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Protokół Nr 93/14 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny  

w dniu 7 maja 2014 r.  
  
 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Starostwie 
Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol, w godzinach                    
od 1630 do 1800. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie                                
z załączoną listą obecności oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                          
w Otwocku oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Danuta Wolska-
Rzewuska. 

Przewodnicząca Komisji przywitała zebranych, następnie przedstawiła poniższy 
porządek obrad.  

 
Porządek posiedzenia: 
1. Działania podejmowane przez Powiat zmierzające do ograniczenia skutków 

niepełnosprawności. 
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów 

Pomocy Społecznej dla Powiatu Otwockiego za 2013 r. 
3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołów Nr 90-92/14 z 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 poinformowały o działaniach 
podejmowanych przez Powiat zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności. 
 Dyrektor PUP poinformowała, iż: 

1. Według stanu na dzień 31.12.2011 r. ogółem zarejestrowanych bezrobotnych było 
3778 osób, w tym 135 osób niepełnosprawnych, które stanowiły 3,6% ogółu 
bezrobotnych. W tej populacji przeważały osoby posiadające następujące rodzaje 
niepełnosprawności: upośledzenie narządu ruchu – 46 osób, choroby układu 
oddechowego i układu krążenia – 14 osób, choroby neurologiczne – 9 osób, choroby 
psychiczne – 9 osób, upośledzenie umysłowe – 6 osób, zaburzenie głosu, mowy                        
i choroby słuchu – 5 osób. Osoby niepełnosprawne najczęściej posiadały: lekki 
stopień niepełnosprawności – 103 osoby oraz umiarkowany stopień 
niepełnosprawności – 32 osoby. Biorąc pod uwagę wykształcenie osób 
niepełnosprawnych dominowały osoby posiadające wykształcenie podstawowe – 59 
osób, ZSZ – 47 osób, policealne i średnie zawodowe – 15 osób oraz                    
wyższe 7 osób. W w/w populacji osób niepełnosprawnych przeważały osoby w wieku:                                  
18-24 lata – 5 osób, 25-34 lata – 13 osób, 35-43 lata – 19 osób, 45-54 lata –                           
42 osoby, 55-59 lat – 39 osób, 60 i więcej lat – 17 osób. W 2011 roku pracę podjęły 
22 osoby, w tym 1 osoba pracę subsydiowaną oraz 1 osoba prace interwencyjne. 

2. Według stanu na dzień 31.12.2012 r. ogółem zarejestrowanych bezrobotnych było 
4424 osób, w tym 146 osób niepełnosprawnych, które stanowiły 3,3% ogółu 
bezrobotnych. W tej populacji przeważały osoby posiadające następujące rodzaje 
niepełnosprawności: upośledzenie narządu ruchu – 54 osoby, choroby neurologiczne – 
12 osób, choroby układu oddechowego i układu krążenia – 10 osób, choroby 
psychiczne – 9 osób, zaburzenie głosu, mowy i choroby słuchu – 8 osób, choroby 
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narządu wzroku – 7 osób. Osoby niepełnosprawne najczęściej posiadały: lekki stopień 
niepełnosprawności – 112 osób oraz umiarkowany stopień niepełnosprawności – 34 
osoby. Biorąc pod uwagę wykształcenie osób niepełnosprawnych dominowały osoby 
posiadające wykształcenie podstawowe – 58 osób, ZSZ – 55 osób, policealne i średnie 
zawodowe – 15 osób oraz wyższe 8 osób. W populacji osób niepełnosprawnych 
przeważały osoby w wieku: 18-24 lata – 7 osób, 25-34 lata – 17 osób,                                      
35- 43 lata – 22 osoby, 45-54 lata – 39 osób, 55- 59 lat – 40 osób, 60 i więcej lat –                     
21 osób. W 2012 roku pracę podjęło 29 osób, w tym 4 osoby prace subsydiowane, 
prace interwencyjne 1 osoba, roboty publiczne – 2 osoby, staż 1 osoba. 

3. Według stanu na dzień 31.12.2013 r. ogółem zarejestrowanych bezrobotnych było 
4332 osób, w tym 173 osób niepełnosprawnych, które stanowiły 4% ogółu 
bezrobotnych. W tej populacji przeważały osoby posiadające następujące rodzaje 
niepełnosprawności: upośledzenie narządu ruchu – 64 osoby, choroby układu 
oddechowego i układu krążenia – 17 osób, choroby neurologiczne – 13 osób, choroby 
psychiczne – 9 osób, zaburzenie głosu, mowy i choroby słuchu – 13 osób, choroby 
psychiczne – 11 osób. Osoby niepełnosprawne najczęściej posiadały: lekki stopień 
niepełnosprawności – 116 osób, umiarkowany stopień niepełnosprawności – 55 osób, 
znaczny stopień niepełnosprawności – 2 osoby. Biorąc pod uwagę wykształcenie osób 
niepełnosprawnych dominowały osoby posiadające wykształcenie podstawowe –                   
51 osób, policealne i średnie zawodowe – 26 osób, średnie ogólnokształcące – 16 osób 
oraz wyższe 17 osób. W populacji osób niepełnosprawnych przeważały osoby                       
w wieku: 18-24 lata – 13 osób, 25-34 lata – 20 osób, 35-43 lata – 20 osób, 45-54 lata – 
39 osób, 55-59 lat – 53 osoby, 60 i więcej lat – 28 osób. W 2012 roku pracę podjęły      
33 osoby, w tym 3 osoby prace subsydiowane, prace interwencyjne 1 osoba, staż                    
2 osoby. 

Dyrektor PUP dodała, że na przestrzeni lat 2011-2013 objęto: 
• instrumentami rynku pracy – 38 osób, z tego 6 osób podjęło zatrudnienie; efektywność 

zatrudnienia wyniosła 15,8%, 
• usługami rynku pracy – 228 osób, z tego 21 osób podjęło zatrudnienie; efektywność 

zatrudnienia wyniosła 9,2%. 
Ogółem instrumentami i usługami rynku pracy objęto 266 osób, z tego pracę podjęło 27 osób. 
Efektywność zatrudnienia wyniosła 10,2%.  
Dyrektor powiedziała, że Urząd oferuje porady doradcy zawodowego, który ma za zadanie 
wspierać, określić problem, jak również pokierować osoby niepełnosprawne. Ponadto 
posługuje się broszurką promującą zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Pani Dyrektor 
nawiązała również do Projekt „Czas na zmiany”. Pozyskana kwota to ponad 4 mln zł. Projekt 
skierowany jest do osób bezrobotnych, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy utracili pracę                     
z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w ramach którego oferowane jest doradztwo 
zawodowe i psychologiczne, a także kursy zawodowe oraz 3-miesięczne staże zawodowe                       
z wynagrodzeniem. 
 Dyrektor PCPR poinformowała, że Powiat podejmuje wiele działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, m.in. przy zaangażowaniu środków z PFRON. Według art. 35a ust. 1                 
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy opracowywanie i realizacja, 
zgodnych z powiatowych strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, 
powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 
społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób 
niepełnosprawnych. W związku z czym Rada Powiatu w drodze uchwały Nr 273/XXXVI/14 
z dnia 27 marca 2014 r. przyjęła „Powiatowy program działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych na lata 2014-2020”. Poza tym uchwalenie Programu, zgodnie                                  
z uzasadnieniem, pozwoli na pozyskiwanie środków z programów celowych Państwowego 
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Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także innych źródeł zewnętrznych. 
Dyrektor powiedziała, że do osób niepełnosprawnych należy zaliczać również osoby starsze 
przewlekle chore, pomimo, że nie mają orzeczeń. Dodała, że liczba osób starszych 
potrzebujących pomocy w Powiecie rośnie. Następnie poinformowała, że w skład jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu Otwockiego wchodzą n/w domy pomocy 
społecznej: 

1) Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku ul. Zagłoby 8/10 dla osób                                     
w podeszłym wieku; 

2) Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 dla osób dorosłych 
niepełnosprawnych intelektualnie; 

3) Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie przy ul. Anielin 1 dla osób 
przewlekle psychicznie chorych; 

Funkcjonuje również Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Moniuszki 41 dla osób 
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Jest to placówka prowadzona przez Koło w 
Otwocku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na 
zlecenie Powiatu. 
Dyrektor powiedziała, że sytuacja rodzin z osobą niepełnosprawną jest generalnie gorsza. 
Znaczna część dzieci z upośledzeniem umysłowym pochodzi z rodzin niewydolnych 
wychowawczo. W związku z czym niezbędne staje się opracowanie planu pomocy dla całej 
rodziny. Rodzice mają duże problemy z akceptacją niepełnosprawności dziecka, dlatego 
bardzo ważnym elementem jest przygotowanie programu wsparcia dla rodziców. Nadmienia, 
że wiele szkół i przedszkoli integracyjnych na siłę ściąga dzieci. Zdaniem Pani Dyrektor 
dzieci powinny korzystać z profesjonalnych placówek. Powiat takie posiada, chodzi aby 
dzieciom została udzielona właściwa pomoc. Następnie zwróciła uwagę, iż do osób 
niepełnosprawnych kieruje się za mało informacji nt. przysługujących im praw. Stwierdziła, 
iż przez ten fakt stale muszą być świadczone usługi konsultacyjne.  
Dyrektor poinformowała również o zakończonej kontroli programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz kontroli domów dla dzieci. Obie wypadły pozytywnie. 
 
Ad. 2 
 Dyrektor PCPR omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że                                 
art. 16 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nakłada na powiat obowiązek 
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej, która wraz z rekomendacjami stanowi podstawę 
do planowania budżetu na rok następny. Narzędzie jakim jest ocena zasobów pomocy 
społecznej obejmuje w szczególności infrastrukturę, kadrę, współpracę z organizacjami 
pozarządowymi, oraz nakłady finansowe przeznaczone na zadania pomocy społecznej,                              
a także osoby i rodziny korzystające z systemu pomocy społecznej. Ocena Zasobów Pomocy 
Społecznej dla Powiatu Otwockiego za 2013 r. stanowi załącznik do niniejszego projektu 
uchwały. 
 Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie w/w projektu 
uchwały.  
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Otwockiego za 2013 r. 
 
Ad. 3 
 Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w czerwcu br. odbędzie się posiedzenie 
wyjazdowe Komisji do Domu dla Dzieci w Otwocku przy ul. Myśliwskiej 2. 
 
Ad. 4 

Protokoły Nr 90-92/14 z ubiegłych posiedzeń Komisji zostały przyjęte. 
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Ad. 5 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 
W załączeniu: 

1) lista obecności. 
 
 
          Protokółowała:                                                                         Przewodniczyła:    
 
     Honorata Tarnowska                                                                       Barbara Parol 

 


