
P R O T O K Ó Ł  NR  4/2015 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego  

w dniu 10 czerwca 2015 roku 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 

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

brali: Pani Urszula Przerwa – Kierownik Oddziału Zdrowia w Wydziale Polityki 

Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, Pani Sylwia 

Stangreciak - zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pani 

Anna Solecka – dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej i Pani Aneta Psyk 

księgowa z Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół. 

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 - 28.04.15r.. 

4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu rawskiego  

za rok 2014. 

5. Opinia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną 

wymianę wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego doposażenie 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej za 2014 rok. 

7. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

8. Zajęcia stanowiska w sprawie wniosku Nu-Med Centrum Diagnostyki i Terapii 

Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie wsparcia starań  

o uzyskanie kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia.  

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie posiedzenia. 

   

Ad.1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 12:05 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  

uwagę zgłosił Pan radny Jarosław Uchman, proponując dodatkowy punkt przed 

Sprawami różnymi, a dotyczący sytuacji w szpitalu. Za kolei Przewodniczący 

Komisji zaproponował by informacja Pana radnego Uchmana o sytuacji w Szpitalu 

znalazła się w Sprawach różnych; przedstawiciele AMG będą obecni na najbliższej 
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sesji i tam będzie miejsce na szerszą dyskusję. Porządek został przyjęty przy jednym 

głosie przeciw.  

 

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 sprawozdania z wykonania budżetu 

powiatu rawskiego za rok 2014. 

Omówienia sprawozdania finansowego dokonała Pani Marzena Pakuła – 

Skarbnik Powiatu Rawskiego: 

Budżet powiatu na 2014 r. uchwalony został w dniu 30 grudnia 2013 r. 

Uchwałą Nr XXXII/216/2013 Rady Powiatu Rawskiego. Uchwała określała 

dochody i wydatki budżetu, w tym dochody i wydatki na zadania rządowe 

i z zakresu administracji rządowej, plan dochodów Skarbu Państwa do uzyskania 

przez powiat w 2014 r., zestawienie zadań inwestycyjnych na 2014 r. oraz wydatki 

na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy 

strukturalnych  

i Funduszu Spójności. 

Dochody planowane to 49 591 528,00 zł. Wykonanie w 2014 roku wyniosło 49 397 

662,87 zł tj. 99,6 % planu. Planowana kwota subwencji to 27 430 463,00 zł. 

Wykonanie w 2014 roku wyniosło 27 430 463,00 zł, tj. 100,0 % planu, z tego: 

 

 Plan Wykonanie % 

-subwencja oświatowa 23 637 137,00 23 637 137,00 100,0 

-subwencja 

równoważąca 

1 898 793,00 1 898 793,00 100,0 

-subwencja 

wyrównawcza 

1 894 533,00 1 894 533,00 100,0 

 

Subwencje stanowiły 55,5% dochodów ogółem. 

Kwota dotacji to 10 408 826,00 zł – plan oraz 10 339 023,78 zł - wykonanie 2014 

roku tj. 99,3 %.  

W kwotach dotacji są dotacje z budżetu państwa, dotacje z budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, dotacje z funduszy celowych, dotacje z funduszy 

europejskich oraz zwroty dotacji. 

- Dotacje z budżetu państwa 

Kwota tych dotacji szacowana była w wysokości 6 184 433,00 zł. Dotacje, jakie 

wpłynęły w 2014 roku to kwota 6 146 099,09 zł tj. 99,4 % w tym: 
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a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieżące).  

Plan 5 522 359,00 zł, wykonanie 5 484 049,83 zł tj. 99,3 %.  

b) na zadania z zakresu administracji rządowej (inwestycyjne).  

Plan 91 000,00 zł, wykonanie 90 975,26 zł tj.100,0 %  

c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową. 

Plan 8 260,00 zł, wykonanie 100,0 % tj. 8 260,00 zł. 

d) na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 

Plan 15 600,00 zł, wykonanie 15 600,00 zł, tj. 100,0 %.\ 

e) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. 

Plan 547 214,00 zł, wykonanie 547 214,00 zł, tj. 100,0 %. 

- Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

Plan 1 346 462,00 zł. Wykonanie 2014 roku 1 697 720,20 zł, tj. 126,1 % kwoty 

planowanej. Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane  

z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci 

pochodzących z innych gmin i powiatów), dotacje na utrzymanie dzieci 

pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach 

zastępczych  

w powiecie rawskim oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu. 

a) Z budżetów gmin (bieżące) plan 140 340,00 zł, wykonanie w 2014 roku 

203 685,08 zł, tj. 145,1 % kwoty planowanej.  

b) Z budżetów gmin (inwestycyjne) plan 448 300,00 zł, wykonanie w 2014 roku 

448 035,78 zł, tj. 99,9 % kwoty planowanej.  

c) Z budżetów powiatów (bieżące) 644 822,00 zł, wykonanie w 2014 roku 

933 026,37 zł, tj. 144,7 % kwoty planowanej.  

d) Z budżetów jst na pomoc finansową (bieżące) plan 39 000,00 zł, wykonanie  

39 000,00 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej. 

e) Z budżetów jst na pomoc finansową (inwestycyjne) plan 74 000,00 zł, 

wykonanie 73 972,97 zł, tj. 100,0 % kwoty planowanej. 

- Dotacje z funduszy celowych 

Z państwowych funduszy celowych (bieżące) plan 116 425,00 zł, wykonanie 

124 425,00 zł tj. 106,9 % planu. 

Z samorządu województwa (inwestycyjne) plan 581 040,00 zł, wykonanie  

508 809,69 zł tj. 87,6 % kwoty planowanej. 

- Dotacje z funduszy europejskich 

Z funduszy europejskich (bieżące) 2 062 333,00 zł, wykonanie w 2014 roku 

1 747 765,39 zł, tj. 84,7 % kwoty planowanej. Z funduszy europejskich 

(inwestycyjne) 117 790,00 zł, wykonanie w 2014 roku 113 863,31 zł, tj. 96,7 % 

kwoty planowanej. 

- Zwroty dotacji 
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Plan 343,00 zł, wykonanie w 2014 roku 341,10 zł tj. 99,4 % - są to zwroty 

zaliczek od komornika  pierwotnie sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa. 

Na 2014 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 11 752 239,00 

zł, wykonanie na koniec 2014 roku wyniosło 11 628 176,09 zł, tj. 98,9 %. 

Na dochody własne składają się: 

- wpływy za druki komunikacyjne. 

  Plan 1 200 000,00 zł, wykonanie w 2014 roku wyniosło 1 168 925,00 zł tj. 97,4 %. 

- wpływy ze sprzedaży majątku. 

  Plan 518 176,00 zł, wykonano w 2014 roku 5 698,80 zł, tj. 1,1 %. 

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. 

  Plan 7 833 442,00 zł, wykonanie w 2014 roku 7 977 997,66 zł tj. 101,8 %. 

W tym: 

1) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych: 

plan - 7 615 442,00 zł, wykonanie – 7 699 964,00 zł. 

2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych: 

plan – 218 000,00 zł, wykonanie – 278 033,66 zł. 

- wpływy z najmu i dzierżawy. 

  Plan 410 845,00 zł, wykonanie w 2014 roku 498 104,53 zł tj. 121,2 %. 

- odsetki bankowe i inne. 

  Plan 99 310,00 zł, wykonanie w 2014 roku 97 401,53 tj. 98,1 %. 

- wpływy z usług. 

  Plan 637 755,00 zł, wykonanie w 2014 roku 668 364,01 zł tj. 104,8 %. 

- wpływy z opłat, koncesji i licencji. 

  Plan 236 000,00 zł, wykonanie w 2014 roku 340 571,74 zł, tj. 144,3 %. 

- darowizny 

  Plan 23 310,00 zł, wykonanie w 2014 roku 18 310,00 zł, tj. 78,5 %. 

- wpływy z różnych dochodów  

  Plan  293 082,00 zł, wykonanie w 2014 roku 318 479,83 zł  tj. 108,7 %. 

- środki pozyskane z innych źródeł (bieżące). 

  Plan 159 219,00 zł, wykonanie w 2014 roku 176 328,07 zł, tj. 110,7 %.  

- środki z Funduszu Pracy 

  Plan 216 100,00 zł, wykonanie w 2014 roku 216 100,00 zł tj. 100,0 %.  

- pozostałe dochody. 
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  Plan 125 000,00 zł, wykonanie w 2014 roku 141 894,92 zł tj. 113,5 %. 

Dochody własne powiatu po stronie wykonania stanowiły 23,5 % dochodów 

ogółem.  

W planie ujęto przychody w wysokości: 4 955 279,00 zł, wykonanie za rok 

2014 wyniosło 7 629 688,33 zł tj. 154,0 %.W całości były to przychody z tytułu 

wolnych środków z lat ubiegłych. 

Plan wydatków określony został na poziomie 51 399 194,00 zł. Wykonanie  

w 2014 roku wyniosło 48 540 542,63 zł tj. 94,4 %. 

Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje:  

1.Wydatki bieżące plan w wysokości 47 720 526,00 zł, wykonanie  

za 45 278 102,06 zł tj. 94,9 % planu, w tym: 

a) jednostki budżetowe kwota 41 978 292,00 zł, wykonanie 40 196 104,65 zł tj. 

95,8 %planu  

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 740 122,00 zł, wykonanie za 

30 235 480,76 zł tj. 98,4%; 

- zadania statutowe 11 238 170,00 zł, wykonanie 9 960 623,89 zł tj. 88,6 % 

planu; 

b) dotacje na zadania bieżące 1 246 770,00 zł, wykonanie 1 064 084,40 zł  

tj. 85,3 % planu, 

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 569 251,00 zł, wykonanie 

1 304 335,83 zł tj. 83,1 % planu, 

d) obsługa długu 820 000,00 zł, wykonanie 782 751,93 zł tj. 95,5 % planu, 

e) wydatki z udziałem środków UE 2 106 213,00 zł, wykonanie 1 930 825,25 zł  

tj.: 91,7 % planu; 

2. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 678 668,00 zł, wykonanie  

za 2014 rok wyniosło 3 262 440,57 zł tj. 88,7 % planu w tym: 

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 267 016,00 zł, wykonanie 3 148 577,26 zł  

tj. 96,4 % planu; 

b) z udziałem środków UE 411 652,00 zł, wykonanie za 2014 rok 113 863,31 zł 

tj. 27,7 %. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu roku 2014 stanowi załącznik  

do niniejszego protokołu. 

 Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie wykonania budżetu powiatu rawskiego za rok 2014. 

 

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

wyrażenia zgody na wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę wyposażenia warsztatu terapii 

zajęciowej lub jego doposażenie. 

 Informację o uchwale przedstawiła Pani Sylwia Stangreciak – zastępca 

dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej:  
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Zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej za zgodą 

powiatu, nie więcej niż 3 % środków Funduszu przeznaczonych na pokrycie 

rocznych kosztów działalności warsztatu można wykorzystać na niezbędną wymianę 

zużytego wyposażenia warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie. 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

niezbędną wymianę wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej lub jego doposażenie. 

 

Ad.6 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 

obejmującego wyrażenie opinii nt. uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej za 2014 rok. 

Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Urszula Przerwa  - Kierownik 

Oddziału Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego  

w Rawie Mazowieckiej i Pani Aneta Psyk - Księgowa: 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  

(Dz. U. z 2013 roku poz. 330 z późn. zmn.) roczne sprawozdanie finansowe 

jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

jest Rada Powiatu Rawskiego. Tak więc podjęcie niniejszej uchwały jest 

spełnieniem ustawowego obowiązku. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zakończył rok obrotowy 2014 ze stratą  

w kwocie 382.761,08zł. Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r  

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 roku poz. 618) samodzielny publiczny 

zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. 

Powiat, jako podmiot tworzący nie ma obowiązku pokrywać ujemnego wyniku 

finansowego SPZOZ-u ponieważ wynik finansowy po dodaniu kosztów amortyzacji 

ma wartość dodatnią ( art. 59 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej). 

Dokładniejsze dane przytoczyła Pani Aneta Psyk – Główna Księgowa   

w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół, która zajmuje się też 

księgowością SPZOZ-u. 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, przy jednym głosie wstrzymującym 

się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Rawie Mazowieckiej za 2014 rok. 

 

Ad.7 W tym punkcie  wyrażono opinię do projektu uchwały w sprawie powołania 

Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej. 
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 Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Urszula Przerwa  - Kierownik 

Oddziału Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego  

w Rawie Mazowieckiej: 

W związku z upływem kadencji Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, Rada Powiatu Rawskiego, jako 

podmiot uprawniony, na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia  

2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz.618) powołuje Radę 

Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej na kolejną czteroletnią kadencję (2015-2019) i zwołuje jej pierwsze 

posiedzenie. Rada Społeczna składa się z 9 osób /tak stanowi Statut SPZOZ/  

tj. przewodniczącego, którym z mocy ustawy jest starosta lub osoba przez niego 

wyznaczona oraz 8 członków, którymi są przedstawiciele wybrani przez Rady Gmin 

i Miast z terenu Powiatu Rawskiego, Radę Powiatu i Wojewodę Łódzkiego. Zgodnie 

z powyższą ustawą, Radę Społeczną SPZOZ powołuje i odwołuje Rada Powiatu, 

stąd konieczność podjęcia niniejszej uchwały. 

Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na 4 letnią kadencję w składzie: 

1) Przewodniczący – Marian Krzyczkowski; 

2) Członkowie: 

a) Jarosław Kobierski - przedstawiciel Rady Powiatu Rawskiego, 

b) Piotr Paweł Kacprzyk - przedstawiciel Wojewody Łódzkiego, 

c) Zbigniew Sienkiewicz - przedstawiciel Rady Miasta Rawa Mazowiecka, 

d) Andrzej Walczak - przedstawiciel Rady Miejskiej w Białej Rawskiej, 

e) Paweł Królak - przedstawiciel Rady Gminy Cielądz, 

f) Krzysztof Rupiewicz - przedstawiciel Rady Gminy Regnów, 

g) Katarzyna Klimek - przedstawiciel Rady Gminy Rawa Mazowiecka, 

h) Joanna Nowocin - przedstawiciel Rady Gminy Sadkowice. 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

 

Ad.8 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zajęcie stanowiska w sprawie 

wniosku Nu-Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie 

Mazowieckim w sprawie wsparcia starań o uzyskanie kontraktu z Narodowego 

Funduszu Zdrowia.  

 Pismo o wsparcie starań Nu-Med przytoczył Przewodniczący Komisji – Pan 

Marian Krzyczkowski. Przewodniczący zapytał czy mamy stanowisko naszego 

podmiotu tj. AMG. Odpowiedziała Pani Kierownik Urszula Przerwa, informując  

że stanowisko AMG (dzierżawcy szpitala Św. Ducha) będzie pozytywne. 

 Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowała wniosek  

Nu-Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie 

Mazowieckim w sprawie wsparcia starań o uzyskanie kontraktu z Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 
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Ad. 9 W sprawach różnych: 

Pan Uchman zabrał głos w sprawie sytuacji w Szpitalu w Rawie 

Mazowieckiej, która według jego oceny jest bardzo zła (odejście dyrektora, 

rezygnacja ordynatora oddziału chorób wewnętrznych, zmiany w składach zespołów 

wyjazdowych karetek specjalistycznego i podstawowego, nie obsadzenie  8 dyżurów 

na miesiąc czerwiec w oddziale wewnętrznym i oddziale położniczo-

ginekologicznym, braki w personelu - pracownia endoskopii nie posiada lekarza, 

cały zespół internistyczny złożył wypowiedzenia; braki w lekach). Pan Wicestarosta 

odpowiedział, że Zarząd AMG będzie rozmawiał z lekarzami, którzy złożyli 

wypowiedzenia, bo Zarząd sam nie zna przyczyny wypowiedzeń. 

Pan radny Uchman stwierdził, że odpowiedzi na 4 pytania, które składał  

na poprzedniej sesji Rady Powiatu, są nie pełne i były one skierowane do Zarządu 

Powiatu, a nie do zarządu Szpitala. Pan wicestarosta Krzyczkowski odpowiedział,  

że w przypadku pytań szczegółowych, Zarząd Powiatu zwraca się do AMG i opiera 

się na tak uzyskanej wiedzy. 

Jak dodał Pan Uchman, obawia się, że informacje przedstawiane przez 

dzierżawcę szpitala są niepełne, a dotyczą sytuacji w szpitalu. Pan radny Jarosław 

Uchman stwierdził, iż te wszystkie swoje spostrzeżenia zbierze na piśmie  

i przedstawi jednak na najbliższej sesji Rady Powiatu. 

   

Ad.10 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej – Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski  

o godz. 12.50
 
dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  

 

W załączeniu : 

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 

 
Sporządził: Tomasz Góraj 

        Przewodniczący Komisji: 

 


