
P R O T O K Ó Ł  NR  3/2015 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego  

w dniu 28 kwietnia 2015 roku 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział 

brali: Pan Andrzej Latek - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa 

Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, Pani Sylwia Stangreciak - zastępca dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Pani Jolanta Chylak - zastępca dyrektora 

Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 

– Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski. 

Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

4. Zaopiniowanie 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 2015 r. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXIX/250/2014 

Rady Powiatu Rawskiego w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 

Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 

6. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XII/85/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia  

30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

oddawania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie. 

7. Przyjęcie informacji z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Rawie Mazowieckiej oraz informacji dotyczącej realizacji zadań  

z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2014 rok i wykaz potrzeb. 

8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamknięcie posiedzenia.   

 

Ad.1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 11:00 dokonał Przewodniczący 

Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski, 

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.  
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Ad.3 Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 

został przyjęty jednogłośnie i bez uwag. 

 

Ad.4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 

obejmującego wyrażenie opinii 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 2015 r. 

Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Sylwia Stangreciak  

z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej: 

W dniu 20.02.2015 roku wpłynęła informacja o wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na 

realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U.  

z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami). Powiat Rawski na realizację tych zadań  

w bieżącym roku otrzymał kwotę 1.005.843 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 powyższym poszczególne zadania oraz kwoty przeznaczone na ich 

realizację określono w załączniku do niniejszej uchwały. Dokonując podziału 

środków finansowych kierowano się potrzebami Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w tym zakresie oraz zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Powiatowy 

Urząd Pracy, który realizuje część zadań wynikających z wyżej wymienionej 

ustawy. Środki finansowe w wysokości 517.860 zł, przeznaczone są na 

dofinansowanie w 2015 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). 

 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 2015 r. 

 

Ad.5  Kolejny punkt porządku obrad obejmował opinię uchwały w sprawie zmiany 

uchwały XXXIX/250/2014 Rady Powiatu Rawskiego w sprawie przyjęcia 

Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

na rok 2015.  
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Omówienia dokonała Pani Jolanta Chylak – zastępca dyrektora Wydziału 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rawie Mazowieckiej wystąpiło  

z wnioskiem o wprowadzenie do Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Rawskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 zadania pt. rehabilitacja 

dzieci i młodzież niepełnosprawnej. Na zadanie to przeznaczono kwotę w wysokości 

13.000 zł. z kolei 5 tys. zł zostanie przeznaczone na festyn z okazji Święta  

3 - go Maja „Radosne Święto”. W celu konsultacji projekt uchwały umieszczony 

został na stronie internetowej Starostwa oraz przesłany do Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego. Zadanie zlecone zostanie w drodze 

przeprowadzonego otwartego konkursu ofert. 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, jednogłośnie, pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXIX/250/2014 Rady 

Powiatu Rawskiego w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2015.  

 

Ad.6 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 

obejmującego wyrażenie opinii nt. uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr XII/85/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 

2011 roku w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oddawania ich  

w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie. 

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Andrzej Latek  - Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej:  

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku poz. 217 z późn. zm.) zbycie aktywów 

trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich  

w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie  

na zasadach określonych przez podmiot tworzący. Rada Powiatu Rawskiego 

Uchwałą Nr XII/85/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku określiła zasady, o których 

mowa w ustawie. Po kilku latach stosowania obecnej regulacji, stało się konieczne 

doprecyzowanie i dostosowanie jej postanowień do aktualnie istniejących potrzeb, 

sygnalizowanych przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. Wprowadzone do treści 

uchwały postanowienia regulują czynności, jakie są wymagane przy oddawaniu 

nieruchomości lub mienia ruchomego w dzierżawę, najem, użytkowanie  

lub użyczenie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, przede 

wszystkim w zakresie wymogu stosowania procedury przetargowej. Doprecyzowany 

został również tryb zbywania aktywów trwałych. Zmiany te mają na celu uczynienie 

zasad dokumentem aktualnym, dostosowanym do potrzeb i umożliwiającym SPZOZ 

gospodarowanie, mieniem własnymi i przekazanym przez Powiat w nieodpłatne 

użytkowanie, w sposób praktyczny, ekonomiczny oraz zgodnie z prawem. 
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 Pan radny Jarosław Uchman zapytał o zasady gospodarowania majątkiem 

Powiatu (w tym przypadku SPZOZ) i dlaczego takie decyzje podejmować ma  tylko 

Zarząd Powiatu Rawskiego. 

Odpowiedział Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski informując, iż zasady 

gospodarowania nieruchomościami określa Rada Powiatu Rawskiego, natomiast  

o szczegółach decyduje Zarząd Powiatu i podobnie jest jeżeli chodzi o ruchomości 

(środki trwałe) – zasady określa rada, a za gospodarowanie majątkiem odpowiada 

zarząd powiatu; ponadto na każdej sesji jest informacja Starosty o pracy zarządu; 

dodatkowo w sprawozdaniu z wykonania budżetu jest informacja o stanie majątku 

powiatu i wartościach poszczególnych składników.. 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, przy jednym głosie przeciw, 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

Nr XII/85/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 

2011 roku w sprawie określenia zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oddawania  

ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie. 

 

Ad.7 W tym punkcie  zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Rawie Mazowieckiej - Pani Sylwia Stangreciak przedstawiła informację z rocznej 

działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej  

oraz informację dotyczącej realizacji zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej  

za 2014 rok i wykaz potrzeb. Do przedstawionej informacji uwag nie było. 

 Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.8 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przedstawienie oceny zasobów 

pomocy społecznej za rok 2014. Informację tą przedstawiła także Pani Sylwia 

Stangreciak.  

Do przedstawionej informacji uwag nie było. Informacja stanowi załącznik  

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 9 W sprawach różnych: 

Pan Jarosław Uchman zapytał jakie były koszty organizacji Akademii PPP 

organizowanej w Hotelu Ossa. Odpowiedział Pan dyrektor Latek, ze kosztami były 

tylko koszty książek dla uczestników i materiałów promocyjnych Powiatu. 

Pan Uchman zabrał też głos w sprawie sytuacji w Szpitalu w Rawie 

Mazowieckiej, która według jego oceny jest bardzo zła (odejście dyrektora, 

rezygnacja ordynatora oddziału chorób wewnętrznych, zmiany w składach zespołów 

wyjazdowych karetek specjalistycznego i podstawowego, nie obsadzenie planu 

dyżurów na maj, braki w personelu, braki w lekach). Jak dodał Pan Uchman, obawia 

się, że informacje przedstawiane przez dzierżawcę szpitala są niepełne, a dotyczące 

sytuacji w szpitalu. Pan radny Jarosław Uchman zobowiązał się, iż te wszystkie 

swoje spostrzeżenia zbierze na piśmie i przedstawi w dniu następnym na sesji Rady 

Powiatu. 
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Ad.10 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej – Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski  

o godz. 12.25
 
dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  

 

W załączeniu : 

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 

 
Sporządził: Tomasz Góraj 

        Przewodniczący Komisji: 

 


