
P R O T O K Ó Ł  NR  20/2017 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego  

w dniu 13 września 2017 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział 
brali: Pani Halina Bartkowicz – Błażejewska i Pan Andrzej Latek – Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym 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 posiedzenia Komisji w dniu 19.06.2017 r. 
4. Opinia do projektu 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 2017 r. 

5. Sprawy różne. 
6. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 13:00 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 Protokół z przedostatniego posiedzenia Komisji (19.06.2017 r.) przyjęto 
jednogłośnie. 
 
Ad.4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego opinię do projektu 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 
2017 r. 
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Projekt uchwały przedstawiła Pani Halina Bartkowicz - Błazejewska  
– dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej: 

W dniu 10 lipca 2017r. od Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych wpłynęła informacja, że ze względu na przekazanie 
przez GUS błędnych danych dotyczących liczby osób niepełnosprawnych 
bezrobotnych i poszukujących pracy oraz niepozostających w zatrudnieniu 
będzie dokonany ponowny podział środków przewidzianych dla 
samorządowych w planie Funduszu na rok bieżący. Informacja o nowej 
wysokości środków PFRON dla powiatu rawskiego wpłynęła w dniu 24 lipca 
2017 r. Środki te zostały zwiększone o kwotę 13.488 zł. Proponuje się 
przeznaczyć powyższą kwotę na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych. 

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie jednogłośnie 
zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 
 
Ad.5 W sprawach różnych:  

Pan Jarosław Uchman zapytał czy z pogotowiem ratunkowym  
w rawskim szpitalu coś się zmieniło, w kontekście wypowiedzenia umowy 
przez NFZ 

Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski, odpowiedział że z pogotowiem 
raczej się już nic nie zmieni, w związku ze zmianą sposobu organizacji 
funkcjonowania pogotowia ratunkowego i jego centralizacją; jak dodał Pan 
Wicestarosta, niezrozumiałym dla niego jest postępowanie AMG w tej sprawie 
(tj. niepodpisanie umów z ratownikami z początkiem lipca br.). 

Jak dodał pan radny Jarosław Kobierski, z informacji jakie przekazują 
przedstawiciele spółki AMG, to jeżeli chodzi o sieć szpitali to planowany 
ryczałt na świadczenie usług medycznych jest stosunkowo niski, wręcz dużo 
niższy niż się spodziewano. 
 
Ad.6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej – Pan Marian Krzyczkowski o godz. 13:35 
dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj 
 

Przewodniczący Komisji: 
 


	W załączeniu :

