
P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej  

odbytego w dniu 22 marca 2011 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto 
w pracach Komisji brały udział : Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej, Justyna Dobrowolska  - pracownik Zespołu ds. 
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Pani Halina Bartkowicz – BłaŜejewska – 
Dyrektor PCPR w Rawie Mazowieckiej oraz Pani Krystyna Lechańska – kierownik 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej. 
 Posiedzeniu przewodniczył: Pan Witold Szymański – Przewodniczący 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. 
  
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Przyjęcie informacji z działalności Zespołu ds. Orzekania o Stopniu 

Niepełnosprawności. 
4. Zapoznanie się z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie 

Mazowieckiej. 
5. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały dotyczącej zatwierdzenia 

zmian w Statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
6. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały dotyczącej zmiany 

w składzie Rady Społecznej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
7. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia zadań 

związanych z rehabilitacja zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2011. 

8. Przyjęcie propozycji  planu pracy Komisji na 2011 rok. 
9. Sprawy róŜne. 
10. Zamknięcie posiedzenia.   
 

Ad. 1 Otwarcia wspólnego posiedzenia Komisji o godzinie 16:15 dokonał 
Przewodniczący Komisji – Witold Szymański, witając członków Komisji 
i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Do przedstawionego protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji nie 
zgłoszono Ŝadnych uwag. Został on przyjęty jednogłośnie.  
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Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie informacji z działalności 
Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. 
Informacje o działalności jednostki przedstawiła Pani Justyna Dobrowolska  - 
pracownik Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. 

Do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rawie 
Mazowieckiej, w 2010 roku wpłynęły 704 wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności dla osób po 16 roku Ŝycia.  

Głównym celem z jakim zwracano się o wydanie orzeczenia było uzyskanie 
zasiłku pielęgnacyjnego – 214 wniosków, oraz ustalenie orzeczenia celem 
odpowiedniego zatrudnienia - 169 wniosków.  

Wpłynęło równieŜ 126 wniosków o wydanie orzeczenia                                           
o niepełnosprawności, dla osób przed 16 rokiem Ŝycia, głównym celem złoŜenia 
wniosku było tutaj uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego - 123 wnioski.  

W 2010 roku Zespół wydał ogółem 776 orzeczeń. Dla osób po 16 roku Ŝycia 
wydano 653 orzeczenia, w tym 630 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,                       
7 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 16 orzeczeń o odmowie 
ustalenia stopnia niepełnosprawności.  

Spośród 630 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności - 198 to orzeczenia 
o znacznym stopniu niepełnosprawności czyli orzeczenia stwierdzające, iŜ osoba jest 
niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub 
wymagająca, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki 
i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.  

Wydano 310 orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
stwierdzające, iŜ osoba jest osobą niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie 
w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy 
innych osób  w celu pełnienia ról społecznych.  

Oraz 122 orzeczeń o lekkim stopniu niepełnosprawności dla osób                    
z naruszoną sprawnością organizmu, powodującą w sposób istotny obniŜenie 
zdolności, jaką wykazują osoby o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną 
sprawnością psychiczną i fizyczną lub mających ograniczenia w pełnieniu ról 
społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposaŜenia w przedmioty 
ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.  

355 orzeczeń zostało wydanych dla osób, które po raz pierwszy złoŜyły 
wniosek o wydanie orzeczenia i po raz pierwszy stanęły przed składem 
orzekającym.   

Dla osób do 16 roku Ŝycia, Powiatowy Zespół ds. Orzekania                                    
o Niepełnosprawności, wydał ogółem 123 orzeczenia, w tym 111 orzeczeń                        
o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych i 12 orzeczeń o niezaliczeniu do osób 
niepełnosprawnych.  

Ponadto w 2010 roku  Zespół,  wydał 59 legitymacji osobom po 16 roku 
Ŝycia, na podstawie waŜnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i 15 
legitymacji osobom przed 16 rokiem Ŝycia, na podstawie waŜnych orzeczeń                                       
o niepełnosprawności.  
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Do Zespołu w 2010 roku wpłynęło 27 odwołań od orzeczeń o stopniu 
niepełnosprawności i 10 odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności. Wojewódzki 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi, jako organ II instancji,                    
w przypadku odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności utrzymał w mocy 
13 orzeczeń Powiatowego Zespołu, 3 orzeczenia uchylił w całości, w części 
natomiast uchylił 8 orzeczeń oraz 3 sprawy pozostawił bez rozpoznania. 
Natomiast, jeśli chodzi, o odwołania od orzeczeń o niepełnosprawności, 
Wojewódzki Zespół utrzymał w mocy 5 orzeczeń Zespołu, 1 uchylił w całości, 
3 orzeczenia zostały uchylone w części oraz  1 sprawę pozostawił bez rozpoznania.  

W 2010 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności składał 
się z 18 członków: przewodniczącego, sekretarza, 8 lekarzy, 3 psychologów,     
2 doradców zawodowych, 3 pracowników socjalnych.  

W 2010 roku Powiatowy Zespół otrzymał dotację z budŜetu Wojewody                   
w wysokości 59,400.00 zł., jednakŜe były to środki niewystarczające, gdyŜ ogólny 
koszt działalności Zespołu w 2010 roku wyniósł 110.333,14 zł., pozostałe środki 
czyli 50,934,03 zł. pochodziły z budŜetu powiatu.  

Do tak przedstawionej informacji uwag nie było. 
  

Ad. 4 Następny punkt porządku obrad obejmował zapoznanie się zapoznanie się 
z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej. 
Pisemny materiał przygotowany przez  Panią Krystynę Lechańską – Kierownika 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego protokołu. 
Po wysłuchaniu informacji, członkowie Komisji zgodnie uznali przedsięwzięcie 
utworzenia Warsztatu za bardzo potrzebne, a samą jego działalność za poŜądaną 
i bardzo efektywną.  
 
Ad. 5 Następny punkt porządku obrad obejmował  wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej. 

O omówienie treści projektu uchwały 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 
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 10/2011 z dnia 
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02.03.2011 roku, na wniosek Dyrektora SPZOZ w Rawie Maz. Konieczność zmian 
w strukturze organizacyjnej Zakładu, Dyrektor SPZOZ uzasadniła : 
1) zapewnieniem kompleksowości świadczeń, poprzez utworzenie dodatkowej 
komórki „Nocnej i świątecznej ambulatoryjnej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej 
i pielęgniarskiej ” w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Maz. przy ul. Warszawska 14. 
Nie stanowi to rozszerzenia zakresu działalności SPZOZ, a jedynie zorganizowanie 
większej dostępności. 
2) uporządkowaniem struktury organizacyjnej Zakładu, poprzez wykreślenie 
komórek: „Poradni pediatrycznej-konsultacje” i „Poradni ginekologiczno-
połoŜniczej-konsultacje” zadania które realizują faktycznie inne komórki 
organizacyjne SPZOZ - Poradnia pediatryczna i Poradnia ginekologiczno-połoŜnicza 
w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Niepodległości 8, 
3) ujednoliceniem treści załącznika nr 1 do Statutu SPZOZ w Rawie Maz. 
„Struktura organizacyjna” po dokonaniu ww. zmian organizacyjnych. Mając 
powyŜsze na uwadze Rada Powiatu Rawskiego zatwierdza zmiany Statutu SPZOZ. 
 Na pewne nieprawidłowości z zakresie kontraktowania przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia usług związanych z nocną pomocą lekarską zwrócił uwagę 
Przewodniczący Komisji – Witold Szymański. Jego zdaniem nie moŜna stosować 
przy kontraktowaniu tego typu usług jedynego kryterium, którym jest cena. Wtedy 
konkury wygrywają podmioty absolutnie nie posiadające bazy i kadry 
do świadczenia tego typu usług. 

Swoimi złymi doświadczeniami z usług nocnej opieki lekarskiej podzielił 
się równieŜ radny Rafał Dobrowolski.  
 Wicestarosta Marian Krzyczkowski poprosił aby tego typu sytuacje były 
zgłaszane, najlepiej w formie pisemnej. Starostwo będzie informowało NFZ o tego 
typu przypadkach łamania prawa. 
 Innych głosów dyskusji nie było 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
 
Ad. 6 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany w 
składzie Rady Społecznej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

O omówienie treści projektu uchwały Przewodniczący Komisji poprosił 
ponownie Panią Urszulę Przerwę – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej. 

Rada Gminy Sadkowice, Uchwałą nr IV/18/2011 z dnia 18 lutego 2011 roku 
w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, dokonała zmiany 
swojego przedstawiciela w Radzie Społecznej przy Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. NaleŜy więc, uwzględnić 
wolę Rady Gminy Sadkowice i dokonać stosownej zmiany w składzie Rady 
Społecznej przy SPZOZ w Rawie Maz. poprzez odwołanie dotychczasowego 
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przedstawiciela - Pana Marka Rejera i powołanie w jego miejsce Pana Marka 
Wodnickiego, jako nowego przedstawiciela Rady Gminy Sadkowice do składu Rady 
Społecznej. PowyŜsze naleŜy do kompetencji Rady Powiatu Rawskiego i wymaga 
formy uchwały. 

Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było.  
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 
w składzie Rady Społecznej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
 
Ad. 7  Ten punkt porządku obrad obejmował  podjęcie uchwały w sprawie  
określenia zadań związanych z rehabilitacja zawodową i społeczną osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2011.  

Omówienia treści projektu uchwały dokonała  Pani Halina Bartkowicz-
BłaŜejewska – Dyrektor PCPR w Rawie Mazowieckiej. 

W dniu 17.02.2011 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 800.130 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, zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy, 
który realizuje część zadań wynikających z ustawy oraz moŜliwościami 
wynikającymi z bardzo ograniczonej ilości środków finansowych PFRON 
w bieŜącym roku. Środki finansowe w wysokości 517.860 zł, przeznaczone są 
na dofinansowanie w 2011 r. kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Rawie Mazowieckiej, działającego przy Samorządowym Stowarzyszeniu 
Rozwoju Ziemi Rawskiej. Kwota ta stanowi 90% kosztów działalności Warsztatu 
(zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 

Proponowany podział środków został pozytywnie zaopiniowany przez 
Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. 
 Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było. 

 
Ad. 8 W tym punkcie Komisja przyjęła swój plan pracy na rok 2011 
w następującym kształcie: 
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Plan pracy Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej na rok 2011 
 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

 
Termin realizacji  

 
1. 

Przyjęcie informacji o aktualnej sytuacji 
finansowej w SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej 
oraz o wynikach prowadzonych działań związanych 
z przekształceniami organizacyjno-prawnymi 
jednostki.  

 
Luty 

2. Przyjęcie informacji z działalności Zespołu ds. 
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. 
Zapoznanie się z działalnością Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej. 

Marzec 

3. Przyjęcie informacji z rocznej działalności PCPR 
oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.   
Analiza sytuacji finansowej SPZOZ za I kw. 

 
Kwiecień 

3. Analiza sprawozdania finansowego SPZOZ w Rawie 
Mazowieckiej za 2010 r. 

 
Maj 

4. WyraŜenie opinii w zakresie planu zabezpieczenia 
ambulatoryjnej opieki medycznej na 2011 rok. 
Ocena poziomu zabezpieczeń świadczeń 
zdrowotnych z zakresu opieki zdrowotnej dla 
Powiatu Rawskiego. 

 
Czerwic 

5. Analiza prowadzonych działań związanych z 
przekształceniami  organizacyjno-prawnymi SP ZOZ 
w Rawie Mazowieckiej 

 
Lipiec/Sierpień 

6. Ocena funkcjonowania Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej. 
Analiza aktualnych problemów społecznych 
powiatu. 

 
Wrzesień 

7. Informacja z realizacji zadań w zakresie rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

 
Listopad 

 
8. 

 
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2012.  
 

 
Listopad/Grudzień 

 
 
Ad. 9 W sprawach róŜnych przedyskutowano kwestię terminów organizacji 
posiedzeń Komisji. Ustalono, iŜ w miarą moŜliwości Komisje będą zwoływane we 
wtorki. 
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Następnie Radny Rafał Dobrowolski poprosił Panią Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy w Rodzinie o przekazanie informacji, ilu rodzinom biologicznym 
pomogła  placówka jaką PCPR  i jaka to była pomoc. 

W tym miejscu Wicestarosta zaproponował aby zagadnienie to przesunąć do 
czasu gdy na posiedzeniu Komisji będzie analizowana informacja z rocznej 
działalności PCPR. Zgodnie z planem pracy Komisji zagadnienie to przewidziane 
zostało na miesiąc kwiecień.  

Propozycja ta została przyjęta. 
   
Ad. 10 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
Zdrowia Polityki Społecznej – Witold Szymański o godz. 1800  dokonał zamknięcia 
wspólnego posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 


