
Protokół Nr 16/16 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 10 maja 2016 r. 
 
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Otwocku w godzinach 1615 – 1800 pod kierunkiem 
Przewodniczącego Komisji, radnego Janusza Golińskiego. W posiedzeniu uczestniczyli 
członkowie Komisji, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata 
Woźnicka, oraz pozostali goście, zgodnie z załączonymi listami obecności.  

 
Na wstępie Przewodniczący serdecznie powitał wszystkich zebranych, a następnie 

zaproponował poniższy porządek posiedzenia:  
           
1. Przedstawienie porządku obrad.  
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku:  

1) w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku; 
2) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,                                 

na które zostaną przeznaczone środki PFRON; 
3) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Otwockiego oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 31/13 o pow. 1, 9278 ha                   
z obr.165 w Otwocku. 

3. Sprawy różne: 
1) Ocena zasobów pomocy społecznej; 
2) Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015; 
3) Sprawozdanie z działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie w Otwocku za 

2015 rok. 
4. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły do Komisji: 

1) pismo z dnia 25 kwietnia 2016 roku Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku 
(SPR.0005.3.2016); 

2) pismo z dnia 2 marca 2016 roku Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku dot. 
„Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Otwocku oraz 
informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 
otwockiego w roku 2015”, przekazane przez Przewodniczącego Rady Powiatu                        
w Otwocku (SRP.0004.9.2016); 

3) wyciąg 256 z projektu protokołu Nr 76/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku 
w dniu 27 kwietnia 2016r.; 

4) wyciąg 260 z projektu protokołu Nr 77/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku 
w dniu 4 maja 2016r. 

5. Zakończenie posiedzenia. 
 

Powyższy porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.2 
 

1) Dyrektor PCPR Pani Małgorzata Woźnicka przedstawiła informacje dotyczące 
projektu uchwały w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku. 

 
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 7 członków Komisji jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 



2) Dyrektor PCPR Pani Małgorzata Woźnicka przedstawiła informacje dotyczące 
projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej              
i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON. 

 
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 7 członków Komisji jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 

3) Starosta przedstawił informacje dotyczące projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego 
oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 31/13 o pow. 1, 9278 ha z obr.165                         
w Otwocku. 
 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 7 członków Komisji jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Ad.3 
 

1) Dyrektor PCPR Pani Małgorzata Woźnicka została poproszona o przedstawienie 
sprawozdania: Ocena zasobów pomocy społecznej. 

 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. sprawozdania. 

 
2) Dyrektor PCPR Pani Małgorzata Woźnicka została poproszona o przedstawienie 

sprawozdania: Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej za rok 2015. 
 

Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. sprawozdania. 
 

3) Dyrektor PCPR Pani Małgorzata Woźnicka została poproszona o przedstawienie 
sprawozdania: Sprawozdanie z działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie          
w Otwocku za 2015 rok. 
 

Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. sprawozdania. 
 

4) Starosta poprosił Panią Małgorzatę Woźnicką o przedstawienie Komisji sytuacji 
realizowanych wypłat w ramach projektu 500+. 
 
Pani Małgorzata Woźnicka poinformowała, że Powiat Otwocki był pierwszy 

powiatem w Województwie Mazowieckim, który zrealizował projekt 500+ za miesiąc 
kwiecień. Wszystkie rodziny otrzymały wypłaty zgodnie z wydanymi decyzjami o ich 
przyznaniu. 
 
Ad.4 

 
1) Przewodniczący Komisji odczytał pismo z dnia 25 kwietnia 2016 roku 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku (znak sprawy: SPR.0005.3.2016)                 
o wyrażenie opinii przez Komisję w sprawie zarzutów zgłoszonych przez grupę 
radnych we wniosku z dnia 16 marca 2016 roku skierowanym do Wojewody.  

 
Radny Artur Brodowski przytoczył uzasadnienie z informacji prawnej podpisanej 



przez adwokata Pana Marcina Bandury: 
 „W związku z powyższym przedmiotowego pisma Wojewody nie można uznać, jako 
przekazującego sprawę celem jej rozpatrzenia, a wyłącznie, jako żądanie informacji celem 
wykonania uprawnień nadzorczych.”  
W związku z przytoczonymi słowami wyjaśnił, że zostaną przekazane jedynie informacje, że 
na dzień dzisiejszy powód sporu nie istnieje, należy również wyrazić stanowisko Komisji 
względem tego pisma.  

W związku z ww. pismem wywiązała się dyskusja. 
Radny Artur Brodowski powiedział, że niektórzy radni zarzucają Przewodniczącemu 

Rady Powiatu przekroczenie swoich kompetencji z powodu udzielenia odpowiedzi 
Wojewodzie bez konsultacji z Radą. Natomiast aktualne pismo Pana Wojewody przekazane 
Komisji skierowane jest do Przewodniczącego Rady i to Przewodniczący Rady powinien się 
ustosunkować do postawionych zarzutów. 

Wicestarosta potwierdził, że Komisja powinna wystąpić do Przewodniczącego Rady             
z opinią, aby ustosunkował się do zarzutów, o których wyjaśnienie prosi Pan Wojewoda. 

Radny Artur Brodowski powiedział, że nie widzi nic „koszernego” w działaniu 
Przewodniczącego Rady.  

W związku z czym Komisja przez aklamację przyjęła poniższy wniosek. 
 

Wniosek: 
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa wnioskuje o ustosunkowanie się przez 
Przewodniczącego Rady do postawionych zarzutów, o których wyjaśnienie wnosi 
Wojewoda. 
 

2) Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 2 marca 2016 roku Komendanta 
Powiatowego Policji w Otwocku dot. „Sprawozdania z działalności Komendy 
Powiatowej Policji w Otwocku oraz informację o stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie powiatu otwockiego w roku 2015”. 
 

Komisja nie zgłosiła uwag do ww. sprawozdania.  
 

3) Przewodniczący Komisji odczytał wyciąg 256 z projektu protokołu Nr 76/16                        
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 27 kwietnia 2016 r., który wpłynął 
do Komisji.  
 

Komisja zapoznała się z decyzją Zarządu. 
 

4) Przewodniczący Komisji odczytał wyciąg 260 z projektu protokołu Nr 77/16                       
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 4 maja 2016 r., który wpłynął do 
Komisji. 

 
Komisja zapoznała się z decyzją Zarządu.  

 
Ad.5 
 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
 
 



W załączeniu do protokołu: 
 

1) lista obecności; 
2) pismo z dnia 25 kwietnia 2016 roku Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku 

(SPR.0005.3.2016); 
3) pismo z dnia 2 marca 2016 roku Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku dot. 

„Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Otwocku oraz 
informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 
otwockiego w roku 2015”, przekazane przez Przewodniczącego Rady Powiatu                        
w Otwocku (SRP.0004.9.2016); 

4) wyciąg 256 z projektu protokołu Nr 76/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku 
w dniu 27 kwietnia 2016r.; 

5) wyciąg 260 z projektu protokołu Nr 77/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku 
w dniu 4 maja 2016r. 
 
 

 
Protokółowała: 

 
Klaudia Kędziorek  

Przewodniczył: 
 

Janusz Goliński    
 
 
 


