
P R O T O K Ó Ł  NR  5/2015 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego  

w dniu 25 sierpnia 2015 roku 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 

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

brali: Pani Urszula Przerwa - Kierownik Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich 

Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, Pani Sylwia Stangreciak– Zastępca 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej  

oraz Pan Maciej Juszczyk - Dyrektor AMG Centrum Medycznego w Rawie 

Mazowieckiej. 

 Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki 

Społecznej – Pan Marian Krzyczkowski. 

  
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji - 10.06.15r.. 

4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SPZOZ  

w Rawie Mazowieckiej 

5. Opinia projektu uchwały w sprawie zmiany 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 2015r. 

6. Zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności za 2014 rok AMG Centrum Medyczne  

- Oddział w Rawie Mazowieckiej 

7. Sprawy różne. 

8. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad.1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 12:15 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.  

 

Ad.3  W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji – został 

on przyjęty jednogłośnie. 

 

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

obejmującego wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącej 

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 
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Omówienia treści projektu uchwały dokonała Pani Urszula Przerwa 

- Kierownik Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego  

w Rawie Mazowieckiej: 

Zgodnie z art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618.) rada społeczna uchwala regulamin swojej 

działalności, w którym określa sposób zwoływania posiedzeń rady społecznej, tryb 

pracy i podejmowania uchwał. Regulamin podlega zatwierdzenia przez podmiot 

tworzący.  

 Na pierwszym posiedzeniu w dniu 30.06.2015 roku Rada Społeczna 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

podjęła uchwałę Nr 11/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, 

który  zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami przedkłada do zatwierdzenia Radzie 

Powiatu Rawskiego. 

 

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

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 2015r. 

Omówienia dokonała Pani Sylwia Stangreciak – Zastępca Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej: 

 W dniu 16.07.2015 roku wpłynęła informacja z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  o zwiększeniu środków  finansowych 

przypadających Powiatowi Rawskiemu   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)  

o kwotę 50.310zł. Powiat Rawski na realizację zadań w bieżącym roku otrzymał 

kwotę 1.056.153  zł.  

Dodatkowe środki  finansowe w kwocie 50.310 zł. przeznacza się na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (realizowane w 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie) , na które to zadania jest największy 

niedobór środków finansowych. 

 

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

obejmującego zapoznanie ze sprawozdaniem z działalności za 2014 rok AMG 

Centrum Medyczne - Oddział w Rawie Mazowieckiej. 

W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki 

Społecznej – Pan Marian Krzyczkowski pytając czy radni mieli czas na zapoznanie 

się ze sprawozdaniami dotyczącymi działalności AMG Centrum Medycznego  

w Rawie Mazowieckiej. Radni potwierdzili, iż zapoznali się z dostarczonymi  

im materiałami. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zaproponował 

by przystąpiono do zadawania pytań związanych ze sprawozdaniem ponieważ ich 
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treść zostanie szeroko omówiona podczas Sesji Rady Powiatu Rawskiego w dniu  

28 sierpnia 2015 r.  

Pytań dotyczących sprawozdania oraz treści w nim zawartych nie było. 

 

Ad.7 W sprawach różnych głos zabrał Radny Jarosław Kobierski z prośbą do Pana 

Dyrektora AMG Centrum Medycznego Macieja Juszczyka by informować 

pacjentów, którzy zgłaszają się na Izbę Przyjęć bez skierowania oraz tych, którzy nie 

zostali przetransportowani za pomocą transportu medycznego o konieczności 

uiszczania opłat za wykonane zabiegi/badania. Wielu pacjentów zgłaszało uwagi do 

Pana Kobierskiego, iż nie byli uprzednio wystarczająco dobrze poinformowani  

o takowych opłatach. 

Pan Dyrektor Juszczyk poinformował, iż zwróci na to szczególną uwagę 

pracownikom szpitala. 

   

Ad.8 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej – Pan Marian Krzyczkowski o godz. 12.35
 
dokonał 

zamknięcia posiedzenia Komisji.  

 

W załączeniu : 

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 

 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska. 
 

   

Przewodniczący Komisji: 
 


