
P R O T O K Ó Ł NR 27/2010 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 

odbytego  w dniu 23 marca 2010 roku 
 
 W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji 
brały udział Panie:  Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia 
i Polityki Społecznej, Pani Halina Bartkowicz – Mierzejewska Dyrektor PCPR 
w Rawie Mazowieckiej.   
 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Jacek Adamczyk – Przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej.   
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń Komisji. 
3. WyraŜenie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmian w statucie 

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
4. WyraŜenie opinii w sprawie projektów uchwały dotyczącej w sprawie określenia 

zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych 
na realizację tych zadań. 

5. Informacja z rocznej działalności PCPR w Rawie Mazowieckiej. 
6. Sprawy róŜne. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonał Wacław Jacek 
Adamczyk – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, witając 
członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie  
Komisji do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki 
Społecznej uwag nie wniesiono. Został on przyjęty 3 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymującym się. 
 
Ad. 3 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
wyraŜenie opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie zmian w statucie SPZOZ 
w Rawie Mazowieckiej. 
O zabranie głosu Przewodniczący komisji poprosił Panią Urszulę Przerwę – 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. 
 Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej statut 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej uchwala rada społeczna zakładu i przedkłada  
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go do zatwierdzenia organowi, który utworzył zakład. Przepis ten  stosuje się 
odpowiednio przy dokonywaniu zmian w statucie.  

Czynność techniczna, polegająca na wykreśleniu lub dodaniu komórki 
organizacyjnej do struktury organizacyjnej określonej w  Statucie, wymaga więc 
uprzednio podjęcia stosownej uchwały przez Radę Społeczną, a następnie  jej 
zatwierdzenia przez organ załoŜycielski – Powiat Rawski, którego organ stanowiący 
- Rada Powiatu Rawskiego - dokonuje równieŜ w formie uchwały.  

Zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rawie Mazowieckiej uchwaliła Rada Społeczna  Uchwałą Nr 20/2009 z dnia 
16 grudnia 2009 roku, na wniosek Dyrektora SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 
Konieczność zmian Dyrektor SPZOZ uzasadniła wdroŜeniem w Dziale Pomocy 
Doraźnej Systemu Zarządzania Jakością. Rada Powiatu Rawskiego zatwierdza 
zmiany Statutu SPZOZ w zakresie utworzenia stanowiska  pełnomocnika 
ds. systemu zarządzania jakością. 

Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała  omawiany projekt uchwały. 
 
Ad. 4 Ten punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie projektu 
uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową 
i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 
otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizację tych zadań.  
Treść przedstawienie uzasadnienia Przewodniczący Komisji poprosił Panią Halinę 
Bartkowicz – Mierzejewską Dyrektor PCPR w Rawie Mazowieckiej.   

W dniu 15.02.2010 roku wpłynęła  informacja, Ŝe Zarząd Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał podziału na poszczególne 
powiaty środków finansowych przeznaczonych na zadania wynikające z przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Powiat Rawski na realizację tych zadań 
w bieŜącym roku otrzymał kwotę 951.902 zł.  
Zgodnie z art. 35a ust. 3 cytowanej ustawy Rada Powiatu określa zadania, na które 
przeznacza środki finansowe określone w art. 48 ust. 1 pkt.1. 
 W związku z powyŜszym poszczególne zadania oraz kwoty przeznaczone 
na ich realizację określono w załączniku do niniejszej uchwały. 
Dokonując podziału środków finansowych kierowano się potrzebami w tym zakresie 
oraz zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy, który realizuje 
część zadań wynikających z ustawy. Środki finansowe  w wysokości 517.860 zł, 
przeznaczone  są na dofinansowanie w 2010 r. kosztów działalności Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej, działającego przy Samorządowym 
Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej. Kwota ta stanowi  90%  kosztów 
działalności Warsztatu. Na pełną realizację wszystkich zadań istniej potrzeba 
dodatkowych środków w kwocie ok. 800.000 zł. Wysokość przyznawanych środków 
finansowych jest konsekwencją wielkości liczby osób niepełnosprawnych 
zarejestrowanych    w      Powiatowym    Urzędzie   Pracy.      Choć     liczba      osób  
 



 3 
 
niepełnosprawnych ulega systematycznemu zwiększeniu, to  próby przekonywania 
tych osób do rejestrowania się przynoszą znikomy efekt.  
Do tak odczytanego uzasadniania uwag nie było. 
 Komisja pozytywnie zaopiniowała  omawiany projekt uchwały. 
 
Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zaopiniowanie informacji z rocznej 
działalności PCPR w Rawie Mazowieckiej. 
Pisemny materiał członkowie Komisji otrzymali razem z materiałami na najbliŜszą 
sesję Rady Powiatu. 
Dochody  PCPR ogółem  wynoszą – 997.024,50 
Wydatki to: 
Wysokość środków finansowych  na utrzymanie PCPR   - 264.949,21 zł.     
Środki te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem tj.: 

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników wraz z pochodnymi, 
- pozostałe wydatki rzeczowe tj.: 
- materiały i wyposaŜenie 
- usługi niematerialne (rozmowy telefoniczne) 
- szkolenia i prenumerata 

Pozostała działalność 
Wykorzystane środki – 190.694,47 zł. 
- Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej z przeznaczeniem na 
dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 57.540,00 zł. 
- Dotacja otrzymana na realizację projektu UE „Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji  w powiecie rawskim” 105.154,47 zł. 
- wyposaŜenie mieszkań chronionych – 20.000,00 zł. 
- koszt imprezy integracyjnej „Wszystkie dzieci nasze są” – 8.000 zł. 
Rodziny zastępcze 
Aktualnie swoją pomocą PCPR obejmujemy 48 rodzin zastępczych w tym: 
9 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem, 39 rodzin spokrewnionych z dzieckiem, 
jedną  zawodową niespokrewnioną z dzieckiem specjalistyczną rodzinę zastępczą 
oraz 17 pełnoletnich wychowanków  z tych rodzin.   

Realizując to zadanie powiat przeznaczył środki w wysokości: 687.336,62 zł. 
na niŜej wymienione formy  pomocy oraz wydatki poniesione na rzecz innych 
powiatów. 
Środki  wykorzystane na poszczególne formy świadczeń: 
Usamodzielnienia – 622.643,90 
- pomoc na usamodzielnienie dla 4 wychowanków- 16.470 
- pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki dla 17osób (204 świadczenia)–93.743,71 
- miesięczna pomoc pienięŜna dla 48 rodzin (570 świadczeń) – 501.065,89 
- jednorazowe świadczenie pienięŜne dla 4 rodzin- 5.435,10 
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej -  5.929,20 
Dom Dziecka 
Koszt utrzymania placówki w 2009 r. wyniósł  - 1.445.799  zł. W roku ubiegłym 
dzięki środkom finansowym w wys. 15.000 zł pozyskanym z Łódzkiego Urzędu 
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Wojewódzkiego w placówce udało się prowadzić remont aneksów kuchennych 
i  doposaŜyć je w  niezbędny sprzęt AGD oraz wyposaŜyć pokoje wychowanków 
w nowe meble i łóŜka. 

Do placówki dzieci  kierowane są na podstawie postanowienia sądu 
lub  na wniosek rodzica/rodziców.  Do  najczęstszych   przyczyn  umieszczeń  dzieci 
w  Domu Dziecka naleŜą: 

- ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, 
- śmierć  jednego bądź obojga rodziców. 

W ciągu   roku  2009  w    placówce   przebywało  45  wychowanków w wieku 
od 3-19 lat. W 2009 roku z placówki odeszło 13 wychowanków w tym: 
      -  do rodzin  własnych – 2 

  -  usamodzielnionych  zostało   6  wychowanków   
  -  do innych placówek – MOW -1 osoba,. MOS – 2 osoby , DPS – 1   
  -  do rodzin zastępczych –  1 wychowanek 

  W 2009 roku do tut. Centrum  wpłynęło 60 wniosków o umieszczenie dzieci 
w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 17 skierowań  do w/w placówki. 
Były to dzieci pochodzące z terenu naszego powiatu, ale równieŜ  z innych 
powiatów tj. opoczyńskiego, brzezińskiego, kolskiego. 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
Wydatkowana kwota – 4.500 zł. 
Umowa-zlecenie prawnika  do prowadzenia poradnictwa prawnego dla osób 
doznających przemocy domowej  i  przebywających w Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej, poradnictwo dla pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu 
zajmujących się pomocą ofiarom przemocy domowej oraz przeprowadzenia 
szkolenia dla w/w pracowników.  

W 2009 r.  w OIK przebywało łącznie 11 osób – 4 osoby dorosłe oraz 7 dzieci. 
Wszystkie osoby przebywające w OIK miały dostęp do  rozmów z pracownikiem 
socjalnym, pomocy psychologicznej, porad prawnych. 
W 2009 r. psycholog przyjął łącznie 85 osób, co przekłada się na 354 sesji 
terapeutycznych. 
Zjawisko przemocy w rodzinie 
Liczba rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy to łącznie 34 osoby,  w tym ofiar 
przemocy poszukujących pomocy - 27 osób, co się przekłada na 91 sesji 
terapeutycznych. Sprawców przemocy szukających pomocy w PCPR  - 7 osób, 
co się przekłada na 13 sesji terapeutycznych. Nowe zjawisko jakie moŜna 
zaobserwować dotyczące  przemocy w rodzinie polega na tym, Ŝe dotyczy ona nie 
tylko rodzin dysfunkcyjnych, ale ofiarami przemocy staja się osoby pochodzące 
z normalnych rodzin. Zjawisko to ma tendencję rozszerzającą się i dotyczy ono nie 
tylko kobiet. 
 Po uzyskaniu odpowiedzi na zadane przez członków komisji pytania, Komisja 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację z rocznej działalności PCPR 
w Rawie Mazowieckiej. 
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Ad. 5 W sprawach róŜnych Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia 
i Polityki Społecznej poinformowała, iŜ zewnętrzna firma konsultingowa zakończyła  
prace związane z badaniem bilansu za okres ostatnich 3 lat. Dokument ten zostanie 
załączony do sprawozdania finansowego za rok 2009.  Po jego analizie przez Zarząd 
Powiatu, zostaną one przekazane Radnym. Trwają ciągle prace dotyczące 
dokumentacji związane z dokonanie przekształceń organizacyjno-prawnych SPZOZ 
w Rawie Mazowieckiej. Termin zakończenia tych prac określony został do dnia 
19 kwietnia 2010 r.  
 
Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Wacław 
Jacek Adamczyk o godz. 16:00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził : Sylwester Krawczyk. 
Jacek Adamczyk – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej   
 


