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Protokół Nr 38/12 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny  

w dniu 23 kwietnia 2012 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w godzinach 1615 – 1830 
w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol.             
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka.  

 
Porządek posiedzenia: 
1. Omówienie materiałów na XVIII sesję Rady Powiatu w Otwocku.  
2. Sprawy róŜne. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
4. Zakończenie obrad. 
 
 Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  
 
Ad. 1 
 Przewodnicząca Barbara Parol przedstawiła poniŜsze projekty uchwał celem 
zaopiniowania przez członków Komisji:  
 
1) projekt Nr 14 – w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                           

i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON; 
 

Dyrektor PCPR omówiła przedmiotowy projekt uchwały.  
 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała                         
w/w projekt uchwały, w obecności 8 członków Komisji.  
 
2) projekt Nr 15 – w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej 

dla Powiatu Otwockiego na lata 2012 – 2014”; 
 

Dyrektor PCPR omówiła przedmiotowy projekt uchwały.  
 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała                   
w/w projekt uchwały, w obecności 8 członków Komisji.  
 
3) projekt Nr 16 – w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub 

w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty                     
lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej; 

 
Dyrektor PCPR omówiła przedmiotowy projekt uchwały.  

 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała                     
w/w projekt uchwały, w obecności 8 członków Komisji.  
 
4) projekt Nr 17 – w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu 

Otwockiego za 2011 r.; 
 

Dyrektor PCPR omówiła przedmiotowy projekt uchwały.  
 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała                     
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w/w projekt uchwały, w obecności 8 członków Komisji.  
 
5) projekt Nr 6 – w sprawie nadania statutu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Otwocku; 
 

Radna Anna Kamińska skierowała pytanie w sprawie ust. 1 § 19 statutu: „Zespół moŜe 
zaciągać kredyty i poŜyczki do wysokości, która nie przekracza jednej dziesiątej kwoty 
rocznego planu finansowego.” Zapytała, czy to chodzi o jednorazową poŜyczkę, czy o całą 
sumę kwoty i poŜyczki w danym roku? 

Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk odpowiedział, iŜ w/w zapisie chodzi          
o łączną kwotę.  

Radny Franciszek Walczyński biorąc pod uwagę zapis ust. 4 § 18 statutu: „Plan 
finansowy oraz sprawozdanie finansowe zatwierdza Zarząd Powiatu.” zapytał czy Zarząd 
przyjął plan finansowy na rok 2012? 

Wiceprzewodniczący Rady Jacek Czarnowski zauwaŜył, iŜ statut stanowiący 
załącznik do w/w projektu uchwały nie został zaopiniowany przez Radę Społeczną,                      
w związku z czym dyskusja w tym temacie jest bezprzedmiotowa.  

W związku z pytaniami radnych Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu 
wniosek o przełoŜenie opinii w kwestii w/w projektu uchwały na najbliŜsze posiedzenie, 
które odbędzie się w dniu 25 kwietnia br. Głosowanie: za – 7 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
Wniosek został przyjęty.  

Przewodnicząca Komisji poprosiła, aby w następnym posiedzeniu uczestniczyli: 
Starosta Otwocki i Dyrektor ZP ZOZ w Otwocku.  

Następnie radna Anna Kamińska poprosiła, aby Dyrektor ZP ZOZ przedstawił 
członkom Komisji biznes plan na usługi telekomunikacyjne.  
 
6) Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku                  

w  2011 roku. 
 
  Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do w/w sprawozdania.  
 
Ad. 2 
1. Przewodnicząca Komisji odczytała wyciąg Nr 321A z protokołu Nr 75/12 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 17.04.2012 r. dot. informacji nt. budynków 
zlokalizowanych na terenie Ogniska Wychowawczego „Świder” wpisanych do rejestru 
zabytków.  

 
2. Przewodnicząca Komisji odniosła się do funkcjonowania Przychodni w Świdrze przy              

ul. Mickiewicza, kwestia dotyczy działalność Poradni Psychiatrycznej. 
 
Ad. 3 

Protokół Nr 37/12 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty przy jednym 
głosie wstrzymującym się, w obecności 8 członków Komisji.  
 
Ad. 4 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
Przebieg całości obrad zarejestrowano na nośniku cyfrowym. 

 
 
             Protokółowała:                                                                                 Przewodniczyła: 
 
        Honorata Tarnowska                                                                               Barbara Parol 


