Protokół Nr 1/11
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 5 stycznia 2011 r.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Starostwie
Powiatowym w Otwocku w godzinach 1600 – 1900 pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej
Barbary Parol. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą
obecności, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Woźnicka,
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Danuta Wolska – Rzewuska, Dyrektor Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku Wojciech Marciniak oraz Pan Piotr
Wrona przedstawiciel Polskiego Radia i Tygodnika Regionalnego.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie współpracy z dyrektorami PCPR, PUP i ZP ZOZ w Otwocku, zgodnie
z zakresem działania Komisji.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Całodobowy dyŜur apteki w Otwocku.
4. Rozpatrzenie pisma w sprawie udzielenia dotacji dla Centrum Interwencji Kryzysowej.
5. Odczytanie protokółu z ostatniego posiedzenia Komisji trzeciej kadencji Rady Powiatu
w Otwocku.
6. Sprawy róŜne.
7. Zakończenie posiedzenia.
W/w porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, w obecności 5 członków Komisji.
Ad. 1
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Woźnicka
poinformowała członków Komisji o zakresie działania Centrum, które koordynuje wszystkie
zadania Powiatu w zakresie pomocy społecznej. Poinformowała o jego podstawie prawnej,
jak równieŜ o podległych jednostkach organizacyjnych. Dyrektor podkreśliła, iŜ od wielu lat
w Powiecie funkcjonuje zbudowany system pomocy osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji. PCPR prowadzi rocznie kilkanaście programów, pozyskując w ten sposób
dodatkowe środki. Od 2008 roku realizowane są projekty unijne z EFS, które będą
prowadzone do roku 2013. Dyrektor dodała, Ŝe z zakresu poradnictwa rodzinnego
udzielanych jest rocznie ponad 2000 konsultacji. Prowadzony jest równieŜ tzw. „bank drugiej
ręki”. Poza tym funkcjonują grupy wsparcia m.in. dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
JeŜeli chodzi o politykę prowadzoną wobec domów dziecka, to od 2000 r. jest ona taka sama
i polegająca na wyprowadzaniu dzieci z placówek do rodzin własnych (biologicznych),
adopcyjnych, zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. W/w polityka, na przestrzeni lat,
spowodowała, Ŝe w domach dziecka, w których było 98 dzieci („Komunardów”) obecnie
przebywa ich 24. W związku z powyŜszym placówki stały się mniejsze, podjęły pracę
z rodziną, aby pobyt w domu dziecka trwał jak najkrócej. Zostały uruchomione dwa rodzinne
domy dziecka, pogotowie rodzinne oraz rodziny zawodowe. Udało się równieŜ doprowadzić
do takiej sytuacji, Ŝe obecnie we wszystkich domach dziecka jest mniejsza liczba
wychowanków niŜ standard. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w domu dziecka nie
moŜe przebywać większa liczba dzieci niŜ 30. Dyrektor powiedziała, iŜ stale poszukiwane są
dla wychowanków domów dziecka inne docelowe formy, zastępując formy instytucjonalne –
formami rodzinnymi. Placówki wygaszane są w procesie administracyjnym, czyli większa
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liczba wychowanków kierowana jest do rodzin zastępczych i nie są przyjmowane dzieci
z innych powiatów. Struktura w liczbie dzieci jest taka, Ŝe połowę stanowią dzieci z innych
powiatów, za pobyt których powiaty wnoszą opłaty w wysokości miesięcznego kosztu
utrzymania dziecka w domu dziecka. Natomiast konstrukcja przepisu jest taka, Ŝe w/w opłata
nie zwraca całości wydatków poniesionych na wychowanka, poniewaŜ miesięczny koszt
utrzymania dziecka jest tak definiowany, Ŝe Powiat musi odliczyć m.in. wydatki na remonty,
inwestycje, standaryzację. Do Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli zostało skierowanych
8 dzieci najmłodszych (2-7 lat). Dyrektor przypomniała, iŜ w 2007 r. Rada Powiatu
w Otwocku przyjęła uchwałę w sprawie lokalnego programu opieki nad dzieckiem i rodziną
na lata 2007-2011. Wskazana uchwała została zrealizowana juŜ w ubiegłym roku. Obecnie
Rada Powiatu będzie musiała podjąć decyzję o wygaszeniu któregoś domu dziecka. Następnie
dodała, Ŝe koszt utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Otwocku przy
ul. Ujejskiego kształtują się w wysokości 2500 zł/miesiąc, a w Ośrodku Wsparcia Dziecka
i Rodziny (Michalin) – ok. 4000 zł/miesiąc.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Danuta Wolska – Rzewuska przedstawiła
członkom Komisji niezbędne informacje nt. funkcjonowania Urzędu. Poinformowała,
Ŝe Urząd wykonuje zadania na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków,
jak równieŜ realizuje zadania na rzecz promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej.
Dyrektor powiedziała, iŜ w 2010 roku zostały pozyskane środki zewnętrzne na generalny
remont PUP, dzięki czemu moŜliwe było wyodrębnienie Centrum Aktywizacji Zawodowej
(CAZ) – narzuconej ustawowo komórki wysoko wyspecjalizowanej, w której zatrudnieni
są pracownicy na tzw. „kluczowych stanowiskach”, czyli: pośrednicy pracy, doradcy
zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, liderzy klubu pracy. Poza tym utworzono
ponad 1000 miejsc pracy. DuŜa liczba osób skorzystała z dotacji. Dyrektor dodała, Ŝe w ciągu
roku Urząd otrzymuje limitowane środki, natomiast dzięki projektom systemowym oraz
konkursom, w jakich bierze udział pozyskuje dodatkowe środki (np. w ubiegłym roku
Urząd pozyskał ok. 2 mln zł na staŜe i dotacje w ramach EFS). Następnie poinformowała, iŜ
liczba osób bezrobotnych w Powiecie Otwockim kształtuje się na poziomie 3575 osób
(dane z listopada br.), a stopa bezrobocia – 8,2%. Urząd obsługuje 8 gmin. Bezrobocie
dominuje w Otwocku, na drugim miejscu plasuje się Karczew, na kolejnych są: Celestynów,
Józefów, Sobienie Jeziory i Wiązowna. Cechy charakterystyczne bezrobocia są trwałe i stałe,
dominuje bezrobocie wśród młodzieŜy, osób długotrwale bezrobotnych oraz kobiet.
Dyrektor Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku Wojciech
Marciniak zaprosił Komisję na wizytację Szpitala. Dyrektor chciałby pokazać osiągnięcia
jednostki, jak równieŜ wskazać pilne potrzeby, szczególnie w kontekście stale zmieniających
się przepisów podnoszących coraz bardziej wymogi. Po takiej wizji lokalnej Dyrektor
przedstawi członkom Komisji zasady, w oparciu o które działa Szpital oraz kierunki, w jakich
moŜe się on rozwijać. Chciałby równieŜ uzgodnić z Komisją strategiczne moŜliwości oraz
wskazania do rozwoju. Poprosił, aby Komisja spróbowała opracować pewne zasady
współpracy, zgodnie zresztą z tematem zaproszenia na dzisiejsze posiedzenie. Dobrze byłoby,
aby został wypracowany wspólny pogląd, Ŝe jeŜeli ZP ZOZ realizuje zadania o znaczeniu
społecznym, ale przynoszące starty finansowe, to organ załoŜycielski winien brać to pod
uwagę przy ocenianiu działalności jednostki. Dyrektor dodał, Ŝe jeŜeli chodzi o sprawy pilne,
to jest jedna, o jak najszybsze rozwiązanie sprawy, która została zawieszona na ostatnim
posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny trzeciej kadencji i dotyczy udzielenia bądź
nie udzielenia przez Radę Powiatu zgody na wynajem powierzchni w Szpitalu na rzecz
Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej.
Przewodnicząca Komisji zapytała o obowiązującą umowę na wynajem w/w
pomieszczeń.
Dyrektor ZP ZOZ odpowiedział, iŜ obecna umowa obowiązuje do końca roku 2011.
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Natomiast sprawa dotyczy rozszerzenia wynajmowanej powierzchni IPO, mianowicie o salę
konferencyjną i gabinet. Na podstawie uzgodnień, w ramach przedpłaty na poczet
późniejszych opłat wnoszonych przez IPO, ZP ZOZ pozyska jednorazowo kwotę rzędu
500 tys. zł. Dyrektor poinformował o apelu Pań radnych Rady Powiatu w Otwocku trzeciej
kadencji o umoŜliwienie IPO rozszerzenia uŜytkowanej powierzchni.
Głos w dyskusji zabrała równieŜ Dyrektor PCPR i poinformowała, iŜ skieruje do
Komisji na piśmie swoją opinię w przedmiotowej kwestii.
W związku z powyŜszym Przewodnicząca Komisji ustaliła termin kolejnego
posiedzenia, które odbędzie się 12 stycznia 2011 r. o godz. 1715 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
Radny Dariusz Grajda, w związku z poruszeniem tematów dot. ZP ZOZ w Otwocku,
zgłosił wniosek o zabezpieczenie, coroczne, w budŜecie Powiatu kwoty w wysokości
500 tys. zł na remonty i inwestycje w poszczególnych oddziałach Szpitala Powiatowego.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iŜ do w/w wniosku powróci w punkcie
dot. spraw róŜnych, w którym głosowane będą równieŜ inne wnioski.
Ad. 2
Przewodnicząca Komisji zaproponowała kandydaturę radnego
Walczyńskiego.
Radny Franciszek Walczyński wyraził zgodę.
Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu powyŜszą kandydaturę.
Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymała się – 1 osoba.

Franciszka

Wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
został radny Franciszek Walczyński.
Ad. 3
Przewodnicząca Komisji przedstawiła wniosek Komisji Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli przyjęty podczas posiedzenia w dniu 30 grudnia 2010 r.
o ponowienie działań celem uzyskania od Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora
Farmaceutycznego w Warszawie odpowiedzi na pismo Nr S/ORiS/0718/6/2009 z dnia
19.02.2009 r. w sprawie wydłuŜenia godzin pracy (całodobowo) jednej z aptek
funkcjonujących na terenie Otwocka.
Członkowie Komisji jednogłośnie poparli w/w wniosek Komisji Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.
Głosowanie: za – 7 osób.
Radny Franciszek Walczyński zwrócił uwagę, iŜ w budynku Przychodni przy
ul. Armii Krajowej w Otwocku działa apteka w oparciu o umowę wynajmu pomieszczeń
od ZP ZOZ, która z pewnością zawarta jest na czas określony. W przypadku przedłuŜania
w/w umowy moŜna byłoby zawrzeć taką klauzulę, iŜ wynajmuję się te pomieszczenia, ale
w ramach umowy apteka będzie pełniła równieŜ dyŜur nocny.
Ad. 4
Przewodnicząca Komisji poinformowała o piśmie z dnia 20.12.2010 r. Kierownika
Centrum Interwencji Kryzysowej z prośbą o pomoc finansową (w załączeniu). Następnie
Przewodnicząca poinformowała, iŜ sprawa jest juŜ nieaktualna, poniewaŜ w/w kwestia została
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pozytywnie rozpatrzona.
Ad. 5
Członkowie Komisji zapoznali się z protokółem z ostatniego posiedzenia Komisji
Ochrony Zdrowia i Rodziny trzeciej kadencji Rady Powiatu w Otwocku.
Ad. 6
W wyniku dyskusji członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli poniŜsze wnioski.
Głosowanie: za – 7 osób.
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny wnioskuje do Zarządu Powiatu o:
1) przeprowadzenie akcji pn. „Biały Tydzień”, zgodnie z wnioskiem zgłoszonym przez
radną Lucynę Komorowską (w załączeniu);
2) zabezpieczenie, coroczne, w budŜecie Powiatu kwoty w wysokości 500 tys. zł na
remonty i inwestycje w poszczególnych oddziałach Szpitala Powiatowego;
3) przedstawianie, raz na kwartał, informacji nt. sytuacji finansowej ZP ZOZ
w Otwocku;
4) przekazanie umowy najmu pomieszczeń w budynku Szpitala Powiatowego na
potrzeby Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej.
Członkowie Komisji ustalili termin posiedzenia wyjazdowego 26 stycznia br.
o godz. 1500 celem wyjazdu do Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli.
Ad. 7
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Honorata Tarnowska

Barbara Parol
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