PROTOKÓŁ NR 2/2018
z posiedzenia komisji połączonych
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Promocji, Komisji Budżetu i Finansów,
oraz Komisji Komunikacji, Transportu
i Bezpieczeństwa odbytego w dniu 12 grudnia 2018 r.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listami obecności
stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brał
również Pan Sławomir Stefaniak- Sekretarz Powiatu, Pani Halina BartkowiczBłażejewska- Dyrektor PCPR, Pani Sylwia Stangreciak- Zastępca Dyrektora PCPR,
Pan Andrzej Latek- Dyrektor WPS oraz Pani Urszula Przerwa- Kierownik Oddziału
Zdrowia i Spraw Obywatelskich. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej– Radny Grzegorz Stefaniak.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum w poszczególnych komisjach.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opinia do projektu uchwały 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 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
4. Opinia do projektu uchwały w sprawie ustanowienia przedstawicieli Powiatu
Rawskiego w Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej.
5. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Powiecie Rawskim na lata 2018-2022;
6. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2023;
7. Opinia do 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 2018 r.;
8. Opinia do projektu uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady
Powiatu Rawskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
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9. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Rawskiego na lata 2018-2022
10.Informacja za rok szkolny 2017/2018 o stanie realizacji zadań oświatowych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski;
11.Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 16:00 Przewodniczący Komisji
Zdrowia i Polityki Społecznej– Radny Grzegorz Stefaniak, który przewodniczył
posiedzeniu połączonych komisji, witając uczestniczących w posiedzeniu Komisji.
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum we wszystkich
komisjach i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji. Radny
Grzegorz Stefaniak, który przewodniczył posiedzeniu połączonych komisji
poinformował w kwestii głosowania, iż sprawy dotyczące wszystkich komisji będą
głosowane przez wszystkich radnych uczestniczących w posiedzeniu, natomiast
sprawy dotyczące zakresu tylko jednej z komisji będą głosowane tylko przez
członków tejże komisji.
Ad. 2 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego
przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad. 3 W tym punkcie zaopiniowano projekt uchwały 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 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Projekt uchwały przedstawił Pan Sławomir Stefaniak- Sekretarz Powiatu:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie określiła ogólne zasady współpracy samorządu lokalnego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
wymienionej ustawy oraz wprowadziła katalog zadań publicznych, które można
wspólnie realizować. Zgodnie z art. 5a ust. 1 wyżej cytowanej ustawy Rada Powiatu
uchwala Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3. W roku 2019 planowana jest
współpraca o charakterze niefinansowym i finansowym. Planowane jest powierzenie
realizacji czterech zadań o charakterze finansowym:
1) na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu rawskiego
w punkcie w Białej Rawskiej;
2) na realizację rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
3) na realizację „Radosnego Święta";
4) na realizację konkursu „Najlepsza inicjatywa pozarządowa powiatu rawskiego
w 2018 roku".
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Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/103/2012 z 24 lutego 2012 r.
przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Projekt Programu współpracy na
2019 rok zamieszczony został na stronie internetowej i przesłany do członków
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawie Mazowieckiej.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna propozycja.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie przez wszystkich radnych
uczestniczących w posiedzeniu komisji.
Ad.4 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie ustanowienia przedstawicieli Powiatu Rawskiego w Samorządowym
Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej.
Pan Sławomir Stefaniak- Sekretarz Powiatu poinformował, iż koniecznym jest
ustanowienie
przedstawicieli
Powiatu
Rawskiego
w
Samorządowym
Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej. Propozycją Zarządu Powiatu Rawskiego
jest by Powiat Rawski w stowarzyszeniu reprezentowali Pan Józef Matysiak
oraz Pan Ryszard Imioła.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy jednym głosie
wstrzymującym przez wszystkich radnych uczestniczących w posiedzeniu komisji.
Ad. 5 W tym punkcie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Rawskim na lata 2018-2022.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Sylwia Stengreciak- Zastępca Dyrektora PCPR:
zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja
powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar
przemocy w rodzinie. Opracowany nowy Program na lata 2018-2022 jest
kontynuacją i uzupełnieniem dotychczas obowiązującego Programu.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Ad. 6 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył zaopiniowania projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2018-2023.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Halina Bartkowicz-Błażejewska- Dyrektor PCPR:
Zgodnie z art. 35a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu

4

należy opracowanie i realizacja powiatowego programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych. Opracowany nowy Program na lata 2018-2023 jest kontynuacją
i uzupełnieniem dotychczas obowiązującego Programu. Jest on jednocześnie
dokumentem służącym realizacji lokalnej polityki społecznej i stanowi podstawę do
aplikowania o środki finansowe na realizację działań na rzecz osób
niepełnosprawnych, ich integracji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Ad. 7 W tym punkcie zaopiniowano projekt 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 2018 r.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Halina Bartkowicz-Błażejewska- Dyrektor PCPR:
Proponuje się dokonanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami
określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511)
otrzymanych z PFRON środków finansowych w następujący sposób:
- kwotę przeznaczoną na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych zmniejszyć o 977 zł., (kwota taka
pozostała z rozliczeń),
- kwotę przeznaczoną na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych zmniejszyć o 6.422 zł. (kwota taka pozostała na skutek
rezygnacji 1 osoby z uzyskanego dofinansowania oraz rozliczenia zawartych umów).
Uzyskaną w ten sposób kwotę 7.399 zł. przeznaczyć na dofinansowanie zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym w związku z bardzo dużymi potrzebami
osób niepełnosprawnych w tym zakresie.
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów
pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad. 8 W tym punkcie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie delegowania
przedstawicieli Rady Powiatu Rawskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku.
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Do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zaproponowano kandydatury
Pana Jarosława Kobierskiego z ramienia Zarządu Powiatu Rawskiego oraz Pana
Marka Szcześniaka z ramienia Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa.
Komisja Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała
powyższe kandydatury oraz projekt uchwały w tej sprawie.
Ad. 9 Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Rawskiego na lata 2018-2022.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Urszula Przerwa- Kierownik Oddziału Zdrowia
i Spraw Obywatelskich.
Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Rawskiego na
lata 2018-2022 jest kontynuacją Programu realizowanego w latach 2011-2015.
Konieczność opracowania Programu wynika z trzech aktów prawnych:
1)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ( Dz. U. z 2016 roku poz.1492)
2)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie
Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz. U. z 2017 r. poz. 458);
3)
Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U.
z 2018 r. poz. 1878);
Niniejszy Program jest dokumentem strategicznym, określającym najbardziej
istotne elementy polityki zdrowotnej Powiatu Rawskiego i wyznaczającym kierunki
działań w zakresie poprawy stanu zdrowia psychicznego mieszkańców, zaspokojenia
ich potrzeb zdrowotnych oraz organizacji opieki psychiatrycznej.
Program ma charakter otwarty, będzie
i dostosowywany do pojawiających się potrzeb.

systematycznie

monitorowany

Program zawiera diagnozę aktualnego stanu zdrowotnego mieszkańców
Powiatu Rawskiego oraz cele polityki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia
psychicznego, które mogą przyczynić się do wypracowania docelowego modelu
organizacji opieki psychiatrycznej na terenie Powiatu Rawskiego.
Cele i zadania przedstawione w Programie są zgodne z celami i zadaniami
określonymi w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 20172022 przewidzianymi do realizacji dla powiatów i gmin.
Zadania określone w Programie będą finansowana ze środków własnych
powiatu i gmin oraz innych podmiotów realizujących program, a także ze środków
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publicznych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na
świadczenie usług zdrowotnych.
Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie przez wszystkich radnych
uczestniczących w posiedzeniu komisji.
Ad. 10 Informacja za rok szkolny 2017/2018 o stanie realizacji zadań oświatowych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski.
W tym punkcie Radni zostali zapoznani przez Pana Andrzeja Latka- Dyrektora
WPS z informacją za rok szkolny 2017/2018 o stanie realizacji zadań oświatowych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rawski, która
została przyjęta.
Ad.11 W sprawach różnych Pan Jarosław Kobierski- Przewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów poinformował o zwołaniu komisji na dzień 21.12.2018 r. na
godzinę 16.00.
Ad.12 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji
Zdrowia i Polityki Społecznej– Radny Grzegorz Stefaniak, który przewodniczył
posiedzeniu połączonych komisji o godz. 17.40 dokonał zamknięcia posiedzenia
Komisji.
W załączeniu:
- załączniki wymienione w treści protokołu.
Sporządziła: Patrycja Wróblewska-Firek

Przewodniczący Komisji
Zdrowia i Polityki Społecznej
Grzegorz Stefaniak

