
 Protokół Nr 15/19 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 3 października2019 r.  

 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Ogniska Wychowawczego „Świder” im. 

Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku, ul. Mickiewicza 43/47, pod kierunkiem 

Przewodniczącej, radnej Kingi Błaszczyk, w godzinach od 16
00

 do 18
50

.  

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta 

Otwocki Krzysztof Kłósek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku 

Małgorzata Woźnicka, Dyrektor Ogniska Wychowawczego „Świder” im. Kazimierza 

Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku Anna Szostak, wychowawca Ogniska Wychowawczego 

„Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku Damian Kęska oraz członkowie 

Komisji, zgodnie z załączonymi listami obecności. 

 

Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Wizyta w Ognisku Wychowawczym „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” 

w Otwocku. 

3. Informacja Dyrektora Ogniska Wychowawczego „Świder” im. Kazimierza 

Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku nt. działalności statutowej i funkcjonowania 

Placówki.  

4. Plany budżetowe Ogniska Wychowawczego „Świder” na przyszły rok w kontekście 

wygaszenia działalności Powiatowego Gimnazjum Specjalnego Nr 21 w Otwocku. 

5. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

 

Ww. porządek został przyjęty bez uwag. 

 

Ad. 2 i 3 

 Pani Dyrektor poinformowała, że Ognisko Wychowawcze „Świder” powstało  

w 1945 roku i do 2001 roku funkcjonowało w ramach Zespołu Ognisk Wychowawczych  

w Warszawie, a od 2002 roku placówkę prowadzi Powiat Otwocki realizując zadania  

z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób 

niepełnosprawnych oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. W Placówce działają 
poszczególne komórki organizacyjne: Placówka Wsparcia Dziennego, Dzienny Ośrodek 

Socjoterapii dla Młodzieży, Ośrodek Społecznych Inicjatyw Lokalnych, Klub Seniora, Dom 

Dziennego Pobytu dla Osób Starszych, Ośrodek Sportu dla Osób Niepełnosprawnych  

i Powiatowe Centrum Wolontariatu. Klub Seniora oraz Dom Dziennego Pobytu funkcjonują 
od września 2018 r. w ramach projektu Unijnego pn. „Poprawa funkcjonowania osób 

niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych 

świadczonych w formie wsparcia dziennego”. Na terenie Ogniska znajdują się: 
• plac zabaw dla dzieci do lat 12, 

• boisko do piłki nożnej, 

• siłownia napowietrzna, 

• siłownia wewnętrzna, 

• boisko asfaltowe wielofunkcyjne, 

• kort tenisowy, 



• budynki magazynowe, 

• budynek „jamnik”, 

• budynek w stylu świdermajer „Agatka”. 

Ognisko prowadzi również działalność środowiskową, otwarte imprezy, wydarzenia 

kulturalne, sportowe integrujące dzieci, rodziny oraz społeczność lokalną. Pani Dyrektor 

przedstawiła również kadrę pracowniczą oraz bieżące problemy placówki.  

Następie Pani Dyrektor oprowadziła członów Komisji po terenie Ogniska 

Wychowawczego „Świder”. 

 Przewodnicząca Komisji poprosiła o przedstawienie informacji nt. nowych komórek 

organizacyjnych Ogniska Wychowawczego. 

  Pani Dyrektor poinformowała, że od września br. zostały zatrudnione nowe osoby do 

prowadzenia nowych komórek organizacyjnych Ogniska Wychowawczego „Świder” 

mianowicie: Dziennego Ośrodka Socjoterapii, Powiatowego Centrum Wolontariatu, Ośrodka 

Społecznych Inicjatyw Lokalnych oraz Ośrodek Sportu dla Osób Niepełnosprawnych. 

(materiały w załączeniu) 

Radny Piotr Kudlicki poprosił o przedstawienie struktury organizacyjnej Ogniska 

Wychowawczego Świder. 

Pani Dyrektor zobowiązała się do przesłania ww. dokumentów.  

 Radni podczas dyskusji poruszyli kwestie dot. wynagrodzenia nowo zatrudnionych 

pracowników, którzy mają prowadzić nowe komórki organizacyjne Ogniska, raportów 

dziennych dzieci odwiedzających placówkę oraz rocznego budżetu jednostki. Ostatecznie 

radni stwierdzili, że należy zastanowić się nad przekształceniem jednostki tak, aby 

realizowała ona zadania własne Powiatu. Zaproponowali stworzenie koncepcji dalszego 

funkcjonowania tej placówki np. poprzez włączenie placówki do Powiatowego 

Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku.  

 Radna Jolanta Koczorowska dodała, że Komisja powinna otrzymać propozycję lub 

kilka wariantów od Zarządu Powiatu do zaopiniowania.  

 

Ad. 4  

Pani Dyrektor Ogniska Wychowawczego „Świder” oraz Pani Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przedstawiły plany budżetowe Ogniska 

Wychowawczego „Świder” na przyszły rok w kontekście wygaszenia działalności 

Powiatowego Gimnazjum Specjalnego Nr 21 w Otwocku. Pani Dyrektor Ogniska dodała, że 

pod koniec 2018 roku została wykonana koncepcja architektoniczna budynku Ogniska 

Wychowawczego „Świder”, ponieważ obecne budynki Ogniska są w opłakanym stanie.  

 

Ad. 5 

• Protokół Nr 13/19 z posiedzenia Komisji w dniu 21 sierpnia 2019 r. został przyjęty  

w obecności 9 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 8 osób, (nie głosowała 1 osoba). 

 

• Protokół Nr 14/19 z posiedzenia Komisji w dniu 17 września 2019 r. został przyjęty 

w obecności 9 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 8 osób, (nie głosowała 1 osoba). 

 

Ad. 6 

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

30.09.2019 mieszkańca z terenu powiatu otwockiego dot. adopcji zagranicznych dzieci  

z Powiatu Otwockiego w ostatnich 20 latach. (w załączeniu) 

 



Komisja zapoznała się z treścią e-maila. 

 

Ad. 7 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczyła: 

 

Kinga Błaszczyk 

 

 


