
PROTOKÓŁ  NR 16/2012 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 

w dniu 28 listopada 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: Pan Andrzej Latek                 
– Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej, Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Sylwia Stangreciak – Specjalista w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie. 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Witold Szymański – przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej. 
Przyjęto następujący porządek posiedzenia: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji - 10.10.12r. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Powiatowego Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014. 
5. Wyrażenie opinii nt. projektu uchwały w sprawie zmiany statutu SPZOZ  

w Rawie Mazowieckiej. 
6. Sprawy różne. 
7. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 16.15 dokonał Pan Witold 
Szymański – przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, witając 
członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie 
Komisji   do podejmowania wiążących decyzji. 
 
Ad. 2 Do propozycji przedstawionego porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono. 
Został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej w dniu            
10 października 2012 r. został przyjęty jednogłośnie.   
 
Ad. 4 Kolejny punkt porządku posiedzenia obejmował wyrażenie opinii projektu 
uchwały dot. Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012          
- 2014. 
  Omówienia projektu uchwały dokonała Pani Halina Bartkowicz - Błażejewska 
– Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej: 
 Do zadań własnych powiatu określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 
roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze 
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zm.) należy opracowanie i realizacja trzyletnich programów dotyczących rozwoju 
pieczy zastępczej. Program zawiera zadania powiatu nałożone cytowaną ustawą,      
w tym określenie corocznego limitu nowo tworzonych rodzin zastępczych 
zawodowych. 
Przyjęcie „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 -2014” 
zakłada, poprzez rozwój rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracę z rodzinami 
zastępczymi, zapewnienie dziecku, pozbawionemu opieki rodziców, prawa              
do stabilnego, rodzinnego i trwałego środowiska rodzinnego. Zakłada się,                
że realizacja programu umożliwi w kilkuletniej perspektywie, ograniczenie 
umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zwiększy 
zasoby Powiatu Rawskiego w zakresie pieczy zastępczej. 

Pan radny Rafał Dobrowolski zapytał dlaczego sprawozdanie z realizacji 
Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej składane będzie Zarządowi 
Powiatu a nie Radzie Powiatu. Pani Bartkowicz - Błażejewska wyjaśniła, iż taki jest 
zapis w ustawie, a ponadto informacja o Programie Pieczy Zastępczej zawarta 
będzie w sprawozdaniu z działalności PCPR, które z kolei składane jest corocznie 
Radzie Powiatu. 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, przy jednym głosie przeciw, wyraziła 
pozytywną opinię w zakresie projektu uchwały w sprawie Powiatowego Programu 
Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014. 

 
Ad. 5 Ten punkt obejmował wyrażenie opinii w zakresie projektu  uchwały              
w sprawie zmiany statutu SPZOZ  w Rawie Mazowieckiej. 
Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej:  

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) statut podmiotu leczniczego nie będącego 
przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący oraz wprowadza zmiany do statutu.            
W związku z powyższym Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej złożył wniosek     
o wprowadzenie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej polegające na utworzeniu: 
1) w Szpitalu św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14 - pracowni 
tomografii komputerowej oraz nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej 
opieki lekarskiej i pielęgniarskiej; 
2) w Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Rawie Mazowieckiej                       
ul. Niepodległości 8 - poradni takich jak: 
a) poradnia chirurgiczna, 
b) poradnia ginekologiczno-położnicza, 
c) poradnia laryngologiczna, 
d) poradnia neurologiczna, 
e) poradnia skórno-wenerologiczna, 
f) poradnia ortoptystyczna; 
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Zmiany te dokonywane są w zawiązku z tym, że Zakład planuje rozszerzyć swoją 
działalność o powyższy rodzaj świadczeń i ubiegać się o ich realizację w ramach 
środków publicznych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Aby 
SPZOZ mógł przystąpić do konkursu ofert na świadczenie usług o których mowa 
wyżej musi dokonać wpisu w/w komórek organizacyjnych do Statutu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w Statucie 
SPZOZ w przedmiotowym zakresie.  

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej jednogłośnie wyraziła pozytywną 
opinię sprawie w sprawie zmiany statutu SPZOZ  w Rawie Mazowieckiej.                                                                                                                           
 
Ad. 6 W sprawach różnych głosów nie było 
 
Ad. 7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji o godz. 1700 dokonał zamknięcia posiedzenia 
Komisji. 

W załączeniu: 
- załączniki wymienione w treści protokołu 
Sporządził: Tomasz Góraj 

Przewodniczący Komisji: 
 


