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Protokół Nr 64/13 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny  

w dniu 23 stycznia 2013 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Starostwie 
Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol, w godzinach                    
od 1600 do 1930. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie                                
z załączonymi listami obecności.  

 
Porządek posiedzenia: 

1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2013.  
2. Plan pracy Komisji w roku 2013.  
3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołów Nr 59-62/12 z poprzednich posiedzeń Komisji.  
5. Zakończenie obrad. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  

 
Ad. 1 
 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Danuta Wolska-Rzewuska oraz 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka 
poinformowały o priorytetach oraz bilansie wydatków projektu budżetu Powiatu na 2013 rok, 
jeżeli chodzi o budżety kierowanych przez Panie Dyrektor jednostek.    

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła projekt budżetu Powiatu na rok 2013 
wraz ze zmianami, jakie zostały przyjęte przez członków Zarządu podczas posiedzenia w dniu 
22.01.2013 r. Następnie Skarbnik odniosła się do korekty wprowadzonej do projektu, który 
radni otrzymali w terminie do 15 listopada 2012 r. Powiedziała, że w planie wydatków 
majątkowych w pozycji: „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy                                    
ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa                               
i jednostek organizacyjnych powiatu” pozostanie kwota 250 tys. zł, ze względu na zaciągnięte 
zobowiązania. W związku z czym wydatki zostaną zmniejszone o kwotę 1 mln 250 tys. zł. 
Pierwotnie Zarząd proponował kwotę 1 mln 500 tys. zł na realizację w/w zadania 
inwestycyjnego. Skarbnik zwróciła uwagę na zapis, że wydatki inwestycyjne będą 
wykonywane po zrealizowaniu dochodów ze sprzedaży mienia. Dodała, że szczegółową 
informację o zadaniach inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2013 r. wraz                                   
z określeniem źródeł ich finansowania przedstawia Tabela Nr 2a. Jeżeli chodzi o Wieloletnią 
Prognozę Finansową, to kwota 25 mln zł kredytu zaciągniętego w roku 2013 będzie rozłożona 
na okres 15 lat, a nie 20 lat jak wstępnie zostało zaplanowane. W związku z czym do WPF 
również zostanie przygotowana korekta.  
 Następnie członkowie Komisji odbyli dyskusję nt. projektu uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Barbara Parol poddała 
głosowaniu pozytywne zaopiniowanie przedstawionego projektu budżetu Powiatu                    
na rok 2013.  

Głosowanie: za – 4 osób, przeciw – 1, wstrzymała się – 1 osoba.  
 

Projekt budżetu Powiatu na rok 2013 został zaopiniowany pozytywnie, 
 w obecności 6 członków Komisji.  
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Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Barbara Parol poddała 
głosowaniu pozytywne zaopiniowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Otwockiego. 

Głosowanie: za – 4 osób, przeciw – 1, wstrzymała się – 1 osoba.  
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego została zaopiniowana pozytywnie,  
w obecności 6 członków Komisji. 

Ad. 2 
 
 Propozycje do Planu pracy Komisji w roku 2013 zgłosili radni: 
− Jacek Czarnowski – tematy w załączeniu (e-mail z dnia 07.01.2013 r.), 
− Lucyna Komorowska – temat dot. Powiatowej Rady Zatrudnienia. 

Dyrektor PCPR zaproponowała, aby Komisja spotykała się również z konkretnymi 
ludźmi, którzy mają określone problemy. Dodała, że zgłosiła się do niej para małżonków, 
którzy wychowują 25-letniego niewidomego syna z porażeniem mózgowym. Państwo polskie 
poza zasiłkiem pielęgnacyjnym i stałym nie oferuje takiemu dziecku specjalnej pomocy. 
Rodzice dowożą dziecko do Warszawy celem udziału w zajęciach organizowanych przez 
stowarzyszenie. Miesięczny koszt dowozu to 3 tys. zł. Dla rodziców jest to bardzo duży 
wydatek. Dyrektor stwierdziła, iż warto byłoby, aby Komisja pochyliła się również nad tego 
typu sprawami.       

Przewodnicząca poprosiła członków Komisji o zgłaszanie wniosków, jeżeli chodzi                           
o kwestie i tematy, które powinny zostać omówione przez Komisję Ochrony Zdrowia                         
i Rodziny. Następnie powiedziała, że Plan pracy zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu.  
 
Ad. 3 
 
 Przewodnicząca poinformowała, iż tematem dyżuru nocnego aptek członkowie 
Komisji zajmą się na następnym posiedzeniu.  
 
W załączeniu do protokołu: 

−  wyciąg Nr 447 z projektu protokołu Nr 106/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu                 
w Otwocku w dniu 20.11.2012 r. – odpowiedź Zarządu na wnioski Komisji                                     
z dnia 14.11.2012 r., 

− wyciąg Nr 459 z projektu protokołu Nr 111/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu                 
w Otwocku w dniu 13.12.2012 r. – odpowiedź Zarządu na wniosek Komisji                                
z dnia 05.12.2012 r. 

 
Ad. 4 
 
 Protokoły Nr 59-62/12 z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte 
jednomyślnie w obecności 5 członków Komisji. 
 
Ad. 5 
 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 
 
 
  Protokołowała:        Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska            Barbara Parol  

 


