
P R O T O K Ó Ł  NR  19/2013 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego w 

dniu 7 lutego 2013 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział 
brał Pani Urszula Przerwa z Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie 
Powiatowym w Rawie Mazowieckiej. 
 Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki 
Społecznej – Pan Witold Szymański 
  
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji - 27.12.12r. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

XXII/160/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie SPZOZ            
w Rawie Mazowieckiej. 

5. Informacja dotycząca pomocy udzielonej przez Powiat Rawski dla SPZOZ   
w Rawie Mazowieckiej w latach 1999-2012. 

6. Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na rok 2013. 
7. Sprawy różne. 
8. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 12:30 dokonał Przewodniczący 
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Pan Witold Szymański, witając wszystkich 
obecnych. Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie do podejmowania wiążących 
decyzji. 
 
Ad. 2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji  porządku obrad  uwag 
nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji – został przyjęty przy 
dwóch głosach wstrzymujących się. 
 
Ad. 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały XXII/160/2012 z 28.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie 
SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Urszula Przerwa – 
Kierownik Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich: 
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W uchwale Nr XXII/160/2012 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej       
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
zmienia się treść § 3 w związku z zastrzeżeniami organu nadzoru dotyczącymi 
wejścia uchwały w życie. Zdaniem organu nadzoru powyższa uchwała jest aktem 
prawa miejscowego i podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa,       
a co się z tym wiąże wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, a nie jak 
zapisano w uchwale z dniem podjęcia. Biorąc pod uwagę aktualne orzecznictwo        
w przedmiotowej sprawie, uznające statut samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej, a zatem i wprowadzane w nim zmiany za akt prawa miejscowego 
należy zmienić zapis tego paragrafu. 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt zmian w Statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
 
Ad. 5 W tym punkcie przedstawiona została informacja w sprawie pomocy 
udzielonej przez Powiat Rawski dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w latach 1999  
– 2012. 
 Pełny tekst informacji przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego protokołu,               
a informację przedstawiła Pani Urszula Przerwa – Kierownik Oddziału Zdrowia          
i Spraw Obywatelskich w Wydziale Polityki Społecznej. Łączna kwota pomocy 
finansowej Powiatu dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w latach 1999-2012            
to kwota 17.476.733,00 zł.  

Pan Przewodniczący Komisji zaproponował, żeby nie omawiać szczegółowo 
informacji, którą otrzymali wszyscy radni, a skupić się ewentualnie na tym czy są 
pytania do przekazanej informacji 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej przyjęła do wiadomości przedstawioną 
informację. 
 
Ad. 6 Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej przyjęła następujący plan pracy  
na rok 2013: 
 

 
Lp. Wyszczególnienie Termin  

1. Przyjęcie informacji o aktualnej sytuacji w SP ZOZ        
w Rawie Mazowieckiej, w tym kontraktacji usług 
medycznych. Zapoznanie się z planem zamierzeń  
przekształceniowych na rok 2013 

 
Luty 

2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej 
prowadzonego przez Samorządowe Stowarzyszenie 
Rozwoju Ziemi Rawskiej. 

 
Marzec 
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3. Przyjęcie informacji z rocznej działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. 
Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

Kwiecień 

4. 
 

Ocena poziomu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych   
z zakresu opieki zdrowotnej dla Powiatu Rawskiego. 
Pomoc rodzinom zastępczym, biologicznym                     
i wychowankom Domu Dziecka usamodzielniającym   
się (formy i zasady). 

Maj 
 

5. Sprawozdanie z działalności SP ZOZ za I półrocze. 
Informacja o realizacji działań przekształceniowych.  

Lipiec 

6. Przedstawienie aktualnej diagnozy problemów 
społecznych Powiatu Rawskiego. 
 

Wrzesień 

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

 
Listopad 

8. Ocena realizacji Programu Profilaktyki dla mieszkańców 
Powiatu Rawskiego. 
Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2014. 
 

Grudzień 

 
 
Ad. 7 W sprawach różnych głosów nie było 

  
Ad. 8 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej – Witold Szymański o godz. 1320 dokonał zamknięcia 
posiedzenia komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
         

Przewodniczący Komisji: 
 


