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Protokół Nr 33/17 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 21 września 2017 r. 

 

 

 Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 pod kierunkiem Przewodniczącego 

Komisji radnego Janusza Golińskiego w godzinach od 16
15

 do 17
30

. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie Małgorzata Woźnicka, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Danuta 

Wolska – Rzewuska oraz Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, zgodnie z załączonymi 

listami obecności.   

Na wstępie Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie zaproponował 

poniższy porządek obrad. 

 

Porządek obrad:  
1. Przedstawienie porządku obrad.  

2. Informacja o przebiegu realizacji budżetu Powiatu za I półrocze 2017 roku, w zakresie 

działania Komisji. 

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie zmiany uchwały Nr 174/XXIII/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON; 

2) w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu „Świder” im. Kazimierza 

Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku. 

4. Sprawy różne.  

5. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.  

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Powyższy porządek obrad został przyjęty przez aklamację. 
 

Ad. 2 

 Skarbnik Powiatu, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy omówili realizację budżetu Powiatu za I półrocze 2017 roku  

w zakresie działania Komisji Zdrowia Rodziny i Bezpieczeństwa. 

Wydruk materiałów w załączeniu. 

 

Ad. 3 

1) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła informację dot. 

projektu uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr 174/XXIII/17 Rady Powiatu  

w Otwocku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki 

PFRON; 

 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 7 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: „za” – 7 osób. 
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2) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła informację dot. 

projektu uchwał w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu „Świder” 

im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku; 

 

  Radna Małgorzata Wielopolska zapytała, która jednostka będzie pełniła funkcję szkoły 

podstawowej dla dzieci określonych? 

  Pani Dyrektor odpowiedziała, że dzieci z klasy drugiej i trzeciej gimnazjum ukończą 
szkołę zgodnie ze starym programem nauczania a gimnazjum zostanie powoli wygaszone. 

Natomiast, aby dziecko mogło uczęszczać do takiej szkoły jak Powiatowe Gimnazjum 

Specjalne Nr 21 w Otwocku to musi posiadać orzeczenie poradni ze wskazaniami. 

Prawdopodobnie poradnia będzie wystawiać takie orzeczenia do Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie gdzie powstaje ośmioletnia szkoła podstawowa w związku, 

z czym dzieci kończące klasę szóstą w Ognisku Wychowawczy Świder im. Kazimierza 

Lisieckiego "Dziadka" będą kontynuowały naukę w „Jędrusiu”. 

  Radny Grzegorz Michalczyk zapytał czy w ramach środków unijnych, o których 

wspomniano w projekcie, zaplanowano budowę nowego budynku? 

  Pani Dyrektor odpowiedziała, że w tej kwocie zaplanowano wyposażenie budynku po 

Powiatowym Gimnazjum Specjalnym Nr 21w sprzęt rehabilitacyjny, który będzie służyć 
osobą niepełnosprawnym bądź osobą starszym. Planowane jest również przystosowanie 

infrastruktury oraz bazy sportowej tak, aby umożliwić korzystanie z nich osobą 
niepełnosprawnym. 

  Radny Grzegorz Michalczyk przyznał, że wykorzystanie budynku po gimnazjum jest 

dobrym pomysłem. Lecz zauważył, że przy obiektach sportowych mówiąc o osobach 

niepełnosprawnych powinien być mimo wszystko wybudowany nowy budynek 

przystosowany do ich potrzeb. 

  Starosta odpowiedział, że praca nad nowym budynkiem zajmie przynajmniej dwa lata 

natomiast Zarząd Powiatu chce jak najszybciej rozpocząć funkcjonowanie w tym zakresie na 

bazie tego, co jest, ponieważ potrzeba jest bardzo duża. 

 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 7 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: „za” – 7 osób. 

 

Ad. 4 

1) Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 20 września 2017 r. 

Przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta 

Józefów stanowiące odpowiedź Przewodniczącego Komisji na pismo z dnia  

21 sierpnia 2017 r. dot. propozycji wspólnego posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że powyższe pismo zostanie załączone do 

niniejszego protokołu oraz zostanie przesłane e-mailem do wiadomości radnym.  

 

 

2) Radni podjęli dyskusję w kwestii sporządzania protokołów z posiedzeń Komisji 

Zdrowia Rodziny i Bezpieczeństwa.  
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Ad. 5 

 Protokół Nr 32/17 z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty w obecności  

7 członków Komisji    

 

Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

Ad. 6  

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 

 

Janusz Goliński 

 


