
  P R O T O K Ó Ł NR 4/2011 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej  

odbytego w dniu 29 czerwca 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 Sylwia 
Stangreciak - inspektor  w PCPR 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. WyraŜenie opinii w zakresie projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową 
i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 
otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2011 r. 

4.  WyraŜenie opinii w zakresie projektu  uchwały w sprawie Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 dla Powiatu 
Rawskiego. 

5. Sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie posiedzenia.   
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 16:00 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 jednoglośnie. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wyraŜenie opinii w zakresie 
projektu  uchwały w sprawie  zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań 
związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z PFRON, przeznaczonych 
na realizację tych zadań w 2011 r. 
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Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Sylwia Stangreciak - 
pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 

W dniu 23.05. 2011 r. Powiat Rawski otrzymał z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie informację o zwiększeniu 
wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań w bieŜącym roku 
o 123.974 zł. Proponuje się, aby kwotę 7.100 zł. przeznaczyć na udzielanie 
dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych 
zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności 
gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierŜawionego gospodarstwa rolnego. 
Pozostałe środki proponuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej osób  niepełnosprawnych tj.: dofinansowanie zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane 
osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów oraz dofinansowanie 
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 
 Odnosząc się do przedstawionego uzasadniania Radny Rafał Dobrowolski 
zaproponował przeznaczenie większych środków na dofinansowanie odsetek 
kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne 
na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego 
lub dzierŜawionego gospodarstwa rolnego.  
 Odpowiadając na przedstawiona propozycję Pani Sylwia Stangreciak 
poinformowała, iŜ kwota ta pokrywa faktyczne potrzeby zgłaszane przez osoby 
niepełnosprawne. DuŜo wyŜsze, przekraczające moŜliwości finansowe placówki, 
jest zapotrzebowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i likwidację barier 
architektonicznych gdzie realizowane są wnioski z roku 2010.  
 Innych głosów w dyskusji nie było. 
 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej 4 glosami za, przy 1 głosie 
wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały. 
 
Ad. 4  Realizując przyjęty porządek obrad  przystąpiono do punktu obejmującego 
wyraŜenie opinii w zakresie projektu  uchwały w sprawie Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 dla Powiatu Rawskiego. 

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 informacji, iŜ zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jednostki samorządu 
terytorialnego zostały zobowiązane do opracowania lokalnych programów ochrony 
zdrowia psychicznego na lata 2011-2015. Dla realizacji powyŜszego zadania, Zarząd 
Powiatu Rawskiego powołał Uchwałą nr 43/2011 z dnia 31 maja 2011 roku 
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Powiatowy Zespół Koordynujący realizację Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego. W skład Zespołu wchodzą reprezentanci powiatu, gmin 
z terenu powiatu rawskiego, oraz innych podmiotów realizujących zadania z zakresu 
ochrony zdrowia psychicznego. Zespół  koordynujący opracował „Program Ochrony 
Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 dla Powiatu Rawskiego „ oraz ustalił 
priorytety promocji zdrowia psychicznego (stanowią one załącznik do niniejszego 
Programu). Powiatowy Program określa najbardziej istotne elementy polityki 
zdrowotnej Powiatu Rawskiego i wyznacza kierunki działania 
w zakresie poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców, zaspokojenia ich 
potrzeb zdrowotnych oraz organizacji opieki zdrowotnej. W Programie zostały 
przedstawione propozycje planowanych działań w obszarze zdrowia psychicznego. 
Program zawiera równieŜ diagnozę aktualnego stanu zdrowotnego mieszkańców 
Powiatu Rawskiego oraz cele polityki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia 
psychicznego, które mogą przyczynić się do wypracowania docelowego modelu 
organizacji opieki psychiatrycznej na terenie Powiatu Rawskiego. Cele i zadania 
przedstawione w Programie są zgodne z celami i zadaniami określonymi 
w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego przewidzianymi 
do realizacji dla powiatów i gmin. Realizacja, ze względu na charakter działań 
określonych w Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 dla 
powiatu rawskiego, naleŜeć będzie zarówno do powiatu, jak i gmin i miast z terenu 
powiatu rawskiego oraz innych podmiotów wykonujących zadania z zakresu 
zdrowia psychicznego. Zadania określone w Programie będą finansowana 
ze środków własnych powiatu i gmin oraz innych podmiotów realizujących 
program, a takŜe ze środków publicznych w ramach umów zawartych z Narodowym 
Funduszem Zdrowia na świadczenie usług zdrowotnych. Powiat w terminie do dnia 
15 maja  kaŜdego roku zobowiązany jest do składania rocznego sprawozdania 
z wykonania zadań objętych harmonogramem realizacji Programu w roku 
poprzednim ministrowi do spraw zdrowia lub wskazanemu przez niego podmiotowi. 

Do uzasadnienia przedstawionego przez Panią Kierownik pytań nie było 
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

omawiany projekt uchwały. 
 
Ad. 5 W sprawach róŜnych Radny Rafał Dobrowolski poprosił o parę słów 
dotyczących sytuacji w rawskim szpitalu. 
 Odpowiadając Jarosław Kobierski – członek Zarządu  Powiatu poinformował, 
iŜ dokonana kontrola przez NFZ zakwestionowała świadczenia na kwotę 
1.417.000 zł. świadczone przez dwa oddziały: pulmonologiczny i wewnętrzny. 
Znakomita większość tych świadczeń została obroniona. RozbieŜności stron dotyczą 
kwoty 429.000 zł.  Kontrola obejmuje okres jednego roku począwszy od miesiąca 
lipca 2010 r.  

Innych głosów w sprawach róŜnych nie było. 
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Ad. 6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
Zdrowia Polityki Społecznej – Witold Szymański o godz. 1730  dokonał zamknięcia 
wspólnego posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 
 


