
P R O T O K Ó Ł  NR  9/2016 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego  

w dniu 11 kwietnia 2016 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 w Starostwie 

Powiatowym w Rawie Mazowieckiej i Pani Halina Bartkowicz-Błażejewska- 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 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 (10.03.2016 r.). 

4. Opinia do 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 2016 roku. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018. 

6. Informacja z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Rawie Mazowieckiej oraz informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu 

systemu pieczy zastępczej za 2015 rok i wykaz potrzeb. 

7. Stanowisko w sprawie SOR-u. 

8. Sprawy różne. 

9. 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.  

 

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

(10.03.2016 r.) – został on przyjęty jednogłośnie. 

 

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

obejmującego zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań 

związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych  

oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu 
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Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań  

w 2016 roku. 

 

Radnych z projektem uchwały zapoznała Pani Halina Bartkowicz-

Błażejewska- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 

Mazowieckiej: 

W dniu 15.03.2016 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 1.053.635 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 PowiatowyUrząd Pracy, 

który realizuje część zadań wynikających z wyżej wymienionej ustawy. 

Środki finansowe w wysokości 559.860 zł, przeznaczone są na 

dofinansowanie w 2016 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 2016 roku, której 

projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zaopiniowanie projektu uchwały  

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2016-2018.  

Radnych z projektem uchwały zapoznała Pani Halina Bartkowicz-

Błażejewska- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 

Mazowieckiej: 
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Do zadań własnych powiatu określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz.332) należy 

opracowanie i realizacja trzyletnich programów dotyczących rozwoju pieczy 

zastępczej. Program zawiera zadania powiatu nałożone cytowana ustawą, w tym 

określenie corocznego limitu nowo tworzonych rodzin zastępczych zawodowych. 

Przyjęcie „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018" 

zakłada, poprzez rozwój rodzinnej pieczy zastępczej oraz pracę z rodzinami 

zastępczymi, zapewnienie dziecku pozbawionemu opieki rodziców, prawa do 

stabilnego, rodzinnego i trwałego środowiska rodzinnego. Zakłada się, że realizacja 

programu umożliwi w kilkuletniej perspektywie, ograniczenie umieszczania dzieci 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększy zasoby Powiatu 

Rawskiego w zakresie pieczy zastępczej. 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej, jednogłośnie, pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju 

Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018, której projekt stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszego protokołu. 

 

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

obejmującego zapoznanie z informacją z rocznej działalności Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej oraz informacja dotycząca realizacji 

zadań z zakresu systemu pieczy zastępczej za 2015 rok i wykaz potrzeb. 

Radnych z informacją zapoznała Pani Halina Bartkowicz-Błażejewska- 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.  

Do informacji pytanie zadał Pan Jarosław Kobierski pytając o to, czy 

występują kłopoty z pozyskiwaniem rodzin zastępczych. Dyrektora Bartkowicz-

Błażejewska odpowiedziała, że występują problemy. Zgłaszające się rodziny często 

nie przechodzą szkoleń oraz zauważalna jest tendencja do nastawienia wyłącznie na 

otrzymywanie środków pieniężnych. 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie, jednogłośnie przyjęła 

informację z rocznej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 

Mazowieckiej oraz informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu systemu pieczy 

zastępczej za 2015 rok i wykaz potrzeb. Informacja stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu.  

Ad. 7 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył stanowiska w sprawie SOR-u. 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej– Pan Marian Krzyczkowski 

poinformował radnych o tym, iż Zarząd Powiatu zawnioskował o przyjęcie przez 

Radę Powiatu stanowiska wyrażającego sprzeciw wobec wykreślenia Szpitala Św. 

Ducha w Rawie Mazowieckiej z listy z listy szpitali, w których istnieje konieczność 
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utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego. Szpitalny oddział ratunkowy miał 

być finansowany w trybie pozakonkursowym w ramach IX Osi Priorytetowej 

„Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia” Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.  

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej– Pan Marian 

Krzyczkowski poprosił członków komisji o upoważnienie Dyrektora Wydziału 

Polityki Społecznej Pana Andrzeja Latka oraz Kierownika Biura Rady Pana 

Tomasza Góraja do sporządzenia projektu stosownego stanowiska.  

Głos w tej sprawie zabrał radny Jarosław Uchman pytając, czy pismo jakie 

skierowane zostało przez Wicewojewodę do Zarządu Powiatu zostanie udostępnione 

wszystkim radnym. Przewodniczący komisji Pan Marian Krzyczkowski 

odpowiedział, że oczywiście jest możliwość zapoznania się z przesłanym 

dokumentem.  

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie, jednogłośnie wyraziła 

opinię w sprawie podjęcia przez Radę stanowiska w sprawie SOR-u. 

 

Ad.8 W sprawach różnych głos zabrał radny Jarosław Uchman pytając o informacje 

w sprawie kontroli Najwyższej Izby Kontroli. 

Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski odpowiedział, że do NIK przesłano 

wymagane dokumenty. Do chwili obecnej nie wpłynęły wyniki pokontrolne. 

 

 

Ad.9 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 

Zdrowia i Polityki Społecznej – Pan Marian Krzyczkowski o godz. 12:00 dokonał 

zamknięcia posiedzenia Komisji.  

 

W załączeniu : 

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj 

 

 

         

Przewodniczący Komisji: 
 


