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Protokół Nr 41/12 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny  

w dniu 23 maja 2012 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Starostwie 
Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol, w godzinach                           
1615 – 1900. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą 
obecności oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata 
Woźnicka.  

 
Porządek posiedzenia: 
1. Omówienie sytuacji pomocowej dla osób niepełnosprawnych – cały zakres:                   

turnusy rehabilitacyjne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, rehabilitacja zawodowa, 
szkolenia i dotacje na rozpoczęcie działalności. 

2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
4. Zakończenie obrad. 
 
 Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  
 
Ad. 1 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka 
przedstawiła cały zakres sytuacji pomocowej dla osób niepełnosprawnych tj.: 

• uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;  
• zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny; 
• zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; 
• likwidacja barier w komunikowaniu się i barier technicznych; 
• likwidacja barier architektonicznych; 
• udzielanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, rolnej albo na wniesienie 

wkładu do spółdzielni socjalnej; 
• przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy stosownie do potrzeb 

osób niepełnosprawnych wynikających z ich niepełnosprawności; 
• dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób 

niepełnosprawnych. 
Materiał dot. w/w zagadnień stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Pani Dyrektor poinformowała, iż Zarząd Powiatu, podczas ubiegłego posiedzenia, wyraził 
zgodę na przystąpienie do programu uruchomionego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – „Aktywny samorząd”, który zakłada ścisłą współpracę 
Funduszu z powiatami. Na mocy porozumienia z PFRON powiaty będą realizowały program 
indywidualnej pomocy dla osób z niepełnosprawnością. W/w program obejmuje następujące 
obszary wsparcia: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 
pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 
pomoc w zakupie urządzeń lektorskich i brajlowskich, dofinansowanie szkoleń w zakresie 
obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania, pomoc w 
zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w uzyskaniu 
prawa jazdy kategorii B, a także pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 
zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby 
niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu). 
 Przewodnicząca poddała rozwadze propozycję cyklicznego informowania 
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społeczeństwa o przysługującym im prawie, chodzi głównie o osoby niepełnosprawne, 
poprzez zamieszczanie w lokalnych mediach wiadomości o działaniach podejmowanych 
przez PCPR. Nie wszyscy korzystają z Internetu, w związku z czym powyższa prośba jest 
zasadna. Przedsiębiorcy również powinni dowiedzieć się, jakie mają możliwości, jeżeli 
chodzi o zatrudnienie osoby niepełnosprawnej. W tej kwestii na pewno mógłby pomóc 
Powiatowy Urząd Pracy.  
 Dyrektor PCPR odpowiedziała, że podpisana jest trójstronna umowa między PUP, 
PCPR a Pracodawcą o zorganizowanie staży dla osób niepełnosprawnych, czyli młodych 
ludzi, którzy po ukończeniu szkoły kierowani są na staże. Natomiast w kwestii przekazywania 
aktualnych wiadomości, to najlepszym rozwiązaniem, zdaniem Pani Dyrektor, jest wzajemne 
informowanie się.   
 
Ad. 2 
 

1. Przewodnicząca Komisji odczytała wyciąg Nr 328 z protokołu Nr 77/12 z posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 27.04.2012 r. – odpowiedź Zarządu na wnioski 
Komisji z dnia 11.04.2012 r. 

 
Radny Franciszek Walczyński zauważył, iż biegły rewident bada sprawozdanie 

finansowe ZP ZOZ, zgodnie z ustawą, w terminie do końca kwietnia.  
 
Komisja w dalszym ciągu oczekuje na informacje w sprawach: IPO i Laboratorium. 
 

2. Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo z dnia 21.05.2012 r. Dyrektora Wydziału 
Organizacyjnego i Spraw Społecznych Starostwa Marcina Sierpińskiego                             
dot. zaplanowanego w dniu 20.06.2012 r. posiedzenia Komisji. Poinformowała,                       
iż w/w pismo zostało skierowane do Przewodniczącego Rady, który poprosił Komisję                            
o skonkretyzowanie zakresu informacji, jakie chciałaby otrzymać.   

 
Wniosek: 
Komisja prosi o przygotowanie informacji, jakie działania w zakresie promocji zdrowia 
zostały poczynione przez Biuro Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych Wydziału 
Organizacyjnego i Spraw Społecznych.  

Głosowanie: za – 5 osób. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  
 

3. Pismo z dnia 23.05.2012 r. Związków Zawodowych działających przy ZP ZOZ                     
w Otwocku dot. przedstawiciela pracowników ZP ZOZ w Radzie Nadzorczej 
nowotworzonej Spółki pn. „Powiatowe Centrum Zdrowia”.   
 

4. Informacja o etapie, na jakim znajduje się procedura wygaszania domów dziecka.  
 
Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk poinformował o dwóch koncepcjach 

przejścia z opieki nad dzieckiem w domach dziecka na domy dla dzieci. Pierwsza stanowiła, 
iż Powiat przekształci obecne domy dziecka w domy dla dzieci, w postaci reorganizacji 
dużych placówek w małe placówki. Druga koncepcja, wybrana przez Zarząd, dotyczyła 
całkowitej likwidacji domów dziecka i powołania nowej placówki pod nazwą „Domy dla 
Dzieci”. Pan Grzegorz Michalczyk dodał, że wybrana koncepcja zostanie przedstawiona 
radnym podczas sesji Rady Powiatu w czerwcu br.  

Następnie Dyrektor PCPR przedstawiła założenia, na jakich będzie opierać się system 
opieki nad dzieckiem w tworzonych Domach dla dzieci, które zastąpią obecnie istniejące 
domy dziecka.  
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Ad. 3 
 

Protokół Nr 40/12 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, 
w obecności 5 członków Komisji.  
 
Ad. 4 
 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

Przebieg całości obrad zarejestrowano na nośniku cyfrowym. 
 
 
             Protokółowała:                                                                                 Przewodniczyła: 
 
        Honorata Tarnowska                                                                               Barbara Parol 


