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Protokół Nr 8/19 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 24 kwietnia 2019 r.  

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Dom Pomocy Społecznej „Wrzos”  

ul. Zagłoby 8/10 w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Kingi Błaszczyk,  

w godzinach od 16
00

 do 18
25

.  

W posiedzeniu uczestniczyli: Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka, Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej „Wrzos” Małgorzata Felak, przedstawiciel zespołu projektowego Łukasz 

Łepedzki, mieszkaniec powiatu oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami 

obecności. 

   

Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Zwiedzenie DPS przy ul. Zagłoby. 

3. Raport z działalności PCPR oraz omówienie potrzeb. 

4. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Nie zgłoszono uwag do ww. porządku obrad. 

 

Ad. 2 

 Komisja przystąpiła do wizytacji Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” pod kierunkiem 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” Małgorzaty Felak oraz Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzaty Woźnickiej. Następnie na 

podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz planów budowy Pani Dyrektorki przedstawiły 

wraz z przedstawicielem zespołu projektowego projekt przebudowy i rozbudowy Domu 

Pomocy Społecznej „Wrzos” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z przeznaczeniem na Dom 

Pomocy Społecznej – placówkę całodobową zapewniającą stały pobyt dla 60 osób w 

podeszłym wieku (materiały w załączeniu).  

 

Ad. 3  

Pani Małgorzata Woźnicka przedstawiła informacje nt. działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku oraz potrzeby mieszkańców z terenu powiatu  

z zakresie: 

− polityki senioralnej, 

− opieki wytchnieniowej, 

− utworzenia grup wsparcia dla osób, które mają problem z poczęciem dziecka,  

− utworzenia grup wparcia dla osób z chorobami nowotworowymi,  

− integracji osób niepełnosprawnych.  

  

Ad. 4   

• Protokół Nr 3/19 z posiedzenia Komisji w dniu 7 lutego 2019 r.  

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do ww. protokołu zostały zgłoszone 

uwagi przez radną Jolantę Koczorowską (e-mail z dnia 08.04.2019 r. – w załączeniu). 

Radna Jolanta Koczorowska podtrzymała swoje uwagi i poprosiła o ich uwzględnienie 

w protokole.  
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W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu przyjęcie 

protokołu wraz ze zgłoszonymi uwagami.  

Głosowanie: „za” – 8 osób (nie głosowała jedna osoba). 

 

• Protokół Nr 4/19 ze wspólnego posiedzenia Komisji z Komisją Gospodarki, Zasobu  

i Środowiska w dniu 19 lutego 2019 r.  

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do ww. protokołu zostały zgłoszone 

uwagi przez radnego radną Jolantę Koczorowską (e-mail z dnia 08.04.2019 r. – w załączeniu). 

Radna Jolanta Koczorowska podtrzymała swoje uwagi i poprosiła o ich uwzględnienie 

w protokole.  

W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu przyjęcie 

protokołu wraz ze zgłoszonymi uwagami.  

Głosowanie: „za” – 7 osób (nie głosowała jedna osoba). 

 

• Protokół Nr 5/19 z posiedzenia Komisji w dniu 8 marca 2019 r.  

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do ww. protokołu zostały zgłoszone 

uwagi przez radną Jolantę Koczorowską (e-mail z dnia 23.04.2019 r. – w załączeniu). 

Radna Jolanta Koczorowska podtrzymała swoje uwagi i poprosiła o ich uwzględnienie 

w protokole.  

W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu przyjęcie 

protokołu wraz ze zgłoszonymi uwagami.  

Głosowanie: „za” – 7 osób (nie głosowała jedna osoba). 

 

• Protokół Nr 6/19 ze wspólnego posiedzenia Komisji z Komisją Gospodarki, Zasobu  

i Środowiska w dniu 27 marca 2019 r. został przyjęty jednomyślnie w obecności  

8 członków Komisji. 

 

Ad. 5  

1) Przewodnicząca Komisji poinformowała, że najbliższe posiedzenie Komisji 

odbędzie się 14 maja br.  

 

2) Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do Komisji wpłynął e-mail z dnia  

12 kwietnia 2019 r. Pana B. T. (znak sprawy: SRP.0005.14.2019).   

 

Komisja zapoznała się z treścią pisma  

 

Ad. 6    

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Prowadziła: 

 

Kinga Błaszczyk 

  

 
 


