
PR O T O K Ó Ł  NR 11/2012 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 

w dniu 18 kwietnia 2012 roku  
 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Zdrowia, zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto 
w pracach Komisji jako zaproszeni goście udział brali: Pani Urszula Przerwa            
– Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich, Pani Halina Bartkowicz       
- BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Sylwia 
Stangreciak – pracownik PCPR, Pani Krystyna Lechańska – Kierownik Warsztatów 
Terapii Zajęciowej.  

Posiedzeniu przewodniczyli: Jarosław Kobierski – wiceprzewodniczący 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej i Pan Witold Szymański – Przewodniczący 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. 

 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
4. WyraŜenie opinii w zakresie projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały        

nr III/27/2010 Rady Powiatu rawskiego w Rawie mazowieckiej z dnia              
29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej                  
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora               
ds. lecznictwa SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

5. WyraŜenie opinii w zakresie projektu  uchwały w sprawie określenia zadań 
związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych            
na realizację tych zadań w 2012 r. 

6. Informacja z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie        
w Rawie Mazowieckiej oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej        
na rok 2012. 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie rawskim. 
8. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej               

oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej 
9. Sprawy róŜne. 
10. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 16.15 dokonał Jarosław Kobierski   
– wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, witając członków 
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Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji   
do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Do propozycji przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Został 
on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu 
z poprzedniego posiedzenia Komisji. Do treści w/w protokołów uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty bez uwag jednogłośnie. 
 
Ad. 4  Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2010 Rady Powiatu 
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania 
komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy 
dyrektora ds. lecznictwa SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

O zabranie głosu w tej sprawie, prowadzący posiedzenie komisji poprosił 
Panią Urszulę Przerwę – Kierownik w Oddziale Zdrowia i Spraw Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
 W związku z rezygnacją Pana lek. med. Jarosława Uchmana - przedstawiciela 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Oddział Terenowy w Rawie 
Mazowieckiej w pracach Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu         
na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej ( pismo z dnia 04.04.2012 r.) 
powołanej Uchwałą Nr III/27/2010 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 2010 r. zachodzi konieczność dokonania zmiany    
w składzie powyŜszej Komisji. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Oddział 
Terenowy w Rawie Mazowieckiej w miejsce Pana Jarosława Uchmana wytypował 
Pana lek. med. Lecha Badka. W związku z tym niniejszą uchwałą dokonuje się 
zmiany w składzie Komisji konkursowej dotyczącej przedstawiciela 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Oddział Terenowy w Rawie 
Mazowieckiej. Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 
2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska 
kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą ( Dz. U z dnia   
17 lutego 2012 r. poz. 182) do postępowań konkursowych wszczętych                            
i nie zakończonych przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia stosuje 
się przepisy dotychczasowe. Zatem postępowanie konkursowe na stanowisko 
zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej kontynuowane 
jest na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia        
19 sierpnia 1998 r.( Dz. U. Nr 115 poz. 749 ze zmianami). 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt niniejszej uchwały. 
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Ad. 5 Ten punkt 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 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych                         
na realizację tych zadań w 2012 r. 
Omówienia podziału tych środków dokonała Pani Halina Bartkowicz - BłaŜejewska  
– Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 

W dniu 21.03.2012 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 (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz.1407          
ze zmianami). 

Powiat Rawski na realizację tych zadań w bieŜącym roku otrzymał kwotę 
1.333.527 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 na poszczególne zadania 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 2012 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). 

Łącznie na rehabilitację zawodową przeznaczonych będzie 56.000 zł;                 
a na rehabilitację społeczną 1.277.527 zł (z czego na dofinansowanie turnusów 
rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych – 743.667 zł, Warsztaty Terapii 
Zajęciowej – 517.860 zł i zadana zlecone stowarzyszeniom pozarządowym                 
- 16.000 zł). 
 Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową    
i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 
otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczonych na realizację tych zadań w 2012 r. 
 
 
Ad 6. W tym punkcie przedstawiona została informacja z rocznej działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej oraz wykaz 
potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2012. 
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Informację tę przedstawiła Pani Halina Bartkowicz - BłaŜejewska – Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. Informacja           
z działalności i wykaz potrzeb stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Ad 7. Ocena zasobów pomocy społecznej – przedstawiła ją Pani Halina Bartkowicz 
- BłaŜejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej. Zawarta jest ona w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu. 
Ocena ta została przyjęta przez Komisje Zdrowia i Polityki Społecznej bez uwag. 
 
Ad. 8. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej omówiła pani Sylwia 
Stangreciak – Specjalista Pracy Socjalnej w PCPR. Ośrodek działa na bazie Domu 
Dziecka Rawie Mazowieckiej przy ul. Łowickiej, utworzony został przez PCPR.      
Z usług Ośrodka korzystają przewaŜnie matki z dziećmi, ofiary psychicznej bądź 
fizycznej przemocy w rodzinie. Osobom tym, poza moŜliwością przebywania          
w ośrodku do trzech miesięcy, udzielana jest pomoc prawna i psychologiczna. 

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej omówiła Kierownik - Pani 
Krystyna Lechańska. WTZ działa od 5 lat; na chwilę obecną jest 35 uczestników,       
z czego 6 osób posiada stopień niepełnosprawności umiarkowany a 29 osób stopień 
znaczny. W tej chwili WTZ obejmuje 7 sal, w kaŜdej po 5 uczestników. 
 
Ad. 9 W sprawach róŜnych Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał co w związku        
z planami restrukturyzacji zatrudnienia SPZOZ. Odpowiadając członek Zarządu 
Powiatu Rawskiego – Pan Jarosław Kobierski poinformował, Ŝe zmienił się dyrektor 
w SPZOZ, który próbuje wprowadzić pewne  korekty do planów restrukturyzacji. 
Pan Kobierski poinformował, Ŝe dwie sesje Rady Powiatu są planowane na czerwiec 
i tam najprawdopodobniej będą podejmowane uchwały o przekształceniu SPZOZ             
w spółką samorządową. 
 
Ad. 10 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji o godz. 1730 dokonał zamknięcia posiedzenia 
Komisji. 

 

W załączeniu: 
- lista obecności na komisji 
- pozostałe załączniki -2 
 
Sporządził: Tomasz Góraj                            Przewodniczący Komisji:  
                                                                                               Witold Szymański 
 


