
Protokół Nr 26/20 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 4 lutego 2020 r. 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku, przy 

ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Kingi Błaszczyk, w godzinach od 

16
15

do 17
45

.   

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka, Kierownik 

Poradni Zdrowia Psychicznego, oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami 

obecności. 

 

Porządek posiedzenia  

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Organizacja pomocy skierowanej do osób z zaburzeniami psychicznymi  na terenie 

powiatu – informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku 

oraz Kierownika Poradni Zdrowia Psychicznego.   

3. Przedstawienie aktualnej diagnozy problemów społecznych Powiatu – informacja 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji zaproponowała zmianę porządku posiedzenia polegającą na 

omówieniu pkt. 3 „Przedstawienie aktualnej diagnozy problemów społecznych Powiatu – 

informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku” jako pkt 2. 

Powyższa propozycja została przyjęta jednomyślnie w obecności 10 członków 

Komisji. 

 

Porządek, po zmianach, przedstawiła się następująco:  

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Przedstawienie aktualnej diagnozy problemów społecznych Powiatu – informacja 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. 

3. Organizacja pomocy skierowanej do osób z zaburzeniami psychicznymi  na terenie 

powiatu – informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku 

oraz Kierownika Poradni Zdrowia Psychicznego.   

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 

 Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku odpowiadając na 

pytania przedstawiła aktualną diagnozę problemów społecznych Powiatu, którymi zajmuje się 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Przedstawiła również ofertę skierowaną do osób 

niepełnosprawnych oraz do osób z zaburzeniami psychicznymi.  

 Radni podczas dyskusji przyjęli poniższy wniosek.  

 

Wniosek: 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa wnioskuje do Zarządu Powiatu,  

o zorganizowanie spotkania w ramach Konwentu Włodarzy Powiatu Otwockiego wraz 

 z Policją, poświęcone opiece społecznej, problemom zdrowia psychicznego oraz 



organizacji takiej pomocy na terenie gmin i miast powiatu otwockiego we współpracy  

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.   

Głosowanie: za – 11 osób.  

Wniosek został przyjęty jednomyślnie. 

 

Ad. 3 

Pani Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego odpowiadając na pytania radnych 

przedstawiła ofertę pomocy skierowaną do osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie 

powiatu, którą świadczy Poradnia Zdrowia Psychicznego przy ul. Mickiewicza w Otwocku. 

Wyjaśniła, że Poradnia Zdrowia Psychicznego to zazwyczaj pierwsze miejsce kontaktu osoby 

z problemem natury psychicznej z psychologiem lub lekarzem psychiatrą. Podczas 

konsultacji, wstępnie rozpoznawane jest schorzenie pacjenta i ustalane są ewentualne kroki 

konieczne do podjęcia w celu powrotu do zdrowia. Pacjenci na wizytę mogą zapisać się 

osobiście na miejscu, w rejestracji poradni lub telefonicznie. Poinformowała, że podczas 

wizyty świadczone są usługi: 

lekarskie: 

• diagnostyka psychiatryczna 

• poradnictwo 

• farmakoterapia 

• psychoedukacja 

• psychoterapia indywidualna 

• wsparcie psychospołeczne dla rodzin i opiekunów osoby chorej psychicznie 

psychologiczne: 

• diagnoza psychologiczna 

• pomoc psychologiczna 

• opiniowanie psychologiczne 

• orzekanie psychologiczne 

• psychoterapia 

 

Pani Kierownik przedstawiła również bieżące problemy działalności oraz problemy 

związane z lokalem Poradni Zdrowia Psychicznego. 

 

Ad. 4 

 Przewodnicząca Komisji poinformowała, że 25 lutego 2020 r. odbędzie się następne 

posiedzenie Komisji.   

 

Ad. 5 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczyła: 

 

Kinga Błaszczyk 

 


