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Protokół Nr 64/22 
posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

z dnia 30 listopada 2022 r.  
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Otwocku przy ulicy Górnej 13 pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Rodziny 
i Bezpieczeństwa, radnej Elżbiety Siwek, w godzinach od 1615 do 1740.  

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności, 
oraz goście: Dyrektor PCPR Pani Małgorzata Woźnicka  i Skarbnik Powiatu Otwockiego Pan 
Wiesław Miłkowski.  
 
Porządek posiedzenia: 
1 Rozpoczęcie posiedzenia. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu: 
-  w sprawie zmiany uchwały Nr 310/XLVI/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 31 marca 2022 r.  
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną 
przeznaczone środki PFRON. 
3. Zaopiniowanie projektu Budżetu Powiatu Otwockiego na 2023 r. 
4. Sprawy różne. 
5. Zakończenie posiedzenia. 
 

Ad. Pkt.1 

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Siwek powitała zebranych i odczytała dzisiejszy porządek 
posiedzenia Komisji. 

Porządek został przyjęty bez uwag. 

 

Ad. Pkt.2 

Przewodnicząca Komisji poprosiła dyrektora PCPR Małgorzatę Woźnicką o przedstawienie 
projektu uchwały i omówienie potrzeb. 

Dyrektor PCPR Małgorzata Woźnicka poinformowała, że uchwała była procedowana w marcu, 
natomiast 15 listopada otrzymaliśmy informację z PFRON-u o zwiększenie środków dla 
naszego powiatu. Te środki w kwocie 199 800 zł. to są środki z przeznaczeniem na działalność 
warsztatów terapii zajęciowej, mamy 3 warsztaty terapii zajęciowej dla 111 uczestników. 
Chcemy też w tym projekcie uchwały przesunąć środki niewykorzystane, które były  
w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku  na podjęcie działalności gospodarczej i na zwrot 
kosztów wyposażenia stanowiska pracy oraz na sport, rekreację  i turystykę. Łącznie to kwota 
88 091,81 zł. i chcemy przesunąć na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze. 

Zmiany powyższe dotyczą przekazania środków finansowych  warsztatom terapii zajęciowej i 
zagospodarowania środków niewykorzystanych. 

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, Przewodnicząca Komisji poddała 
pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
310/XLVI/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON. 
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Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 7 członków pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się”–  0. 
 

Ad. Pkt. 3 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się do Skarbnika Powiatu o szczegółowe informacje  
w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i rodziny. 

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski poinformował, że  otrzymane dochody są niższe, a 
planowane wydatki są na poziomie bieżącego roku. Zarząd przyjął założenia do budżetu -5% 
wzrost wynagrodzeń na przyszły rok i 1% na nagrody. Mimo wszystko brakuje nam ponad 24 
mln. zł., żeby przedłożyć budżet musieliśmy dokonać redukcji. Dodał, że żadne wydatki  
z dochodów bieżących nie są przeznaczone na inwestycje i na spłatę kredytów, także w tym 
roku bazujemy na deficycie operacyjnym jak większość samorządów powiatowych . 

Jeśli  chodzi o placówki opieki społecznej, to we wszystkich jednostkach zaproponowaliśmy 
zmniejszenie wydatków na kwotę ponad 2 mln. zł., placówki wyraziły zgodę.  

Planujemy podwyższenie odpłatności pensjonariuszy, co nam pozwoli uzyskać większe 
dochody. Wymieniając poszczególne ośrodki pomocy Skarbnik poinformował, że łącznie 
budżet został zmniejszony o 2 547 836 zł. Nie założyliśmy żadnej dotacji na szpital PCZ i nie 
możemy żadnych środków przeznaczyć. Przekazał Komisji wiadomość o tym, że tzw. 
„Janosikowe” zostanie nam zmniejszone ok. 3 mln. zł., to wynika ze wskaźników branych z lat 
ubiegłych i jest to skutek komisji wspólnej rządu i samorządu. 

Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu dyrektorowi PCPR Małgorzacie Woźnickiej, która 
odniosła się do projektu  budżetu na 2023 r. Budżet jest dramatycznie trudny i będzie wymagał 
bardzo impulsywnej i drużynowej pracy. Wydamy w tym roku nasze budżety, porobimy nasze 
zapasy. Podjęliśmy szereg działań oszczędnościowych. Zwróciła uwagę, że nie ma środków  
w budżecie na umieszczenie kolejnego dziecka w zakładzie opiekuńczo leczniczym. Nie ma 
środków w budżecie na umieszczenie dzieci w interwencyjnej placówce adopcyjnej. W każdym 
domu dziecka jest przekroczona liczba dzieci. Także szukamy różnych możliwości  
i pozyskujemy środki. Największym teraz problemem to są konkursy na dyrektorów domów 
społecznych, jest małe zainteresowanie ze względu na oferowane wynagrodzenia. 

Jeżeli będziemy szukać wspólnych rozwiązań to ten czas przetrwamy, jest dobra wola by 
pokonać ten trudny czas. 

Skarbnik – nasze budżety są wyliczane według ustawy z okresów covidowych, wtedy było 
załamanie gospodarki, żeby wyliczyć budżet na 2023 r. bierze się dochody lat 2021,2020 
i 2019. Dlatego mamy załamanie budżetu, ponieważ podstawą liczenia jest okres covidowy.  

Przewodnicząca Komisji powitała Starostę Otwockiego Pana Krzysztofa Szczegielniaka i 
poprosiła o wypowiedź na temat projektu budżetu na 2023 r. 

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak potwierdził  słowa dyrektora PCPR, że ważna jest 
współpraca, Zarząd spotykał się z dyrektorami jednostek powiatowych i rozmawiał o trudnym 
budżecie i o oszczędnościach. Każdy zrozumiał tę sytuację i jeżeli to zrozumienie będzie, to 
łatwiej będzie przetrwać ten trudny okres. Ten budżet musimy spiąć i go uchwalić, liczymy na 
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to, że w ciągu roku pojawią się dodatkowe wolne środki z subwencji czy z PIT-u. Ten budżet 
będzie jeszcze ulegał zmianie. Tych pieniędzy brakuje w budżecie, na podwyżki nie ma 
środków, te środki które przyjdą będziemy dzielili i wracali do budżetu. Zapewnił, że zgodnie 
z wnioskiem Komisji Edukacji, pieniądze na dodatki motywacyjne dla nauczycieli wrócą, jeżeli 
tylko się pojawią. 

Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że jesteśmy radnymi i musimy zarządzać i gospodarować 
pieniędzmi na miarę tego co mamy. 

Wicestarosta Paweł Zawada zgłosił wniosek, idąc śladem Komisji Edukacji, aby środki 
dodatkowe, które pojawią się w budżecie przeznaczyć na szpital.  
 
Radny Jacek Czarnowski nie zgodził się z tym wnioskiem, wszyscy potrzebują, jest tak mało 
pieniędzy, są rzeczy ważne i ważniejsze. 
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że na szpital nie ma środków, w lecznictwie nie są 
środki wystarczające, które daje NFZ i trzeba szukać rozwiązań. Utrzymanie szpitala jest rzeczą 
ważną. 

Przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kilbach podkreśliła , że ważne jest zdrowie, kto będzie 
leczył kiedy nie będzie lekarzy, sytuacja nauczycieli jest dramatyczna, kto będzie uczył. Jestem 
za szpitalem, żeby szpital ratować, ale nie zgadzam się, żeby dawać wszystkie pieniądze na 
szpital. Jest bardzo trudny budżet, jest bardzo trudna sytuacja i jeżeli mamy jakieś pieniądze to 
zróbmy podziały racjonalne. 
 
Po zakończonej dyskusji, Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek. 
 
Wniosek: 
Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Rodziny wnioskuje, jeżeli  pojawią się dodatkowe 
środki w budżecie 2023 r., o dokapitalizowanie w miarę możliwości Powiatowego Centrum 
Zdrowia sp. z o.o. w restrukturyzacji . 
Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0. 
 
Następnie odbyło się zaopiniowanie budżetu na 2023 r. 
Opinia Komisji: 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie  projekt budżetu 
Powiatu Otwockiego na 2023 rok. 
 

Głosowanie: „za” – 4 osoby, „przeciw” – 2, „wstrzymało się” -1. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2023-2037 
 

Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 2, „wstrzymało się” - 0. 
 

Ad. Pkt. 4 

Radny Janusz Golińsku zapytał o kradzież, który miał miejsce w Ognisku Wychowawczym 
"Świder" im. "Dziadka" Lisieckiego. 
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Na pytanie odpowiedziała dyrektor PCPR, poinformowała o włamaniu i kradzieży oraz o 
wyrządzonych szkodach. 

Radny Jacek Czarnowski zapytał o dalsze plany są tego ośrodka i czy funkcja pierwotna będzie 
przywrócona i kiedy. 

Dyrektor PCPR Małgorzata Woźnicka odpowiedziała, że ośrodek łączy dwa duże zadania tzn. 
opieka dla osób starszych i świetlica środowiskowa dla dzieci. Chcemy tam jeszcze 
wmontować spółdzielnię socjalną i zbudować profesjonalną pomoc dla osób 
niepełnosprawnych. Jesteśmy na etapie listu intencyjnego z podmiotami prawnymi. Teraz tam 
działa dom dziennego pobytu, klub seniora, cały system teleopieki, jest świetlica 
środowiskowa, więc to co brakuje to centrum wolontariatu i spółdzielni socjalnej. 

Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach poinformowała, że docierają do niej wiadomości od 
rodzin i pracowników dot. złej opieki nad pensjonariuszami w (……) wnioskowała, żeby bez 
zapowiedzi Komisja Zdrowia złożyła wizytę w tym zakładzie, jest to placówka PCZ. Ktoś musi 
podjechać tam bez uprzedzenia, my jako Powiat to nadzorujemy. 

Odpowiedziała Przewodnicząca Komisji, że postaramy się w międzyczasie i bez zapowiedzi 
złożyć wizytę. 

Radny Jacek Czarnowski zwrócił uwagę, że w związku ze zmianą ustawy covidowej, w 
art.15zzx  jest zapis w jaki sposób można zwołać zdalne posiedzenie komisji. 

 

Ad. Pkt. 5 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 

 
Przewodniczyła: 

 
Elżbieta Siwek 

 

 

Protokołowała: 
 

Hanna Michalak 


