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Protokół Nr 22/19 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 28 listopada 2019 r. 

 

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w siedzibie 

Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku w godzinach 18
10

 – 18
20 

pod 

kierunkiem Przewodniczącej Komisji Kingi Błaszczyk. W posiedzeniu uczestniczyli 

członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności. 

 

Przewodnicząca Komisji zaproponowała poniższy porządek posiedzenia:  

 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2020. 

3. Zakończenie posiedzenia. 

 

Zgłoszono zmianę do ww. porządku posiedzenia polegającą na wprowadzeniu  

pkt. dot. skierowanego przez Starostę materiału pt. „Zadania Ogniska Wychowawczego 

„Świder” jako komórki organizacyjnej PCPR Otwock. 

Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu wniosek o wprowadzenie w pkt. 3 

porządku posiedzenia ww. materiału. Wówczas pkt dot. zakończenia posiedzenia stałby się 
pkt. 4. 

Głosowanie: za – 13 osób. Porządek posiedzenia został zmieniony. 

 
Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2020. 

3. Zadania Ogniska Wychowawczego „Świder” jako komórki organizacyjnej PCPR 

Otwock.  

4. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Ad. 2 

Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywną opinię w sprawie projektu 

uchwały budżetowej na 2020 rok.   

 

Głosowanie: „za” – 11 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2020,  

został zaopiniowany pozytywnie,  

w obecności 13 członków Komisji. 

 

Ad. 3 

Przewodnicząca Komisji poinformowała o materiale skierowanym przez Starostę do 

Komisji pt. Zadania Ogniska Wychowawczego „Świder” jako komórki organizacyjnej PCPR 

Otwock. Wydruk prezentacji znajduje się w załączeniu do niniejszego protokołu.  

Radny Robert Kosiński zaproponował wniosek, aby nazwa nowej formuły,  

w której będzie działała przedmiotowa komórka organizacyjna zawierała również następujący 

zapis:  

im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” 
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− Ognisko Wychowawcze „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” jako 

komórka organizacyjna PCPR Otwock.  

Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu przyjęcie ww. wniosku.  

 

Głosowanie: „za” – 13 osób. 

 

Ww. wniosek został przyjęty jednomyślnie pozytywnie, w obecności 13 członków 

Komisji. 

  

Ad. 4 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

 

Protokółowała:       Przewodniczyła: 

 

       Honorata Tarnowska                  Kinga Błaszczyk 


