Informacja z XXXVI sesji Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
odbytej w dniu 10 kwietnia 2018 r.
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria CharąŜka rozpoczęła obrady
od minuty ciszy upamiętniając tym samym pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej w ósmą
rocznicę tragedii.
Pomimo opuszczenia sali przez radnych z Klubu PiS Rady Powiatu Rawskiego
oraz osób, które chciały zadać pytania na temat funkcjonowania szpitala podczas
XXXVI sesji Rady Powiatu Rawskiego w dniu 10 kwietnia 2018 r. Starosta Rawski udzielił
informacji o działaniach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym w sprawie sytuacji
Szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej.
Starosta Rawski Pan Józef Matysiak omówił działania podjęte przez władze powiatu
w tej kwestii. Jak poinformował w dniu poprzedzającym sesję odbyło się kolejne juŜ
spotkanie Starosty, Wicestarosty, Burmistrzów, Wójtów i Przewodniczących Rad z terenu
powiatu, na którym zaakceptowano dokument „Biznesplan podmiotu leczniczego – spółki
samorządowej w Rawie Mazowieckiej” oraz ustalono wspólną intencję utworzenia spółki
samorządowej.
Dokument ten prezentuje załoŜenia dla działalności Szpitala Św. Ducha w Rawie
Mazowieckiej w przypadku przejęcia jego działalności przez organy samorządowe Powiatu
Rawskiego. Według załoŜeń w takim przypadku do kontynuacji działalności Szpitala
powołana zostanie nowa spółka, której udziałowcami będzie Powiat Rawski oraz pozostałe
samorządy lokalne z terenu tego powiatu. Dokument został opracowany przez firmę
konsultingową Valorco na zlecenie Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi
Rawskiej z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. Biznesplan prezentuje proponowaną strategię
działania Szpitala w formie spółki samorządowej oraz przełoŜenie przyjętych załoŜeń na
wymiar finansowy w projekcji wyników Szpitala na lata 2018-2023. Dla celów biznes planu
załoŜono, Ŝe Spółka rozpocznie działalność od lipca 2018 r.
Starosta zaznaczył, Ŝe podejmowane działania są konsekwentną realizacją Uchwały
Rady Powiatu Rawskiego z grudnia 2017 roku, którą upowaŜniono Zarząd Powiatu
Rawskiego do podjęcia działań mających na celu utworzenie spółki prawa handlowego
z udziałem Powiatu Rawskiego i innych samorządów terytorialnych, której przedmiotem
działania będzie w szczególności prowadzenie działalności leczniczej i promocja zdrowia
oraz Stanowiska Rady Powiatu z lutego bieŜącego roku wskazującego, Ŝe Zarząd Powiatu
Rawskiego winien realizować działania w celu rozwiązania umowy dzierŜawy nr 210/2013

z dnia 15 listopada 2013 roku, na podstawie której szpital wydzierŜawiony został na rzecz
AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Kolejnym etapem prac nad powołaniem spółki powinny być decyzje poszczególnych
samorządów z terenu powiatu określające warunki ekonomiczne i organizacyjne utworzenia
takiego podmiotu. Wstępnie przyjęto, Ŝe początkowy kapitał zakładowy nowopowstałej
spółki powinien wynosić 3 miliony złotych.
Regularnie teŜ odbywają się spotkania z władzami Narodowego Funduszu Zdrowia,
5 kwietnia br. odbyło się spotkanie władz powiatu z Prezesem i Wiceprezesem Centrali NFZ
w Warszawie oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej NFZ w sprawie zoptymalizowania
sposobu przejęcia szpitala i jego kontraktu.
DzierŜawca szpitala został wezwany do zaprzestania naruszeń umowy dzierŜawy
w postaci niedostosowania warunków szpitala do wymogów Rozporządzenia Ministra
Zdrowia, określając w nim termin. Brak zaprzestania naruszeń umowy moŜe być
merytorycznym uzasadnieniem do skutecznego rozwiązania umowy i przejęcia majątku
szpitala.
Po przedstawieniu informacji przez Starostę miejski radny Pan Michał Glicner
przekazał pytania dotyczące funkcjonowania szpitala, które pozostawiła grupa osób
niemogących uczestniczyć w sesji do końca. Większość odpowiedzi na pytania zawarta była
w informacji Starosty Rawskiego, pozostałe dane przekazał Pan Andrzej Latek- Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej rawskiego starostwa.
Brak udziału w merytorycznej dyskusji i demonstracyjne opuszczenie obrad przez
radnych z Klubu PiS jest wyrazem przedwyborczej gorączki i awanturnictwa.
Podczas XXXVI sesji Rady Powiatu Rawskiego zrealizowano takŜe punkty dotyczące
zmian na stanowisku Skarbnika Powiatu. Rada, na wniosek Starosty Rawskiego, jednogłośnie
powołała na tę funkcję Panią Monikę Frankowską.
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