znaczne ograniczenie jego 

działalności. Obecnie Zakład świadczy usługi zdrowotne w zakresie podstawowej 

opieki zdrowotnej, dla około 1800 populacji, i medycyny pracy. Przy tak 

ograniczonej działalności Zakładu nie ma potrzeby utrzymywania dotychczasowego 

stanu liczebnego członków Rady Społecznej SPZOZ. Dlatego też proponuje się 

zmniejszenie ogólnej liczby członków z 11 do 9, i dla ujednolicenia liczby 

przedstawicieli z poszczególnych Gmin i Miast z terenu Powiatu Rawskiego tj. po 1 

przedstawicielu, zmniejszenie liczby z 3 do 1 przedstawicieli wybieranych przez 

Radę Miasta Rawa Mazowiecka. Ponieważ zarówno ogólną liczbę członków Rady 

Społecznej, jak i liczbę przedstawicieli z poszczególnych jednostek samorządu 

terytorialnego określa Statut Zakładu zatem, aby powołać Radę Społeczną, na nową 

kadencję, w pomniejszonym składzie zachodzi konieczność wprowadzenia  

w Statucie proponowanych zmian. Kadencja Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w obecnym 

składzie kończy się w roku bieżącym. W Statucie Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej stanowiącym załącznik do 

Uchwały Nr XVII /123/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  

z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ( Dz. Urz. 

Województwa Łódzkiego z 2014 roku poz. 2815) proponuje się wprowadzenie 

następujących zmian: 

1) w § 18 Statutu: 

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie; „ 8. Rada Społeczna składa się z 9 członków.”, 

b) w ust. 9, pkt.2, lit b otrzymuje brzmienie: „ b) przedstawiciel miasta Rawa 

Mazowiecka – 1 osoba,”; 

2) w Załączniku do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej "Struktura Organizacyjna Samodzielnego 
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Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej„ w ust.2 po pkt. 3 

dodaje się pkt. 4 i pkt 5 w brzmieniu: 

„4) pełnomocnik ds. Systemu Jakości,”, „5) samodzielne stanowisko  

ds. obsługi prawnej.”. 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, jednogłośnie, pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

 

Ad.6 W tym punkcie  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, 

Pani Bożena Woźniak  przedstawiła informacje o sytuacji na rynku pracy w roku 

2014 (załącznik nr 2 do protokołu).  

W tym miejscu Radny Jarosław Uchman zwrócił się do Pani Dyrektor Bożeny 

Woźniak z pytaniem, czy wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy 

znajdują się lekarze, pielęgniarki lub fizjoterapeuci? Pani Dyrektor odpowiedziała, 

że obecnie osób reprezentujących wyżej wymienione zawody nie ma w bazie 

bezrobotnych rawskiego urzędu. Kolejne pytanie zadała Przewodnicząca Rady 

Powiatu Pani Maria Charążka. Dotyczyło ono wiedzy na temat kierunków studiów 

generujących bezrobotnych. Pani Dyrektor Urzędu Pracy odpowiedziała, że osoby, 

które ukończyły wyższe uczelnie w trybie stacjonarnym szukają pracy  

w większych miastach, natomiast w bazie rawskiego urzędu najczęściej bez pracy 

pozostają osoby, które ukończyły studia zaoczne w pobliskich uczelniach. 

 

Ad.7 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wystąpienie Dyrektora Domu 

Dziecka w Rawie Mazowieckiej- Pana Andrzeja Brodowskiego dotyczące 100-lecia 

placówki, w którym przedstawił bogatą historię rawskiego Domu Dziecka (załącznik 

nr 3 do protokołu). W tym miejscu Dyrektor złożył serdeczne podziękowania dla 

Radnych Rady Powiatu Rawskiego za udział w XV Powiatowym Balu 

Charytatywnym, środki pieniężne zebrane na rzecz Domu Dziecka przeznaczone 

zostaną na wyjazd wakacyjny dla podopiecznych oraz doposażenie sali 

doświadczania świata. 

 

Ad. 8 W sprawach różnych głosów nie było. 

   

Ad.9 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej – Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski  

o godz. 14.10
 
dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  

 

W załączeniu : 

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 

 

Sporządziła: Patrycja Wróblewska 

        Przewodniczący Komisji: 

 


