
P R O T O K O Ł  NR 16/2008 
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 

odbytego  w dniu  28 listopada 2008 roku  
 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto 
w pracach Komisji brały udział Panie: Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej, i Halina Bartkowicz – BłaŜejewska – Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 
 

Posiedzeniu Przewodniczył Jacek Adamczyk – Przewodniczący Komisji 
Zdrowia i Polityki Społecznej. 

  
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. WyraŜenie opinii w zakresie informacji dotyczącej funkcjonowania pomocy 

społecznej – wsparcia rodzin w kryzysie, rodzin dysfunkcyjnych 
i niepełnosprawnych na terenie Powiatu Rawskiego. 

4. Przedstawienie treści wyjaśnień Dyrekcji SPZOZ w Rawie Mazowieckiej 
związanych z kosztami zakupu dwóch ambulansów sanitarnych. 

5. Sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie obrad. 
 
Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 8:30 dokonał Przewodniczący 
Komisji, witając  członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie 
quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Komisji. 
Do treści protokołu uwag nie zgłoszono. Został on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego przyjęcie informacji dotyczącej funkcjonowania pomocy społecznej – 
wsparcie rodzin w kryzysie, rodzin dysfunkcyjnych i niepełnosprawnych na terenie 
Powiatu Rawskiego. 
Szczegółowy pisemny materiał obejmujący powyŜszą informację stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu. 

O zabranie głosu Wiceprzewodniczący Rady poprosił Panią Halinę 
Bartkowicz-BłaŜejewską - Dyrektora PCPR w Rawie Mazowieckiej. 
Pomoc Społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu 
umoŜliwienie osobom i rodzinom przezwycięŜenie trudnych sytuacji Ŝyciowych, 
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których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, moŜliwości 
i uprawnienia.                                                        
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z  dnia 12  marca  2004r.  zadania powiatu      
z zakresu pomocy społecznej powierzone zostały Powiatowym Centrom Pomocy 
Rodzinie, natomiast na szczeblu gminy realizowane są przez miejskie i gminne 
ośrodki pomocy społecznej.  
Na terenie Powiatu Rawskiego funkcjonuje 6 Ośrodków Pomocy Społecznej: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej oraz Gminne Ośrodki Pomocy 
Społecznej: w Rawie Mazowieckiej, Regnowie, Cielądzu i Sadkowicach. 

Celem pomocy społecznej realizowanym przez ośrodki pomocy społecznej 
jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb Ŝyciowych, osób i rodzin oraz umoŜliwienie 
im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, w konsekwencji 
doprowadzając do Ŝyciowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 
środowiskiem. Ośrodki pomocy społecznej kierują pomoc finansową, rzeczową, 
usługową i socjalną do róŜnych grup społeczeństwa w zaleŜności od potrzeb. 
Ośrodki Pomocy Społecznej realizują zadania wynikające z ustawy o świadczeniach 
rodzinnych. W 2007r. w ramach tej formy pomocy wypłacono na terenie powiatu 
137.438 świadczeń na kwotę – 8.493.960,45 zł.  Natomiast w I półroczu 2008r. – 
54.454 świadczeń    na kwotę – 5.051.313,86 zł. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnia pracowników na 5 etatach. 
Wszyscy pracownicy posiadają niezbędne kwalifikacje. 

Na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej 
i utrzymanie Centrum, środki finansowe zabezpiecza powiat a na realizację zadań 
z zakresu administracji rządowej zapewnia budŜet państwa, natomiast na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej środki finansowe zabezpiecza PFRON, 
zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 

Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej 
zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej. 
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia 
sądu. W przypadku pilnej konieczności zapewnienia dziecku opieki zastępczej 
umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest moŜliwe na wniosek lub za zgodą 
rodziców dziecka, na podstawie umowy cywilno – prawnej. 
Obowiązek opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem rodzina zastępcza podejmuje 
z dniem umieszczenia dziecka w tej rodzinie w wykonaniu orzeczenia sądu 
(uprawomocnienia się postanowienia sądowego) do osiągnięcia przez dziecko 
pełnoletniości. 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej moŜe być powierzone małŜonkom lub 
osobie nie pozostającej w związku małŜeńskim, jeŜeli osoby te spełniają następujące 
warunki: 

1. dają rękojmię naleŜytego wykonywania zadań rodziny zastępczej; 
2. mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
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3. korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 
4. nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we 

władzy rodzicielskiej ani teŜ władza rodzicielska nie została im zawieszona; 
5. wywiązują się z obowiązku łoŜenia na utrzymanie osoby najbliŜszej lub innej 

osoby, gdy ciąŜy na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu; 
6. nie są chore na chorobę uniemoŜliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, 

co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim; 
7. mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania; 
8. uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania. 
Na system pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom składają się działania 
prowadzone przez słuŜbę zdrowia, pomoc społeczną, oświatę, organizację 
pozarządowe i stowarzyszenia.  
W powiecie funkcjonuje Zespół Placówek Specjalnych, w którym uczą się dzieci                             
z niepełnosprawnością intelektualną. W szkołach podstawowych istnieją klasy 
integracyjne.  
Z inicjatywy rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych powstało 
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”, 
które zajmuje się min. prowadzeniem rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych. 
W ramach systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Białej Rawskiej 
funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Nieco inną formą wsparcia są usługi opiekuńcze. Ta forma wsparcia 
jest organizowana przez OPS oraz PCK. 
Bardzo waŜną rolę w systemie pomocy osobom niepełnosprawnym (cięŜko chorym) 
pełni Stowarzyszenie Hospicjum.  
Na ternie powiatu działa Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych oraz 
2 Oddziały Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  
Od 2006 r. działa Warsztat Terapii Zajęciowej, którego organizatorem jest 
Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej.    

Rola pomocy społecznej coraz częściej postrzegana jest przez pryzmat nie 
tylko wspomagania mieszkańców w sytuacjach materialnego kryzysu, ale teŜ pomoc 
jednostkom i grupom w osiągnięciu zadawalającego poziomu Ŝycia.  

Efektywność pracy socjalnej zaleŜy od prowadzenia stałej współpracy 
z wieloma instytucjami działającymi nie tylko w obszarze pomocy społecznej. 
Współdziałanie podmiotów, które w większym lub mniejszym stopniu wkraczają 
w politykę społeczną rozszerza ofertę stosowanych form i środków pomocy. 
Stwarza moŜliwości lepszego docierania do róŜnych grup i środowisk, jak równieŜ 
finansowania działalności z róŜnych źródeł.   

Budowa systemu wsparcia w powiecie wymaga stałej rozbudowy 
infrastruktury społecznej i przystosowania jej do zmieniających się potrzeb 
społecznych, wypracowania nowych sposobów pracy socjalnej mającej na celu 
usamodzielnienie osób i rodzin oraz poprawę ich funkcjonowania, a takŜe 
zapobiegania zjawiskom dysfunkcyjnym rodziny. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z ośrodkami pomocy społecznej 
z terenu powiatu realizuje koncepcje budowy systemu pomocy społecznej (zgodnie 
z zasadą profilaktyki pomocy dziecku i rodzinie). Nadrzędnym celem jest skuteczne 
wspieranie osób i rodzin w przezwycięŜaniu trudnych sytuacji Ŝyciowych, których 
nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, moŜliwości i uprawnienia.   

Kończąc mówczyni oświadczyła, iŜ w związku z zwiększającą się ilością 
zadań, wynikającą z faktu pogarszania się stanu zdrowia i starzenia się 
społeczeństwa,  widoczna jest  niewystarczająca ilość zatrudnionych pracowników. 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na 2000 mieszkańców winien przypadać 
jeden pracownik socjalny. W praktyce ta ilość mieszkańców jest znacznie większa. 
Następnie Dyrektor PCPR omówiła zasady umieszczania dzieci w rodzinach 
zastępczych oraz prowadzone działania związane z monitorowaniem procesu 
wychowania takich dzieci.  Na terenie Powiatu Rawskiego funkcjonują 53 takie 
rodziny zastępcze. Rodzice zastępczy otrzymują miesięcznie dofinansowanie 
ze strony państwa w wysokości ok. 1.500 złotych na jedno dziecko. 

 Do  tak przedstawionej przez Dyrektor PCPR informacji innych pytań 
nie było. 
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej przyjęła do akceptującej wiadomości 
przedłoŜoną informację.  
 
Ad. 4 Ten punktu porządku obrad obejmował przedstawienie treści wyjaśnień 
Dyrekcji SPZOZ w Rawie Mazowieckiej związanych z kosztami zakupu dwóch 
ambulansów sanitarnych. 
PowyŜsze pismo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
Odnosząc się do przedstawionych wyjaśnień Radny Andrzej Cynkiem aby 
materiały, które są przekazywane pod obrady Komisji były ostateczne i wiarygodne, 
aby nie występowała konieczność ich prostowania.  
Ustalając wysokość kwoty dofinansowania ambulansów, wyjaśniał Wicestarosta 
Marian Krzyczkowski, Zarząd Powiatu  przekaŜe SPZOZ jedynie taką kwotę, jaka 
będzie wynikała z przeprowadzonego postępowania przetargowego. 
 
Ad. 5 W sprawach róŜnych ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji na dzień 
18 grudnia 2008 r. na godzinę 14:00. Materiały związane z kolejnym posiedzeniem 
zostaną przesłane członkom Komisji w terminie moŜliwie najszybszym.  
Innych głosów nie było. 
 
Ad. 6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji – 
Jacek Adamczyk o godz. 15:40 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
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Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej  
    (-) Jacek Wacław Adamczyk  


