Protokół Nr 96/14
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 10 września 2014 r.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Starostwie
Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol, w godzinach
od 1615 do 1730. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie
z załączoną listą obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Wnioski Komisji do projektu uchwały budżetowej na rok 2015.
2. Sprawy różne.
3. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 1
1. Przewodnicząca Barbara Parol zgłosiła wniosek o zabezpieczenie w budżecie na
2015 rok środków finansowych w wysokości 70 tys. zł na powołanie przy
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku poradni leczenia uzależnień dla
dzieci i młodzieży. Przewodnicząca dodała, że byłaby to ambulatoryjna placówka,
zajmująca się pomocą dla dzieci i młodzieży od 14 do 18 roku życia. Oferta
adresowana byłaby zarówno do osób nadużywających i uzależnionych od substancji
psychoaktywnych, jak i uzależnionych od zachowań. Opieką zostałyby wsparte
również rodziny podopiecznych.
Członkowie Komisji stwierdzili, że PCPR powinien obliczyć koszty działalności
poradni, o której zakres zostałaby rozszerzona pomoc świadczona przez jednostkę. Padły
również głosy, że zadanie można byłoby zlecić podmiotowi zewnętrznemu, poprzez
ogłoszenie konkursu.
W wyniku dyskusji Przewodnicząca poddała głosowaniu poniższy wniosek.
Wniosek 1:
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny wnioskuje o rozszerzenie działalności PCPR
o poradnię leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży. Wysokość wnioskowanej kwoty,
która powinna zostać zabezpieczona w projekcie budżetu na ww. zadanie, zostanie
przekazana Komisji przez PCPR w terminie do 17 września br. celem zaakceptowania.
Ww. wniosek został przyjęty jednomyślnie, w obecności 7 członków Komisji.
2. Przewodnicząca Barbara Parol zgłosiła wniosek o zabezpieczenie w budżecie na
2015 rok środków finansowych na dom dziennego pobytu dla osób starszych.
Członkowie Komisji stwierdzili, iż dom dziennego pobytu dla osób starszych, to
bardzo potrzebna jednostka na terenie powiatu otwockiego. Obecnie w domach pomocy
społecznej nie ma miejsca na otwarcie tego rodzaju działalności. Niemniej jednak,
w przyszłości będzie trzeba z tym tematem zmierzyć się np. poprzez rozbudowę dps-ów
funkcjonujących w Powiecie. Prywatna inicjatywa, zachęcona dotacją z Powiatu, mogłaby
również przyczynić się do otwarcia takiego domu. Możliwe byłoby także skorzystanie ze
środków unijnych.
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W wyniku dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu nw. wniosek.
Wniosek 2:
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie na
2015 rok środków finansowych w wysokości 100 tys. zł na rozbudowę Domu Pomocy
Społecznej „Wrzos” przy ul. Zagłoby 8/10 w Otwocku.
Ww. wniosek został przyjęty jednomyślnie, w obecności 7 członków Komisji.
Ad. 2
Przewodnicząca Komisji poinformowała o:
− piśmie z dnia 28.08.2014 r. Dyrektora ds. Finansowych PCZ Spółka z o.o. w sprawie
odbytego w dniu 27.08.2014 r. posiedzenia Komisji;
− odpowiedzi na ww. pismo, jaką Przewodnicząca skierowała do Dyrektora;
− piśmie z dnia 21.08.2014 r. Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie dot. przyznania w roku 2015 dotacji na
wymienione w piśmie zadania (wniosek do budżetu Powiatu na rok 2015);
− zaproszeniu Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka na LVI nadzwyczajną sesję
Rady Miasta Otwocka, która odbędzie się 12 września br. o godz. 1500 w auli Urzędu
Miasta Otwocka.
Ad. 3
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
W załączeniu do niniejszego protokołu:
1) kserokopia pisma z dnia 28.08.2014 r. Dyrektora ds. Finansowych PCZ Spółka z o.o.;
2) odp. Przewodniczącej Komisji na ww. pismo;
3) kserokopia pisma z dnia 21.08.2014 r. Dyrektora Mazowieckiego Oddziału
Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie – wniosek do budżetu
Powiatu na rok 2015.
Protokółowała:

Przewodniczyła:

Honorata Tarnowska

Barbara Parol
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