
P R O T O K Ó Ł  NR  19/2017 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbytego  

w dniu 17 lipca 2017 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 oraz Starosta Rawski Pan Józef Matysiak, 
Marek Sekuter- Członek Zarządu Powiatu, Adrian Galach- Radny Rady Powiatu,  
jak również mieszkańcy powiatu. 

 
 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. Przedstawienie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie 
 wykonywania zadań publicznych przez powiat 
4. Sprawy różne. 
5. 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  uwagę 
zgłosił Pan Jarosław Uchman proponując wprowadzenie punktu dotyczącego 
omówienia bieżącej sytuacji szpitala w kontekście wyników kontroli NFZ  
oraz rozwiązania umowy na ratownictwo medyczne pomiędzy punktem 3 a 4.  
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej większością głosów (1 głos za) odrzuciła 
wniosek o wprowadzenie zmiany do porządku obrad. 
Porządek obrad w formie przedstawionej przez Przewodniczącego przy jednym 
głosie przeciw został przyjęty. 
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Ad.3 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego przedstawienie pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 11 lipca 2017 r.  
w sprawie wykonywania zadań publicznych przez powiat. 
 Starosta Rawski Pan Józef Matysiak odczytał przedmiotowe pismo, które stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu. 

Starosta Rawski Pan Józef Matysiak poinformował, iż sporządzona została 
odpowiedź na pismo Wojewody Łódzkiego, w której Zarząd Powiatu nie zgadza się 
z opiniami w nim zawartymi. 
 Następnie podjęto dyskusję w przedmiotowej sprawie podczas której Starosta 
Rawski w imieniu Zarządu Powiatu oraz Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej odpowiadali 
na pytania członków komisji oraz mieszkańców powiatu rawskiego. 
 
Ad.4 W sprawach różnych głosów nie było. 
 
Ad.5 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej – Pan Marian Krzyczkowski o godz. 14.38 dokonał 
zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska 
 
 
         

Przewodniczący Komisji: 
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