P R O T O K Ó Ł NR 3/2011
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej
odbytego w dniu 10 maja 2011 roku
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach Komisji
brali udział : Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Pani
Urszula Przerwa – Kierownik w Wydziale Polityki Społecznej, Pani Anna
Idzikowska – Dyrektor SPZOZ w Rawie Mazowieckiej, Pan Daniel Aptapski
główny księgowy SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.
Pani Halina Bartkowicz – BłaŜejewska – Dyrektor PCPR w Rawie
Mazowieckiej oraz Pani Marzena Pakuła Skarbnik Powiatu.
Posiedzeniu przewodniczył: Pan Witold Szymański – Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Informacja dotycząca wykonania budŜetu za rok 2010.
WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za rok 2010.
5. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie kierunku zmian
organizacyjno-prawnych SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.
6. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie zmian
w Statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.
7. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie powołania Rady
Społecznej przy SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.
8. WyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia
zgody na wykorzystanie środków PFRON na niezbędną wymianę zuŜytego
wyposaŜenia lub doposaŜenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie
Mazowieckiej.
9. Informacja z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Rawie Mazowieckiej oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej
na rok 2011.
10.Sprawy róŜne.
11.Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 12:00 dokonał Przewodniczący
Komisji
–
Witold
Szymański,
witając
członków
Komisji
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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 przy jednym głosie wstrzymującym się.
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ
w Rawie Mazowieckiej za rok 2010.
O zabranie głosu w tym punkcie porządku obrad Przewodniczący
Komisji poprosił Panią Marzenę Pakułę - Skarbnik Powiatu.
Na wstępie poinformował, iŜ powyŜsze sprawozdanie zostało w ustawowym
terminie złoŜone na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej, w szczegółowości takiej jakiej był uchwalany budŜet. W dalszej
części swojego wystąpienia Starosta przedstawił dane liczbowe związane
z wykonaniem budŜetu za rok 2010.
Dochody planowane to 51 196 044 zł. Wykonanie 51 354 082,63 zł.
tj. 100,3 % planu.
Na dochody składają się:
Subwencje ogólne
Planowana kwota subwencji to 26 229 321 zł. Wykonanie wyniosło
26 229 321,00 zł, tj. 100 % planu, z tego:
plan
wykonanie
%
- subwencja oświatowa
22 078 957 zł
22 078 957,00 zł
100,0 %
- subwencja równowaŜąca 1 458 709 zł
1 458 709,00 zł
100,0 %
- subwencja wyrównawcza 2 691 655 zł
2 691 655,00 zł
100,0 %
Subwencje stanowiły 51,1 % dochodów ogółem.
Dotacje
Kwota dotacji to 13 004 192 zł – plan. Wykonanie to 13 090 556,12 zł tj. 100,7 %.
W kwotach dotacji są dotacje z budŜetu państwa, dotacje z budŜetów jednostek
samorządu terytorialnego oraz z funduszy europejskich.
- Dotacje z budŜetu państwa
Kwota tych dotacji szacowana była w wysokości 5 337 782 zł. Dotacje, jakie
wpłynęły to kwota 5 321 018,48,00 zł tj. 99,7 % w tym:
a) na zadania z zakresu administracji rządowej (bieŜące).
Plan 4 636 948 zł, wykonanie 4 635 258,53 zł tj. 100,0 %
b) na zdania własne powiatu (bieŜące).
Plan 20 104 zł, wykonanie 19 912,34 zł tj. 99,0 %.
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej.
Plan 9 730 zł, wykonanie 100,0 % tj. 9 730,00 zł
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d) na zadania z zakresu administracji rządowej – inwestycyjne.
Plan 5 000 zł, wykonanie 4 991,55zł tj. 99,8%.
e) na zadania własne powiatu – inwestycyjne.
Plan 666 000 zł, wykonanie 651 126,06 zł tj. 97,8%.
- Dotacje z budŜetów jednostek samorządu terytorialnego
Plan 1 253 908 zł. Wykonanie 1 398 723,85zł, tj. 111,5 % kwoty planowanej.
Z budŜetów gmin ( bieŜące) plan 133 830 zł, wykonanie 195 189,92 zł, tj. 145,8 %
kwoty planowanej.
Z powiatów ( bieŜące ) 731 078 zł, wykonanie 827 752,57 zł, tj. 113,2 % kwoty
planowanej.
Z województwa (inwestycyjne) plan 389 000 zł, wykonanie 375 781,36 zł, tj. 96,6
kwoty planowanej.
- Dotacje z funduszy europejskich
Plan 6 353 102 zł. Wykonanie 6 316 259,84 zł, tj. 99,4 % kwoty planowanej.
Z funduszy europejskich ( bieŜące) 4 934 374 zł, wykonanie 4 897 531,63 zł, tj.
99,2% kwoty planowanej.
Z funduszy europejskich (inwestycyjne) 1 418 728 zł, wykonanie 1 418 728,21 zł tj.
100,0%.
- Dotacje z funduszy celowych
Plan 59 400 zł, wykonanie 54 553,95 zł tj. 99,4 zł środki z Funduszu Ochrony
Środowiska (inwestycyjne).
Dotacje ogółem stanowiły po stronie planów 25,4% dochodów, a po stronie
wykonania
25,5 % dochodów powiatu.
Dochody własne
Na 2010 rok dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 11 962 531 zł.
wykonanie na koniec grudnia wyniosło 12 034 205,51 zł, tj. 100,6%.
Na dochody własne składają się:
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
Plan 5 310 847 zł, wykonanie 5 237 534,07 zł tj. 98,6%
- środki pozyskane z innych źródeł (bieŜące).
Plan 106 019 zł, wykonanie 237 443,46 zł. tj. 224,0 %
- środki pozyskane z innych źródeł (inwestycyjne).
Plan 364 000 zł, wykonanie 241 431,90 zł. tj. 99,4 %
- wpływy z usług.
Plan 400 379 zł, wykonanie 410 644,01 zł tj. 102,6 %
- wpływy ze sprzedaŜy majątku.
Plan 2 744 000 zł, wykonanie 2 745 264,00 zł tj. 100,0%.
- wpływy za druki komunikacyjne.
Plan 1 000 000 zł, wykonanie 1 098 704,58 zł tj. 109,9 %
- wpływy z najmu i dzierŜawy.
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Plan 378 453 zł, wykonanie 372 011,12 zł tj. 98,3 %
- odsetki bankowe i inne.
Plan 115 846 zł, wykonanie 108 649,80 tj. 93,8 %
- środki z Funduszu Pracy
Plan 194 700 zł, wykonanie 100,0 % tj. 194 700,00 zł
- wpływy z róŜnych dochodów i opłat.
Plan 322 030 zł, wykonanie 500 763,35 zł tj.155,5%.
- darowizny.
Plan 20 269 zł, wykonanie 12 069,21 zł tj. 59,6 %
- pozostałe dochody.
Plan 109 320 zł, wykonanie 118 806,06 zł tj. 108,7 %
- pomoc finansowa z innych jst (bieŜące)
Plan 80 000 zł, wykonanie 79 515,95 zł tj. 66,3%
- pomoc finansowa z innych jst (inwestycyjne)
Plan 816 668 zł, wykonanie 676 668,00 zł tj. 82,9%
Dochody własne powiatu po stronie planu i wykonania stanowiły 23,4 %
dochodów ogółem.
Dane z wykonania dochodów według rodzajów zawiera załącznik Nr 1.
Dane z wykonania dochodów według podziału klasyfikacji budŜetowej – działów,
rozdziałów i rodzajów zawiera załącznik Nr 3.
Załącznik Nr 3 zawiera równieŜ informację dotyczącą przychodów budŜetowych.
Przychody wyniosły: plan 11 473 710 zł, wykonanie 11 473 710,00 zł, tj.
100,0 % w tym:
- kredyty i poŜyczki długoterminowe zaciągnięte na rynku krajowym
Plan 9 884 210 zł, wykonanie 9 884 210,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków z roku 2009.
Plan 1 589 500 zł, wykonanie 100% tj. 1 589 500,00 zł.
Plan wydatków po zmianach w ciągu roku określony został na poziomie
58 295 012 zł. Wykonanie wyniosło 54 245 837,31 zł tj. 93,0 %.
Kwota wydatków zrealizowanych obejmuje:
1.Wydatki bieŜące w wysokości 48 160 679 zł, wykonanie 46 132 731,36 zł tj.
95,8% planu, w tym:
a) jednostki budŜetowe kwota 39 497 027 zł, wykonanie 37 735 935,32 zł tj. 95,5%
planu
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 736 429 zł, wykonanie
28 005 789,18 zł tj. 97,5% planu,
- zadania statutowe 10 760 598 zł, wykonanie 9 730 146,14 zł tj. 90,4% planu
b) dotacje na zadania bieŜące 821 022 zł, wykonanie 759 044,24 tj. 92,4% planu
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 399 349 zł, wykonanie 1 328 567,38
tj. 94,9% planu
d) poręczenia i gwarancje 766 667 zł, wykonanie 766 666,64 tj. 100% planu,

5

e) obsługa długu 750 000 zł, wykonanie 685 740,43 zł tj. 91,4% planu
f) wydatki z udziałem środków UE 4 926 614 zł, wykonanie 4 856 777,35 zł tj.:
98,6% planu
2. Wydatki majątkowe w wysokości 10 134 333 zł, wykonanie 8 113 105,95 zł tj.
80,1% planu w tym:
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 134 333 zł, wykonanie 8 113 105,95zł tj.
80,1% planu,
- w tym z udziałem środków UE 3 010 700 zł, wykonanie 2 045 218,97 zł tj. 67,9%
planu
- dotacje na inwestycje 45 000 zł, 45 000,00 zł.
Wykonanie wydatków majątkowych zawarte jest w XI części informacji
omawiającej wykonanie zadań inwestycyjnych za 2010 r.
Zestawienie wydatków według rodzajów w poszczególnych działach i rozdziałach
klasyfikacji budŜetowej zawiera załącznik Nr 4.
Dług powiatu na 31 grudnia 2010 r. wyniósł 18 667 757,00 zł i stanowi 36,3%
wykonanych dochodów roku 2010.
Dług powiatu na 31 grudnia 2010 r. wraz z udzielonym poręczeniem wyniósł
24 978 867,77 zł i stanowi 48,6 % wykonanych dochodów roku 2010.
W 2010 roku wypracowano wolne środki w wysokości 4 507 213,52 zł.
Środki pochodziły z większego niŜ planowane wykonania dochodów oraz niŜszego
wykonania wydatków. Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było
oszczędnościami po przetargowymi, niepełnym wykonaniem inwestycji (pływalnia).
Pozostały oszczędności na wynagrodzeniach poniewaŜ osoby, dla których
zaplanowano odprawy emerytalne nie odeszły na emerytury. Niewykonane wydatki
bieŜące, finansowane z UE zostaną zrealizowane w 2011 roku.
Sytuacja finansowa pozwoliła
na bezpieczne i terminowe spłaty
zaciągniętych kredytów i poŜyczek, Powiat nie korzystał z kredytu
krótkoterminowego.
Do tak przedstawionego sprawozdania uwag nie było.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, przy dwóch głosach wstrzymujących
się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budŜetu za rok 2010.
Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ
w Rawie Mazowieckiej za rok 2010.
O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Pana Daniela Aptapskiego
głównego księgowego SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.
Swoje wystąpienie mówca rozpoczął do informacji, iŜ przedłoŜone
sprawozdanie finansowe cechuje pewne zagroŜenie związane z obsługą zaległości
finansowych lat poprzednich oraz zanotowanym w 2010 roku szybszym tempem
wzrostu kosztów działalności w odniesieniu do przychodów związanych
z prowadzoną działalnością medyczną na podstawie zakontraktowanych w NFZ
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usług medycznych. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej jest
dodatni i zamyka się kwotą 773.930 zł.
Najistotniejszymi pozycjami bilansu są aktywa w stanie majątkowym, które
wynoszą 4.082.771 zł. Strata z lat ubiegłych to kwota 15.147.596 zł. Zobowiązania
– 15.732.624 zł. Z tego długoterminowe – 5.544.444 zł. Krótkoterminowe –
10.014.660 zł. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności
do 12 miesięcy – 3.167.785 zł. Przychody netto ze sprzedaŜy wyniosły
22.122.942 zł. Koszty działalności operacyjnej – 22.223.675 zł. Strata ze sprzedaŜy
wniosła – 100.733 zł.
W porównaniu do roku 2009 przychody ze sprzedaŜy usług wzrosły o 5.4%,
natomiast koszty wzrosły o 7.82%. Jest to wynikiem wzrosty stawki podatku WAT
oraz wzrost cen dostaw paliw i energii. NajwyŜszy udział miał wzrost udziału
zuŜycia materiałów i energii o ok. 700.000 zł. oraz wzrost kosztów usług obcych
o ok. 827.000 zł. dodatni wynik finansowy zostanie w całości przeznaczony
na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Z uwagi na fakt, iŜ członkowie Komisji otrzymali pisemny materiał
zawierający obszerne wyliczenia obejmujące sytuację finansowa placówki
bezpośrednio przed posiedzeniem Komisji, glosowanie na wyraŜeniem opinii
przesunięto na kolejne spotkanie na dzień 18 maja br. na godzinę 16:00.
Po analizie przedstawionych danych liczbowych Komisja w dniu 18 maja br.
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego SPZOZ w Rawie Mazowieckiej za rok 2010.
Ad. 5 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono od punktu obejmującego
wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie kierunku zmian
organizacyjno-prawnych SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.
O omówienie treści projektu uchwały Przewodniczący Komisji poprosił Panią
Urszulę Przewę - Kierownika Oddziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich w Wydziale
Polityki Społecznej.
Swoje wystąpienie mówczyni rozpoczęła od przypomnienia, iŜ Rada Powiatu
Rawskiego w dniu 28 maja 2010r Uchwałą Nr XLII/223/2010 dokonała wyboru
kierunku zmiany formy organizacyjno-prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, polegającego na likwidacji SPZOZ
w Rawie Mazowieckiej i powierzeniu wykonywania usług zdrowotnych,
dla mieszkańców powiatu rawskiego, podmiotowi zewnętrznemu wyłonionemu
w drodze postępowania przetargowego. Wybrany podmiot zewnętrzny realizowałby
usługi zdrowotne w niezmienionym zakresie, bez istotnego ograniczenia ich
dostępności, warunków udzielania i jakości, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,
na bazie wydzierŜawionego od Powiatu na okres 30 lat majątku, pozostałego po
zlikwidowanym SPZOZ.
Likwidacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej wiązała się, zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej,
z przejęciem przez Powiat Rawski zadłuŜenia, które pozostałoby po zlikwidowanym
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Zakładzie. PoniewaŜ wysokość zadłuŜenia, przewyŜszała moŜliwości powiatu
dotyczące jego spłaty, Rada Powiatu zobowiązała Zarząd Powiatu do podjęcia
działań w celu uzyskania dotacji z budŜetu państwa na spłatę części zobowiązań
przejętych po zlikwidowanym SPZOZ, w ramach programu wieloletniego pod
nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących
system ochrony zdrowia” ustanowionego Uchwałą Nr 58/2009 Rady Ministrów
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
W związku z powyŜszym został opracowany i przyjęty przez Radę Powiatu
Rawskiego w dniu 23.06.2010r Uchwałą Nr XLIII/225/2010 „Program reorganizacji
w systemie ochrony zdrowia na obszarze Powiatu Rawskiego”. Program ten wraz
z wnioskiem w dniu 29.06.2010r. został złoŜony do Banku Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie, w celu dokonania oceny w zakresie moŜliwości realizacji
ekonomiczno-finansowych aspektów propozycji restrukturyzacji i spłaty
zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego powstałych w wyniku likwidacji
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Warunkiem rozpatrzenia
wniosku i wydania oceny przez BGK było wskazanie przez Powiat podmiotu, który
przejmie realizację usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Rawskiego
po zlikwidowanym SPZOZ w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
W celu wyłonienia podmiotu, o którym mowa wyŜej, Zarząd Powiatu
Rawskiego przeprowadził dwa pisemne ograniczone przetargi na dzierŜawę,
na okres 30 lat zabudowanych obiektami słuŜby zdrowia nieruchomości, połoŜonych
w Rawie Mazowieckiej oraz na sprzęt i aparaturę SPZOZ. Obydwa przetargi
zakończyły się wynikiem negatywnym. Następnie zostały ogłoszone rokowania,
które równieŜ zakończyły się bez wyboru dzierŜawcy.
W związku z tym, Ŝe zarówno dwa przeprowadzone przetargi, jak i rokowania
zakończyły się wynikiem negatywnym tj. nie dokonano wyboru dzierŜawcy, Zarząd
Powiatu Rawskiego podjął decyzję o nie wszczynaniu kolejnych postępowań
przetargowych. RozwaŜył natomiast inny wariant przekształcenia, w oparciu
o uchwaloną przez Sejm w dniu 15 kwietnia 2011 roku ustawę o działalności
leczniczej, która wejdzie w Ŝycie z dniem 1 lipca 2011 roku. Przepisy wyŜej
wymienionej ustawy dają moŜliwość prawną przekształcenia Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę kapitałową, bez konieczności
przeprowadzenia jego likwidacji. Przekształcenia dokonuje organ wykonawczy
jednostki samorządu terytorialnego tj. Zarząd Powiatu Rawskiego na podstawie
sporządzonego aktu przekształcenia.
Spółka kapitałowa z dniem przekształcenia ( wpisanie spółki do rejestru
przedsiębiorców), wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem
był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, pracownicy
przekształcanego Zakładu stają się, z mocy prawa, pracownikami spółki. Bilans
zamknięcia SPZOZ staje się bilansem otwarcia spółki.
Zgodnie z ustawą, podmiot tworzący (Powiat), który przekształci samodzielny
publiczny zakład opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, na zasadach określonych
w ustawie o działalności leczniczej, moŜe ubiegać się w okresie do dnia 31 grudnia
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2013 r. o umorzenie przejętych zobowiązań publicznoprawnych oraz dotację celową
z budŜetu państwa na spłatę przejętych zobowiązań i pokrycie niektórych kosztów
związanych z przekształceniem.
Mając powyŜsze na względzie Zarząd Powiatu Rawskiego rekomenduje
kierunek zmiany formy organizacyjno-prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej polegający na przekształceniu Zakładu
w oparciu o przepisy ustawy o działalności leczniczej.
Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie kierunku zmian organizacyjno-prawnych SPZOZ
w Rawie Mazowieckiej.
Ad. 6 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie
projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.
Z uwagi na fakt, iŜ zaproponowane zmiany mają charakter porządkujący
i nie wymagają dodatkowych wyjaśnień, Przewodnicząca Rady zaproponował
przystąpienie bezpośrednio do aktu głosowania na wyraŜeniem przez Komisję
swojej opinii.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
zaproponowane zmiany w Statucie SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.
Ad. 7 Następny punkt dotyczył wyraŜenia opinii w zakresie projektu uchwały
w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.
O przedstawienie zagadnienia Przewodniczący Komisji poprosił Pana
Andrzeja Latka – Dyrektora Wydziału polityki Społecznej.
Mówca poinformował, iŜ na mocy art. 44b ustawy z dnia 30 sierpnia
1991roku o zakładach opieki zdrowotnej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej działa Rada Społeczna, która jest
organem inicjującym i opiniodawczym dla podmiotu, który utworzył Zakład
oraz organem doradczym kierownika tegoŜ Zakładu. Zgodnie z art. 47 cytowanej
ustawy skład rady społecznej i czas trwania jej kadencji określa statut publicznego
zakładu opieki zdrowotnej. Zgodnie z § 17 ust. 4 Statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej kadencja Rady
Społecznej przy SPZOZ trwa 4 lata. Z dniem 30 maja 2011 roku upływa czas
trwania III kadencji Rady Społecznej, w związku z tym zachodzi konieczność
powołania nowego składu Rady. Rada Społeczna składa się z 11 osób / tak określa
Statut SPZOZ/ tj. przewodniczącego, którym z mocy ustawy jest starosta lub osoba
przez niego wyznaczona oraz 10 członków, którymi są przedstawiciele wybrani
przez Rady Gmin i Miast z terenu Powiatu Rawskiego, Radę Powiatu i Wojewodę
Łódzkiego.
Zgodnie z powyŜszą ustawą, Radę Społeczną przy SPZOZ powołuje
i odwołuje Rada Powiatu, stąd konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
Do tak przedstawionego uzasadnienia uwag nie było.
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Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ w Rawie
Mazowieckiej.
Ad. 8 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu
obejmującego wyraŜenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia
zgody na wykorzystanie środków PFRON na niezbędną wymianę zuŜytego
wyposaŜenia lub doposaŜenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej.
O przybliŜenie zakresu przedłoŜonego projektu uchwały Przewodniczący
Komisji poprosił Panią Haliną Barkowicz- BłaŜejewską – Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.
Zgodnie z art.19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej za zgodą powiatu nie więcej niŜ 3% środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych
kosztów działalności warsztatu moŜna wykorzystać na niezbędną wymianę zuŜytego
wyposaŜenia warsztatu lub jego dodatkowe wyposaŜenie. Prośba o wyraŜenie takiej
zgody wpłynęła od Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej,
prowadzącego Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej,
w dniu 05.04.2011 r.
Uzasadnienie przedstawione przez Panią Dyrektor przyjęto bez uwag.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
omawiany projekt uchwały.
Ad. 9 W tym punkcie informację z rocznej działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy
społecznej na rok 2011 przedstawiła Halina Barkowicz- BłaŜejewsk – Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.
Swoją informację mówczyni podzieliła na elementy będące pochodną
uregulowań prawnych nakładających na powiatowe centra pomocy społecznej
określone obowiązki.
RODZINTY ZASTĘPCZE
Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej
zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej. Umieszczenie dziecka
w rodzinie zastępczej następuje na podstawie postanowienia Sądu opiekuńczego
(właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka). Pełnienie funkcji
rodziny zastępczej ustaje z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez dziecko
pełnoletniości.
Decyzję administracyjną przyznającą pomoc na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej działając z upowaŜnienia Starosty
Rawskiego. Wydanie decyzji poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu
środowiskowego.
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Rodzinie zastępczej udziela się miesięcznej pomocy pienięŜnej na częściowe
pokrycie kosztów utrzymania kaŜdego umieszczonego w niej dziecka. Podstawą
ustalenia wysokości pomocy pienięŜnej jest kwota 1.647zł, zwana dalej podstawą.
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
Zadaniem powiatu jest przyznawanie pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie
oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki
opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy
społecznej dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy, rodziny zastępcze oraz schroniska dla
nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne
ośrodki wychowawcze, młodzieŜowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową
opiekę lub młodzieŜowe ośrodki wychowawcze;
Pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki udziela się
na wniosek osoby usamodzielnianej, po opracowaniu indywidualnego programu
i planu usamodzielnienia, zaopiniowanego przez opiekuna.
Pomoc z tytułu usamodzielnienia oraz kontynuowania nauki udzielana jest
przez starostę powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu dziecka przed
skierowaniem do placówki oraz ze względu na planowane miejsce osiedlenia się
osoby usamodzielnianej.
Pomoc pienięŜna na usamodzielnienie przysługuje osobie usamodzielnianej:
1. która jest osobą samotnie gospodarującą i jej dochód nie przekracza 200 %
kwoty kryterium dochodowego (477 zł) na osobę samotnie gospodarującą
albo
2. zamieszkuje z rodziną, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
200% kwoty kryterium dochodowego (351 zł.) na osobę w rodzinie.
Wysokość pomocy pienięŜnej uzaleŜniona jest od rodzaju placówki oraz od
okresu przebywania w placówce, w związku z tym, moŜe wynosić od 100%
do 400% kwoty stanowiącej podstawę - 1.647 zł. w przypadku usamodzielnienia.
Natomiast pomoc pienięŜna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie pełnoletniej
opuszczającej placówkę, w wysokości 30% kwoty podstawy- 1.647 zł.
Warunkiem udzielenia pomocy pienięŜnej na usamodzielnienie i pomocy
pienięŜnej na kontynuowanie nauki jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej
do realizacji zadań ujętych w indywidualnym planie i programie usamodzielnienia,
a takŜe – w przypadku pomocy na naukę-przedłoŜenie na początku kaŜdego
semestru zaświadczenia stwierdzającego dalsze kształcenie.
KaŜda forma pomocy musi być poprzedzona wydaniem decyzji
administracyjnej w oparciu, między innymi o wywiad środowiskowy oraz niezbędne
dokumenty.
PROWADZENIE OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na bazie Domu Dziecka przy ul.
Łowickiej 15 i został utworzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Rawie Mazowieckiej. Za cel przyjął zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu się
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dysfunkcji rodzin, osób z terenu powiatu rawskiego, będących ofiarami przemocy
lub znajdujących się w innej, trudnej sytuacji kryzysowej.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej świadczy bezpłatne usługi o charakterze
hostelowym, które są dostępne całą dobę. Maksymalny czas przebywania w
Ośrodku wynosi 3 miesiące. Poszkodowanym osobom zostaje udzielona
wszechstronna pomoc psychologiczna, prawna, socjalna a takŜe pomoc
w załatwieniu róŜnych spraw urzędowych, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.
Z usług ośrodka korzystają przewaŜnie matki z dziećmi - ofiary fizycznej bądź
psychicznej przemocy w rodzinie. W 2010r. z usług ośrodka (hostel oraz pomoc
specjalistyczna) skorzystało 13 osób. Wszystkie obowiązki i zadania związane
z działalnością i funkcjonowaniem ośrodka wykonywane są przez pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz pracowników Domu Dziecka.
W 2010 r. środki finansowe wydatkowane na OIK to kwota 6.529,12 zł. (umowa
zlecenie prawnika i doposaŜenie Ośrodka)
Dom Dziecka jest placówką opieki całkowitej dla dzieci i młodzieŜy
w wieku od 3-18 lat. Działalność placówki ma na celu przede wszystkim dobro
dziecka oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju fizycznego,
emocjonalnego, społecznego i intelektualnego dziecka. W ramach prac opiekuńczowychowawczych w placówce prowadzone są: zajęcia wyrównawcze, zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne, terapie indywidualne, pedagogizacja rodzin, zajęcia
w pracowni komputerowej. Ponadto placówka zapewnia wychowankom pomoc
w usamodzielnieniu się. W 2010r. w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej
zatrudnionych było średnio 25 pracowników.
MIESZKANIA CHRONIONE
Mieszkanie chronione przygotowuje do samodzielnego Ŝycia, zapewnia
warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, wsparcia w integracji
ze społecznością lokalną. Na terenie powiatu rawskiego tj. w Białej Rawskiej
w obiekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych funkcjonują mieszkania chronione
dla 14 usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo –
wychowawczych, rodzin zastępczych, specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, młodzieŜowych ośrodków wychowawczych, młodzieŜowych
ośrodków socjoterapii i zakładów poprawczych. Mieszkania chronione są formą
pomocy społecznej dla osób usamodzielnianych - do czasu uzyskania przez nie
innych moŜliwości zamieszkania. Zapewniają one warunki samodzielnego
funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.
Powiat ze środków własnych zaadaptował pomieszczenia na mieszkania
chronione natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
wyposaŜyło
w niezbędne meble i podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego.
Środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej pochodzą
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych i są przydzielane poszczególnym powiatom przez Zarząd
PFRON w oparciu o wzór algorytmu uwzględniający liczbę osób
niepełnosprawnych ogółem oraz bezrobotnych i poszukujących pracy w
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poszczególnych powiatach i w całym kraju. Środki te zostały podzielone uchwałą
Rady Powiatu z uwzględnieniem planu finansowego PFRON.
Tak jak w latach ubiegłych w roku 2010 osoby niepełnosprawne mogły
skorzystać z dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze oraz uzyskać dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego.
Dofinansowania te odbywały się w oparciu o Rozporządzenia MPiPS z dnia
25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być
finansowane ze środków PFRON ( Dz.U.02.96.861 z późn. zm.).
W roku 2010 wpłynęło 187 wniosków. Wypłacono środki w kwocie 136.708,00 zł.
(w tym 13.637,22 zł. na sprzęt rehabilitacyjny) na pokrycie 190 wniosków
(64 wnioski dot. roku 2009). W związku z ograniczoną ilością środków finansowych
obniŜono wysokość dofinansowań. Zostało to uzgodnione z Powiatową Społeczną
Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.
W 2010 r. wpłynęły 23 wnioski o dofinansowanie likwidacji róŜnego rodzaju
barier. 9 wniosków dotyczyło barier architektonicznych, 2 barier technicznych, 12
wniosków barier w komunikowaniu się. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier
dotyczyły głównie adaptacji pomieszczeń na łazienkę przystosowaną do potrzeb
osoby niepełnosprawnej, przystosowania istniejącej łazienki, budowy podjazdu,
zakupu zestawów komputerowych.
W 2010 r. zawartych zostało 15 umów na kwotę 125.899,00 zł. Umowy te dotyczyły
niezrealizowanych wniosków z 2008 r. oraz częściowo z 2009 r. Zawarto 4 umowy
na dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się (3.616,00 zł.), 2 umowy
na dofinansowanie likwidacji barier technicznych (664,00 zł), 9 umów
na likwidację barier architektonicznych (121.619,00 zł.).
Swoje wystąpienie mówczyni zakończyła wykazem potrzeb na 2011rok.
1. Znaczne braki środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych.
2. Potrzeba zwiększenia powierzchni uŜytkowej hostelu Ośrodka Interwencji
Kryzysowej o jedno pomieszczenie.
Do tak przedstawionej informacji uwag nie było.
Ad. 10 W sprawach róŜnych głosów nie było.
Ad. 11 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji
Zdrowia Polityki Społecznej – Witold Szymański o godz. 1430 dokonał zamknięcia
wspólnego posiedzenia Komisji.
W załączeniu :
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.
Sporządził: Sylwester Krawczyk.

