Protokół Nr 4/11
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 9 lutego 2011 r.
Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w godzinach 1500 – 1900
pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Barbary Parol. W posiedzeniu uczestniczyli
członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności, Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Otwocku Danuta Wolska-Rzewuska oraz Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska.
Porządek posiedzenia:
1. Wizytacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10.
2. Informacja Dyrektora PCPR nt. przebudowy systemu opieki nad dzieckiem w Powiecie
Otwockim.
3. Sprawy róŜne.
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Wizyta w Domu Dziecka – Integracyjne Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku
przy ul. Komunardów 10.
6. Projekt budŜetu Powiatu na rok 2011.
7. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do w/w porządku obrad.
Ad. 1
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka
zapoznała Komisję ze strukturą jednostki, jej organizacją oraz funkcjonowaniem. Następnie
oprowadziła członków Komisji po Centrum.
Ad. 2
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka
przedstawiła informację nt. przebudowy systemu opieki nad dzieckiem w Powiecie
Otwockim. Członkowie Komisji zostali zapoznani z prezentacją w w/w temacie, która
stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Ad. 3
Przewodnicząca Barbara Parol przedstawiła pismo z dnia 27.01.2011 r. Pana Ludwika
Antczaka dot. odpowiedzi w sprawie tzw. „białego tygodnia” (w załączeniu).
Ad. 4
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5
Członkowie Komisji wizytowali Dom Dziecka – Integracyjne Centrum Opieki
i Wychowania „13” w Otwocku przy ul. Komunardów 10.
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Ad. 6
Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła zmiany do projektu budŜetu Powiatu
na rok 2011.
JeŜeli chodzi o dochody Powiatu, to stanowią one łączną kwotę w wysokości 99.076.453 zł,
z tego: bieŜące – 90.926.211 zł, majątkowe – 8.150.242 zł. Natomiast wydatki zostają
ustalone w łącznej kwocie 104.281.451 zł, z tego: bieŜące – 94.212.156 zł i majątkowe –
10.069.295 zł. Deficyt stanowi kwotę w wysokości 5.204.998 zł i będzie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.426.639 zł i wolnych
środków z lat ubiegłych w kwocie 3.778.359 zł. Przychody budŜetu zostają ustalone
w kwocie 10.778.359 zł z następujących tytułów, mianowicie: zaciągnięte kredyty w kwocie
5.000.000 zł, wolne środki w kwocie 3.778.359 zł i spłaty poŜyczek udzielonych ze środków
publicznych w kwocie 2.000.000 zł. Natomiast rozchody budŜetu zostają ustalone w kwocie
5.573.361 zł, z czego 3.255.426 zł ze spłaty otrzymanych kredytów, 317.935 zł z tytułu spłaty
otrzymanych poŜyczek oraz 2.000.000 zł z udzielonych poŜyczek. Poza tym ustala się rezerwę
ogólną w wysokości 433.000 zł i rezerwy celowe na: zarządzanie kryzysowe w wysokości
150.000 zł oraz wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości
600.000 zł.
Odnosząc się do nowych inwestycji, to Zarząd proponuje:
− budowę Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7 – kwota 550 tys. zł,
− dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla
ZP ZOZ) – kwota 560 tys. zł.
Skarbnik przekazała radnym zestawienie planów dochodów i wydatków (co do działu
i rozdziału), uwzględniając dane zawarte w projekcie budŜetu z 15 listopada 2010 r. oraz
po zmianie z 1 lutego 2011 r., przedstawiając w ten sposób róŜnicę między w/w projektami.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Danuta Wolska-Rzewuska
przedstawiła informacje nt. w/w projektu w zakresie działalności jej jednostki.
Przewodnicząca Komisji Barbara Parol poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie
projektu budŜetu powiatu na 2011 rok.
Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymała się – 1 osoba.
Projekt budŜetu Powiatu na rok 2011 został zaopiniowany pozytywnie,
w obecności 6 członków Komisji.
Ad. 7
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Honorata Tarnowska

Barbara Parol
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