Protokół Nr 18/19
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa
w dniu 5 listopada 2019 r.
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Otwocku w godzinach 1615 – 1800 pod kierunkiem
Przewodniczącej Komisji Kingi Błaszczyk. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji
oraz goście, zgodnie z załączonymi listami obecności.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przewodnicząca Komisji zaproponowała poniższy porządek posiedzenia:
Przedstawienie porządku posiedzenia.
Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
Przedstawienie aktualnej diagnozy problemów społecznych Powiatu, w tym
w szczególności dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych – informacja
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.
Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu
i aktywizacji zawodowej w Powiecie Otwockim, realizowanych przez Powiatowy
Urząd Pracy w Otwocku.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
Sprawy różne.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji, ze względu na usprawiedliwioną nieobecność Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy na posiedzeniu Komisji, zgłosiła zmianę do ww. porządku
posiedzenia polegającą na rezygnacji w dniu dzisiejszym z pkt. 4 ww. porządku obrad.
Głosowanie: za – 8 osób, przeciw – 1. Porządek posiedzenia został zmieniony.
Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Przedstawienie aktualnej diagnozy problemów społecznych Powiatu, w tym
w szczególności dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych – informacja
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2
Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
od Wojewody Mazowieckiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Poinformował, że jako materiał dodatkowy
członkowie Komisji otrzymali również projekt porozumienia pomiędzy Wojewodą
Mazowieckim, a Powiatem Otwockim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu
administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej.
Radny Piotr Kudlicki zapytał czy jest zidentyfikowana grupa kosztów, która
występuję poza wypłacaniem wynagrodzeń itp. pokrywanych z dotacji, chodzi o grupę
kosztów występujących po stronie Powiatu wynikających z obsługi przedmiotowego zadania.

Sekretarz powiedział, że przygotuje taką analizę.
Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie ww. projektu
uchwały.
Głosowanie: za – 10 osób.
Opinia Komisji:
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego niektórych zadań
z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej.
Ad. 3
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka
przedstawiła aktualną diagnozę problemów społecznych Powiatu, w tym w szczególności
dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych.
Dyrektor powiedziała, że na potrzeby analiz i programów PCPR problemy społeczne Powiatu
Otwockiego zostały pogrupowane w 10 priorytetach:
PRIORYTET 1 – DZIECI I MŁODZIEŻ
PRIORYTET 2 – SENIORZY
PRIORYTET 3 – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
PRIORYTET 4 – UBÓSTWO
PRIORYTET 5 – BEZDOMNOŚĆ
PRIORYTET 6 – BEZRADNOŚĆ
PRIORYTET 7 – UZALEŻNIENIA - NARKOMANIA
PRIORYTET 8 – ALKOHOLIZM
PRIORYTET 9 – POMOC RODZINIE
PRIORYTET 10 – EKONOMIA SPOŁECZNA
Biorąc pod uwagę PRIORYTET 3 – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, Dyrektor powiedziała, że
analiza tego problemu społecznego została zidentyfikowana w 4 wymiarach (każdy z nich jest
stopniowalny) tj.: interwencja – ratownictwo, asekuracja – wyprzedzanie, kompensacja –
solidaryzm, partycypacja – integracja.
Dyrektor nawiązała również do środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, które przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób
niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Plan finansowy podziału środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych dla Powiatu Otwockiego na rok 2019
stanowi kwotę w wysokości 2.555.428 zł. Na najbliższej sesji Rady Powiatu radni będą
głosowali zwiększenie tej kwoty do 2.637.404 zł. Dyrektor dodała, że ustawodawca określił
katalog 15 zadań, które w ramach tych środków mogą być realizowane.
Następnie Dyrektor poinformowała o podejmowanych przez PCPR działaniach mających na
celu pozyskanie środków finansowych przeznaczanych na wsparcie osób niepełnosprawnych
np. poprzez udział w programie „Aktywny Samorząd”.
Wydruk prezentowanych podczas posiedzenia informacji stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Radny Jacek Czarnowski poruszył kwestię dot. braku grup wsparcia dla młodzieży
dotkniętej zaburzeniem ze spektrum autyzmu, czy też Zespołem Aspergera. Zgłosił pilną
potrzebę uruchomienia takiej formy wsparcia.
W wyniku dyskusji Komisja przyjęła poniższy wniosek Nr 2.

Radny Jarosław Kopaczewski poprosił o informację nt. programów lub innych
formach wsparcia, które obejmowały również rodziców.
Pani Dyrektor PCPR poinformowała, że PCPR napisał program „Drogowskazy
Rodzinne”, który został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Przewodnicząca Komisji zapytała o ofertę dla osób głęboko upośledzonych.
Pani Dyrektor PCPR odpowiedziała, że dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej, jest jeszcze Dom
Pomocy Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym przy ul. Moniuszki, poza tym są warsztaty terapii zajęciowej – dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną, funkcjonuje również Środowiskowy Dom Samopomocy
w Radiówku – dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie oraz
„powiatowy” Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku – dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
Radny Paweł Zawada zapytał o ofertę pomocy kilkudniowej dla osoby
niepełnosprawnej np. w sytuacji gdy opiekun zostaje skierowany do szpitala. W jaki sposób
PCPR dociera do przyszłych niepełnosprawnych beneficjentów poszczególnych projektów?
W jaki sposób określane są potrzeby osób niepełnosprawnych?
Pani Dyrektor PCPR odpowiedziała, że w kwestii zabezpieczenia całodobowej opieki
dla osoby głęboko niepełnosprawnej odbyło się na początku tej kadencji spotkanie dot. tego
problemu. Temat został podjęty przez Miasto Otwock. Tylko Prezydent Miasta Otwocka
zdecydował się na wystąpienie do Wojewody z wnioskiem o środki na ten cel. W związku
z czym na ten moment taka forma wsparcia jest świadczona. Następnie Dyrektor odniosła się
do drugiego pytania dot. analizy potrzeb osób niepełnosprawnych zapraszanych do projektu,
pochodzącej z dwóch źródeł: spotkania, wywiady fokusowe z różnymi instytucjami (głównie
z ośrodkami pomocy społecznej) oraz indywidualne rozmowy z osobami niepełnosprawnymi.
Radny Robert Kosiński zwrócił uwagę na problem dot. wsparcia osób
niepełnosprawnych, które ukończyły 25 rok życia.
Radny Jacek Czarnowski poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu Pana Jarosława Kopaczewskiego o zorganizowanie posiedzenia Komisji
w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku
Radny Piotr Kudlicki zwrócił uwagę na współpracę Miasta Otwocka z Fundacją
Konstruktywnego Rozwoju działającą przy ul. Czaplickiego w Otwocku. Następnie
zaproponował wniosek, aby na następnym spotkaniu Konwentu Włodarzy Powiatu
Otwockiego poruszyć sprawę koordynacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz
zaburzeń wychowawczych i rozwojowych celem zaproponowania wspólnych działań np.
poprzez refinansowanie kosztów obsługi mieszkańców powiatu otwockiego. Zaproponował,
aby na spotkanie został zaproszony Prezes ww. Fundacji.
W wyniku dyskusji Komisja przyjęła poniższy wniosek Nr 1.
Radny Robert Kosiński zaproponował Przewodniczącej Komisji, aby zorganizowała
posiedzenie w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie. Zwrócił uwagę na potrzebę
aktywizacji podopiecznych ww. Domu w obszarze rehabilitacji ruchowej, chodzi o salkę do
ćwiczeń.
W wyniku dyskusji członkowie Komisji podjęli poniższe wnioski.
Wniosek Nr 1:
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa wnioskuje do Zarządu Powiatu,
aby na następnym spotkaniu Konwentu Włodarzy Powiatu Otwockiego poruszyć
sprawę koordynacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zaburzeń
wychowawczych i rozwojowych celem zaproponowania wspólnych działań np. poprzez

refinansowanie kosztów obsługi mieszkańców powiatu otwockiego. Komisja proponuje,
aby na spotkanie został zaproszony Prezes Fundacji Konstruktywnego Rozwoju
działającej przy ul. Czaplickiego w Otwocku, który objaśni problem.
Głosowanie: za – 10 osób. Wniosek został przyjęty jednomyślnie.
Wniosek Nr 2:
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa wnioskuje do Zarządu Powiatu
o utworzenie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku grupy wsparcia
dla młodzieży dotkniętej zaburzeniem ze spektrum autyzmu, czy też Zespołem
Aspergera.
Głosowanie: za – 10 osób. Wniosek został przyjęty jednomyślnie.
Ad. 4
Protokół Nr 16/19 z posiedzenia Komisji został przyjęty. Głosowanie: za – 8 osób,
wstrzymała się – 1 osoba.
Protokół Nr 17/19 z posiedzenia Komisji został przyjęty. Głosowanie: za – 9 osób.
Ad. 5
Przewodnicząca Komisji poinformowała o piśmie z dnia 16.10.2019 r. Komendanta
Powiatowego Policji w Otwocku dot. zabezpieczenia środków finansowych na działalność
Komendy – pismo zostało skierowane do wiadomości Komisji przez Przewodniczącego Rady
(znak: SRP.0004.39.2019).
Ad. 6
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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