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Protokół Nr 7/15 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 21 września 2015 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w siedzibie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w godzinach 1600 – 1845 pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Pana Janusza Golińskiego. W posiedzeniu 
uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                      
w Otwocku Małgorzata Woźnicka oraz przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej                    
z terenu powiatu otwockiego, zgodnie z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek posiedzenia:  

1. Wystąpienie przedstawicieli Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących                        
na terenie powiatu otwockiego. 

2. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku                          
nt. działalności i funkcjonowania jednostki. 

3. Wnioski do projektu budżetu powiatu na 2016 rok. 
4. Sprawy różne. 
5. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 
6. Zakończenie posiedzenia. 

 
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednomyślnie, w obecności 6 członków 

Komisji. 
 

Ad. 1 
 Przewodniczący Komisji poinformował, iż przedstawiciele Warsztatów Terapii 
Zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu otwockiego pismami: 

− z dnia 25.08.2015 r. – WTZ przy Stowarzyszeniu „Jesteśmy” w Radiówku, 
− z dnia 25.08.2015 r. – WTZ przy Spółdzielni Inwalidów „Techniczna” w Józefowie, 
− z dnia 26.08.2015 r. – WTZ Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób                                        

z Upośledzeniem Umysłowym w Otwocku, 
wystąpili o wsparcie dodatkowymi środkami przekazanymi przez PFRON oraz                                 
o zabezpieczenie w budżecie Powiatu 10% na dofinansowanie kosztów działalności 
warsztatów.  
  
 Głos zabrali obecni na posiedzeniu przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej 
funkcjonujących na terenie powiatu otwockiego zwracając uwagę na sprawy dotyczące 
finansowania WTZ-ów. Od 6 lat dofinansowanie warsztatów znajduje się na tym samym 
poziomie, a inflacja powoduje narastanie problemu. 2 lipca br. PFRON przekazał informację                     
o dodatkowych środkach na warsztaty. W przypadku powiatu otwockiego jest to kwota                      
ok. 60 tys. zł. Samorząd może z tych środków skorzystać podejmując stosowną uchwałę Rady 
Powiatu. Dzięki takiemu działaniu wsparcie otrzymałoby 97 uczestników WTZ-ów. Jeżeli 
chodzi o kraj, to wtz-y otrzymują już dodatkowe środki, kolej na Radę Powiatu w Otwocku.     
 Radna Barbara Markowska podziękowała pracownikom WTZ-ów za bardzo ciężką, 
aczkolwiek przynoszącą satysfakcję pracę. Stwierdziła, iż należy podjąć decyzję o pomocy                    
i na pewno wniosek w tej sprawie zostanie poddany głosowaniu podczas dzisiejszego 
posiedzenia. Następnie poprosiła Panią Dyrektor o informację nt. środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych dla Powiatu Otwockiego na rok 2015.  
 Dyrektor PCPR poinformowała, że pierwotny plan stanowił kwotę 1.998.004 zł.                         
W oficjalnym piśmie PFRON wskazywał jako sztywny wydatek na wtz-y kwotę w wysokości 
1.420.416 zł. Następnie wpłynęła decyzja o zwiększeniu środków o 54 tys. zł. Obecnie plan 
finansowy podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych 
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dla Powiatu Otwockiego na rok 2015 stanowi kwotę 2.057.552 zł, ale nadal sztywnym 
wydatkiem na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej 
jest kwota 1.402.416 zł. Pani Dyrektor dodała, że organem mającym główne kompetencje                                
w podziale środków jest Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. W najbliższy 
czwartek odbędzie się posiedzenie w nowym składzie, ze względu na początek kolejnej jej 
kadencji. Pani Dyrektor powiedziała, że Powiat w tegorocznym budżecie na działalność wtz-
ów przeznaczył 157.824 zł i dzieląc te dodatkowe środki także 10% własnych środków, 
zgodnie z proporcjami.    
 Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu wniosek, aby Zarząd Powiatu wystąpił                       
z inicjatywą uchwałodawczą w przedmiotowej kwestii celem udrożnienia środków. 

Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymała się – 1 osoba. Wniosek został przyjęty.  
 
Ad. 2 
 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Woźnicka 
poinformowała członków Komisji o zakresie działania jednostki, która koordynuje wszystkie 
zadania Powiatu w zakresie pomocy społecznej. Poinformowała o podstawie prawnej,                        
jak również o podległych jednostkach organizacyjnych. Dyrektor podkreśliła, iż od wielu lat 
w Powiecie funkcjonuje zbudowany system pomocy osobom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej lub materialnej. Poinformowała, iż w ubiegłej kadencji została 
zrównoważona liczba dzieci umieszczonych w instytucjonalnych formach opieki  zastępczej. 
Jest to bardzo dobry wskaźnik. W Powiecie funkcjonuje 67 rodzin zastępczych obejmujących 
opieką 82 dzieci, w tym: 41 rodzin spokrewnionych (51 dzieci), 25 rodzin zastępczych 
niezawodowych (30 dzieci) i jedna zawodowa rodzina zastępcza (1 dziecko).                                
Jedynie 28 dzieci, z ww. grupy 82 dzieci, posiada własny dochód (np. alimenty, renta 
rodzinna), pozostałe dzieci nie mają żadnego dochodu. 
Pani Dyrektor poinformowała również o budżecie pomocy społecznej. Jeśli chodzi o wydatki 
to stanowią one kwotę ponad 11 mln zł, natomiast plan dochodów kształtuje się na poziomie 
4.607.620 zł. We wszystkich jednostkach wchodzących w skład jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej Powiatu jest ponad 120 etatów, płace są niskie.  
 Radna Małgorzata Wielopolska zapytała czy rodziny zastępcze spokrewnione 
spełniają wszystkie funkcje i założenia? 
 Dyrektor PCPR odpowiedziała, że jest to trudne pytanie. Rodziną zastępczą 
spokrewnioną najczęściej są najbliżsi krewni dziecka (dziadkowie, wujostwo, pełnoletnie 
rodzeństwo). Rodzinę ustanawia Sąd Rodzinny w wypadku śmierci rodziców, ich 
niewydolności wychowawczej czy innych problemów, których skutki niekorzystnie odbijają 
się na dziecku. Każda rodzina zastępcza znajduje się pod opieką koordynatora pieczy 
zastępczej. Każdy koordynator pracuje z piętnastką takich dzieci. Koordynator spotyka się                      
z rodziną minimum raz w tygodniu. Następnie zobowiązany jest do sporządzenia karty pracy, 
w której w pięciu kategoriach kompetencji opisuje realizację potrzeb tj. potrzeby opiekuńcze, 
rozwojowe, więzi z rodzicami i dorosłymi, pracy zespołowej. Co pół roku odbywają się 
spotkania zespołu, podczas których dokonywana jest ocena sytuacji dziecka w rodzinie 
zastępczej. Na tej podstawie konstruowane są wnioski do Sądu.    

Radna Małgorzata Wielopolska zapytała ile wszczęto procedur „Niebieskiej Karty”                   
w ciągu kilku ostatnich lat? 

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że „Niebieską Kartę” prowadzi Policja i zespoły 
interdyscyplinarne w gminach, realizując własne zadania. Powiat – PCPR udziela pomocy 
psychologicznej. Jeśli chodzi o liczbę konsultacji w Zespole Poradnictwa Rodzinnego, to 
rocznie jest ich blisko 600.  

Radny Grzegorz Michalczyk przypomniał, iż poprzednia kancelaria adwokacka 
Starostwa świadczyła raz w tygodniu, przez pewien okres, bezpłatne porady prawne. Zapytał, 
czy Zarząd rozważa uruchomienie darmowych porad prawnych? 

Dyrektor PCPR poinformowała, że od maja br. raz w miesiącu do PCPR przyjeżdża 
kancelaria z Warszawy. W związku z czym istnieje możliwość zapisania się i skorzystania                                       
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z bezpłatnej porady prawnej. 
Radny Krzysztof Boczarski zwrócił uwagę na wprowadzane przepisy pod kątem 

bezpłatnego poradnictwa prawnego w skali całego kraju. Stwierdził, iż należałoby poczekać, 
jak zostanie ono zorganizowane, ponieważ powielanie pewnych działań nie ma sensu. 

Radny Artur Brodowski stwierdził, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ramach 
budżetu Powiatu zostały przeznaczone pewne środki na ogłoszenie konkursu na organizację 
tego rodzaju porad przez organizację pozarządową. Dodał, że PCPR nie powinien 
rozwiązywać zadań gminy, jako jednostka nie jest do tego powołana. Powiedział, że zgłosi                    
w tej spawie wniosek do budżetu Powiatu na rok 2016 w kolejnym punkcie porządku obrad.                        

Członkowie Komisji korzystając z obecności Pani Dyrektor pytali o sprawy i zadania 
realizowane przez PCPR z zakresu pomocy rodzinie oraz pomocy społecznej. 
 Radny Artur Brodowski poprosił Panią Małgorzatę Woźnicką Dyrektora PCPR                           
o przygotowanie informacji nt.:  

− średniego wynagrodzenia w jednostce; 
− podopiecznych – statystyka, z podziałem na gminy, 
− relacji między innymi instytucjami w powiecie, które udzielają pomocy rodzinie                  

(np. zespoły interdyscyplinarne, komisje alkoholowe), 
− liczby mieszkańców powiatu otwockiego, którzy skorzystali z pomocy CIK w latach 

2013-2015 oraz wysokości środków wygenerowanych z budżetu Powiatu oraz 
budżetów gmin na ww. wsparcie.  

 
Ad. 3  

1. Pismo z dnia 09.09.2015 r. Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Otwocku                      
o zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2016 kwoty 6.000 zł na dofinansowanie 
organizacji powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbędą się w maju 
lub czerwcu przyszłego roku. 

 
Komisja pozytywnie opiniuje powyższe wystąpienie. Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymały 
się – 2 osoby.  
 

2. Radny Artur Brodowski zgłosił wniosek o zabezpieczenie w projekcie budżetu 
Powiatu na rok 2016 stosownych środków na wsparcie opieką psychologiczno-prawną 
mieszkańców powiatu otwockiego, która będzie świadczona w ramach porozumienia                  
z ngo-sem wyłonionym w drodze konkursu. Głosowanie: za – 8 osób. Wniosek został 
przyjęty jednomyślnie. 

 
3. Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o zabezpieczenie środków w wysokości                                     

100 tys. zł na kontynuację remontu budynku Agatka w Ognisku Wychowawczym 
„Świder” w Otwocku. Głosowanie: za – 5 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymały się –          
2 osoby. Wniosek został przyjęty. 
 

4. Radna Małgorzata Wielopolska zaproponowała rozważenie podjęcia wniosku                      
o zwolnieniu Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z czynszu dzierżawnego 
na rzecz inwestycji, jakie przeprowadzi w Szpitalu.  
 
Wicestarosta Paweł Rupniewski poinformował, że jeśli okaże się, iż strata PCZ ma 

tendencję malejącą, to Zarząd Powiatu sam zaproponuje odciążenie Szpitala z ww. opłat                     
w roku 2016.  

Członkowie Komisji zaproponowali, aby wniosek zgłoszony przez radną został 
pozostawiony bez głosowania, jako  intencja, do której będzie można jeszcze powrócić.  
 
Ad. 4 
 W sprawach różnych ustalono, iż następne posiedzenie Komisji odbędzie się                              
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5 października br. w temacie substancji psychoaktywnych, przy współudziale Komendanta 
Powiatowego Policji w Otwocku, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej                          
w Otwocku oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.  
 
Ad. 5 

Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, w obecności        
6 członków Komisji. 
  
Ad. 6 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
W załączeniu do protokołu: 

1) lista obecności. 
 

Protokółowała:       Przewodniczył: 
 
       Honorata Tarnowska        Janusz Goliński 


