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Protokół Nr 54/22 

ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa  

w dniu 30 marca 2022 r.  

  

Zdalne posiedzenie komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie 

Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Rodziny 

i Bezpieczeństwa, radnej Elżbiety Siwek w godzinach od 1615 do 1745.  

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności 

i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Pani Małgorzata Woźnicka. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON. 

4. Informacja Wicestarosty Otwockiego Pana Pawła Zawady oraz Członka Zarządu Pani 

Kingi Błaszczyk na temat obecnej  sytuacji w punktach pomocy uchodźcom z Ukrainy 

zlokalizowanych w Powiatowym Centrum Zdrowia oraz w Ognisku Wychowawczym 

„Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. 

5. Przyjęcie Sprawozdania z pracy Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Rodziny Rady 

Powiatu Otwockiego za 2021 rok. 

6. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, radna Elżbieta Siwek 

przywitała obecnych i zapytała czy radni zgłaszają uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

Radni nie zgłosili uwag. 

 

Ad. 2 

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu Przewodnicząca Komisji poddała pod 

głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zakresu pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 7 członków pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymała się”– 1 osoba. 

 

Ad. 3 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Pani Małgorzata 

Woźnicka omówiła projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON. 

 

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu Przewodnicząca Komisji poddała pod 

głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały.  
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Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 7 członków pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowanie: „za” – 8 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się”– 0. 

 

Ad. 4 

Członek Zarządu Powiatu, radna Kinga Błaszczyk poinformowała, że poza punktami 

pomocy uchodźcom z Ukrainy zlokalizowanych w Powiatowym Centrum Zdrowia oraz 

w Ognisku Wychowawczym „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” znajduje się 

jeszcze punkt pomocy dla dzieci niepełnosprawnych z Ukrainy w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno- Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej przy ulicy Majowej w Otwocku. 

W Ognisku Wychowawczym „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” pełnione są 

dyżury dzienne i nocne. Jest to miejsce, gdzie osoby przybywające z Ukrainy zatrzymują się na 

krótki czas, a następnie udają się w dalszą podróż. Radna dodała, że Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Pani Małgorzata Woźnicka wyznaczyła osobę będącą 

koordynatorem tego miejsca. 

Dyrektor PCPR omówiła szczegółowo organizację i funkcjonowanie punktu Ogniska 

Wychowawczego „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Poinformowała, że 

Ministerstwo ogłosiło konkurs na aktywizację zawodową i integrację społeczną cudzoziemców 

legalnie przebywających w Polsce, w związku z czym Powiat Otwocki złożył wniosek na 

indywidualną i profesjonalną pomoc dla 305 uchodźców przebywających na terenie całego 

powiatu.  

Członek Zarządu Powiatu, radna Kinga Błaszczyk udzieliła informacji w kwestii 

rejestracji uchodźców. 

Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada poinformował, że budynek C przy Szpitalu 

Powiatowym został docelowym punktem zakwaterowania dla uchodźców. Powiat Otwocki 

podpisał umowę z PCZ na realizację i dofinansowanie funkcjonowania tego ośrodka w ramach 

środków otrzymywanych od Wojewody Mazowieckiego, w związku z czym zostaną poniesione 

koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, opieką socjalną i psychologiczną. 

Następnie Wicestarosta omówił szczegółowo warunki, organizację i funkcjonowanie ww. 

punktu.  

Radni podczas dyskusji zadawali pytania dotyczące ww. punktów dla uchodźców, na 

które na bieżąco odpowiadała Dyrektor PCPR, Wicestarosta oraz Członek Zarządu Powiatu, 

radna Kinga Błaszczyk. 

 

Ad. 5 

Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa za rok 2021 

(dokument w załączeniu) zostało przyjęte w obecności 7 członków Komisji, przy 7 głosach 

„za”. 

 

Ad. 6 

Protokół Nr 52/22 ze wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 26.01.2022 r. oraz 

protokół Nr 53/22 z posiedzenia Komisji w dniu 23.02.2022 r. zostały przyjęte blokiem 

w obecności 7 członków Komisji, przy 6 głosach „za” (1 osoba nie zagłosowała).  

 

Ad. 7 

 

Radni nie zgłosili spraw różnych.  

Ad. 8 

 

Na tym posiedzenie zakończono.  
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Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczyła: 

 

Elżbieta Siwek 

 


