
Protokół Nr 19/11 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny 

w dniu 21 września 2011 r. 
 
 

Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny w składzie: p. Barbara Parol – Przewodnicząca 
Komisji, p. Grzegorz Michalczyk, p. Andrzej Szaciłło, p. Lucyna Komorowska, p. Anna 
Kamińska w dniu 21.09.2011r. uczestniczyła razem z p. Bogumiłą Więckowską – Starostą 
Otwockim, Członkami Zarządu Powiatu: p. Krzysztofem Szczegielniakiem i p. Januszem 
Budnym oraz p. Małgorzatą Woźnicką – Dyrektorem PCPR w wizji lokalnej dwóch działek 
przeznaczonych na lokalizację „Domu dla Dzieci" w Otwocku przy ul. Prądzyńskiego                     
i w Kępie Nadbrzeskiej. 

 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny obradowała bez udziału trzech członków, którzy 

nie wzięli udziału w wizji lokalnej.  
 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny jednogłośnie pozytywnie opiniuje 

lokalizację budowy „Domu dla Dzieci" w Otwocku przy ul. Prądzyńskiego 1. 
 

UZASADNIENIE 

1. Działka połoŜona w Otwocku przy ul. Prądzyńskiego 1 jest gotowa do rozpoczęcia 
budowy. Jest plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem tego terenu 
pod usługi, w tym usługi społeczne. Lokalizacja w Otwocku pozwoli na obniŜenie 
kosztów dowozu dzieci do szkół, zapewni bezpieczny dostęp do infrastruktury 
sportowej  i  kulturalnej  oraz opieki  medycznej,  co  ma ogromne znaczenie dla 
procesów socjalizacji wychowanków. 

2. Działka w Kępie Nadbrzeskiej nie jest przygotowana pod inwestycję. Aktualnie 
powiat otwocki jeszcze jej  nie kupił od Marszałka Województwa.  Powoduje to 
znaczne wydłuŜenie procedur i dodatkowe koszty w procesie inwestycyjnym. Kępa 
Nadbrzeska to teren zalewowy. Woda dochodzi do wałów przeciwpowodziowych. Nie 
jest to dobra lokalizacja, zwaŜywszy na zagroŜenie podtopieniem. Sprawa terenów 
zalewowych była omawiana na Komisji Bezpieczeństwa. Są takŜe wnioski sołtysów                          
w tej sprawie. Odroczenie terminu budowy będzie miało decydujący wpływ na proces 
reformy systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Działka w Kępie Nadbrzeskiej 
mogłaby być przeznaczona w przyszłości na zawodową rodzinę zastępczą dla małych 
dzieci. NaleŜałoby na ten cel wydzielić działkę o powierzchni ok. 1500 m2 a pozostałą 
część podzielić i zbyć. 
 

Wniosek: 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny przekazuje (w załączeniu) Zarządowi Powiatu 
stanowisko w sprawie budowy drugiego „Domu dla Dzieci” aktualnie przebywających         
w Domu Dziecka – Integracyjnym Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku      
przy ul. Komunardów 10.   
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
                                                                                            Przewodniczyła i protokółowała: 
 
                                                                                                              Barbara Parol 


