Protokół Nr 7/11
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 23 marca 2011 r.
Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w godzinach 1500 – 2000
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10, pod
kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji
oraz goście zgodnie z załączonymi listami obecności.
Tematyka: Spotkanie z kierownikami ośrodków pomocy społecznej i przewodniczącymi
komisji zdrowia rad gmin z terenu Powiatu Otwockiego w celu opracowania strategii
działania oraz wspólnego rozwiązywania problemów społecznych.
Program spotkania:
1. Powitanie gości.
2. Przedstawienie kierunków pracy Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Rady Powiatu
w Otwocku kadencji 2010-2014 – wystąpienie Przewodniczącej Komisji.
3. Zaprezentowanie kierunków pracy komisji ds. społecznych i zdrowia rad gmin
Powiatu Otwockiego – wystąpienie przewodniczących komisji.
4. Przedstawienie głównych problemów społecznych występujących na terenie gmin
Powiatu Otwockiego ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych wobec
osób doznających przemocy w rodzinie – wystąpienie kierowników ośrodków pomocy
społecznej; prezentacja gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
5. Przestawienie działań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku ze szczególnym uwzględnieniem problemów
społecznych oraz kierunków polityki społecznej Powiatu – wystąpienie Dyrektora
PCPR.
6. Przedstawienie załoŜeń „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony
ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Otwockim” – wystąpienie Dyrektora PCPR.
7. Podsumowanie spotkania i przedstawienie wniosków.
8. Zakończenie spotkania.
Ad. 1
Przewodnicząca Komisji powitała zebranych, podziękowała Pani Małgorzacie
Woźnickiej Dyrektor PCPR za przygotowanie spotkania.
Ad. 2
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe kierunki działania Komisji Ochrony Zdrowia
i Rodziny Rady Powiatu w Otwocku na rok 2011 zawarte są w planie pracy, który został
przekazany uczestnikom spotkania. Poprosiła, aby kierownicy ośrodków pomocy społecznej
i przewodniczący komisji zdrowia rad gmin z terenu Powiatu Otwockiego zaprezentowali
swoje kierunki pracy oraz główne problemy społeczne występujące w poszczególnych
gminach.
Ad. 3 i 4
Wszyscy uczestnicy spotkania przedstawili się i zaprezentowali kierunki pracy komisji
ds. społecznych i zdrowia oraz główne problemy społeczne występujące na terenie gmin
Powiatu Otwockiego ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych wobec osób
doznających przemocy w rodzinie.
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Pan Grzegorz Michalczyk Członek Zarządu powiedział, Ŝe to spotkanie ma przybliŜyć
radnym powiatowym, problemy społeczne gmin powiatu otwockiego. Jakie główne priorytety
przyświecają działaniu komisji „bliźniaczych” w gminach i jakie zadania zostały przyjęte na
ten rok.
Pani Wiesława Ejsmont Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku,
poinformowała, Ŝe OPS oprócz zadań ustawy o pomocy społecznej realizuje świadczenia
rodzinne i fundusz alimentacyjny np. ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu
alimentacyjnym oraz zadania dot. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ośrodek ma
problem kadrowy oraz brak specjalistów. W przypadku poradnictwa korzystają z pomocy
PCPR. Obecnie są mniejsze dotacje na świadczenia, które do tej pory były finansowane
w 100% (zasiłki stałe i zasiłki okresowe). Osoby, które korzystają z pomocy, to oprócz
ubóstwa, osoby bezrobotne, niepełnosprawne oraz bezradne w sprawach opiekuńczowychowawczych. Osobom, które doświadczają przemocy bardzo trudno zgłosić ten problem.
W większości przemoc w rodzinie związana jest z naduŜywaniem alkoholu. Pani Kierownik
zasygnalizowała konieczność stworzenia w Powiecie Otwockim ośrodka, gdzie byłby
poddawany terapii sprawca przemocy. Ośrodek sprawuje usługi opiekuńcze nad ok. 250
osobami starszymi. Działają kluby seniora, lecz nie ma placówek dziennego pobytu dla osób
starszych. Pani Kierownik powiedziała, Ŝe braki kadrowe niedługo zostaną uzupełnione, więc
będzie moŜna więcej czasu poświęcić na pracę socjalną.
Pan dr Ludwik Antczak Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia
i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka poruszył temat przemocy w rodzinie
i alkoholizmu. Powiedział, Ŝe ludzie mogą się leczyć w Poradni Zdrowia Psychicznego
w Otwocku przy ul. Mickiewicza. Jest tam psycholog zajmujący się problemami alkoholizmu.
Pani ElŜbieta Turek Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie,
powiedziała, Ŝe specyfika pracy MOPS oraz zadania pracowników socjalnych są podobne do
zadań zreferowanych przez Panią Wiesławę Ejsmont. Ośrodek w swoim zakresie ma
realizację obowiązków wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. MOPS
współpracuje z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dotychczas nie
ma problemów z brakiem środków finansowych na realizację zadań. Nie są jednak spełnione
standardy, jeśli chodzi o zatrudnienie, z uwagi na trudną sytuację lokalową.
Pani Maria Walkiewicz Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego Rady Miasta Józefowa, poinformowała, Ŝe po raz pierwszy jest radną i zapoznaje
się z pracą. Stwierdziła, Ŝe bardzo waŜna jest praca socjalna.
Pani Lucyna Sibilska Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki
Społecznej i Sportu Rady Miasta Józefowa powiedziała, Ŝe w budŜecie Miasta Józefowa
zagwarantowana jest dosyć pokaźna kwota na pomoc społeczną w tym roku tj. ok. 5 mln zł.
Poinformowała, Ŝe wspierają organizacje działające na terenie miasta (między innymi Caritas
oraz Stowarzyszenie Forum Chrześcijańskie), których zadaniem jest wspieranie rodziny oraz
dzieci z rodzin ubogich. Miasto wspiera rodziny wielodzietne, głównie poprzez szkoły:
doŜywianie, stypendia socjalne fundowane dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
organizowanie wypoczynku letniego. Potrzebujące rodziny mogą korzystać z pomocy
psychologów zatrudnionych w szkołach. W Józefowie organizowane są dwa programy:
„Internet w domu” oraz „I ty moŜesz zostać kobietą biznesu”. Są to programy z dotacjami
unijnymi dla ludzi, którzy mogą podwyŜszać swoje kwalifikacje, Ŝeby zaistnieć na rynku
pracy.
Pani Małgorzata Łysik Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiązownie poinformowała, Ŝe spełniają standardy zatrudnienia pracowników socjalnych,
mają piękną siedzibę - Dom Społeczny w Radiówku. Oprócz ustawowych działań Ośrodek
realizuje projekt unijny – działania skierowane na osoby bezrobotne, wykluczone społecznie
oraz ich rodziny. GOPS wspiera Centrum Wolontariatu, który działa tam gdzie jest
zdiagnozowany problem przemocy i alkoholizmu. Wygrali konkursowy projekt na ponad
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1mln zł na utworzenie Klubu Integracji Społecznej. GOPS posiada grupy wsparcia dla osób
uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych. Ośrodek Centrum Aktywności Lokalnej skupia wokół
siebie grupy ludzi (angaŜują się osoby ze środowiska), współpracuje z organizacjami
pozarządowymi, w których jest bardzo duŜy potencjał.
Pani Jolanta Sabała Zastępca Przewodniczącej Komisji d/s Zdrowia, Opieki
Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Karczewie
przedstawiła plan pracy i zadania Komisji na rok 2011.
Pani BoŜena Witak Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Karczewie poinformowała, Ŝe Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej,
a dodatkowo zajmuje się sprawami dodatków mieszkaniowych. Ośrodek dysponuje środkami
przeciwdziałania alkoholizmowi. Gmina posiada Ośrodek Samopomocy Środowiskowej dla
osób psychicznie chorych oraz dwa kluby seniora przynaleŜne do klubów kultury. Ośrodek
posiada wolontariat. Prowadzą projekty unijne. Posiadają punkt konsultacyjny dla
alkoholików.
Pani ElŜbieta Łubian Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku
poinformowała, Ŝe gmina jest bardzo mała, posiada ok. 3.000 mieszkańców. Jeśli chodzi
o zatrudnienie, wymogi są spełnione. Realizują projekty unijne. Oprócz zadań z zakresu
pomocy społecznej prowadzą świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. GOSP
współpracuje z wolontariatem młodzieŜowym przy gimnazjum. Nie posiadają usług
opiekuńczych, poniewaŜ bardzo dobrze działa tzw. pomoc sąsiedzka. Jeśli chodzi o przemoc
w rodzinie, w ubiegłym roku były trzy przypadki, gdzie była wypełniana niebieska karta.
Ośrodek współpracuje w tym względzie z policją oraz Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Mają Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla osób z problemami
alkoholowymi i ich rodzin, w którym pracuje terapeuta, ale tylko dwa razy w miesiącu po
dwie godziny. Jeśli chodzi o pomoc psychologa, czy prawnika Ośrodek korzysta z pomocy
PCPR.
Pani Jolanta Zduńczyk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie
Kołbiel poinformowała, Ŝe gmina ma 8.000 mieszkańców. Nie spełniają wymogów
zatrudnienia. Ze środków unijnych planują zatrudnić pracownika socjalnego do pracy
w terenie. W ramach środków z „korkowego” zatrudnili psychologa. Wspólnie z gminną
komisją alkoholową stworzyli punkt konsultacyjny. Na terenie gminy działa grupa
anonimowych alkoholików. Psycholog chce załoŜyć grupę dla osób współuzaleŜnionych.
Realizują wszystkie zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w ramach posiadanych
środków. Ośrodek zajmuje się świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym oraz
innymi sprawami.
Pan Aleksander Lorens Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu
i Spraw Socjalnych Rady Gminy Kołbiel poinformował, Ŝe Komisja ściśle współpracuje
z miejscowym Posterunkiem Policji, dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjum, Komisją
ds. Problemów Alkoholowych. Gmina organizuje doŜynki gminne, parafialne, powiatowe.
Komisja współpracuje z sołtysami.
Pani Agnieszka Zapaśnik Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych,
Oświaty i Kultury Rady Gminy Sobienie-Jeziory uznała, Ŝe jej wystąpienie będzie chyba
najmniej optymistyczne. Poinformowała, Ŝe nie posiadają ani świetlicy, ani Gminnego
Ośrodka Kultury. Od niedawna w gminie utworzyła się grupa wsparcia anonimowych
alkoholików.
Pan Łukasz Winiarski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy
Społecznej Rady Gminy Celestynów powiedział, Ŝe na terenie gminy jest sporo placówek
oświatowych, dlatego temat oświaty jest dominujący. GOPS nie spełnia wymogów
zatrudnienia pracowników socjalnych. Ośrodek moŜe się pochwalić dosyć duŜą ściągalnością
alimentów. Pochwalił owocną współpracę z Komisją Problemów Alkoholowych. DuŜym
powodzeniem cieszy się Klub Seniora. PręŜnie działa biblioteka gminna. Ośrodek realizuje
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projekty unijne. Poruszył równieŜ temat ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa na terenie
gminy.
Pan Ludwik Antczak Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia
i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka powiedział, o pomocowych programach
profilaktycznych dla rodziny, polegających na szczepieniach.
Pan Jacek Czarnowski Wiceprzewodniczący Rady, Dyrektor Otwockiego Centrum
Kultury w podsumowaniu pierwszej części zauwaŜył, Ŝe zakres działania komisji, które
w zasadzie mają podobny temat przewodni, bardzo ewoluuje i szerokim kręgiem zatacza
swoje działania wokół wielu spraw. Powiatowa Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny to nie
tylko pomoc rodzinie, to nie tylko opieka nad osobami starszymi, ale w kompetencjach
komisji znajdują się placówki szkolno-wychowawcze, szkolno-opiekuńcze, domy dziecka,
domy pomocy społecznej, równieŜ Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Otwocku. WaŜnym tematem obecnie jest funkcjonowanie szpitala. Temat ten na pewno
będzie jednym z tematów następnego spotkania. Poinformował, Ŝe w Otwocku działa
Uniwersytet Trzeciego Wieku, zachęcał do udziału w wykładach i współpracy.
Poinformował, Ŝe w Otwocku działa najstarszy w Polsce Amatorski Teatr Miejski, który
w tym roku kończy 85 lat. Powiedział, Ŝe teatr swoje spektakle moŜe zaprezentować w kaŜdej
gminie.
Pani Barbara Parol Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
podziękowała za bardzo interesujące prezentacje i ogłosiła przerwę.
Pani Lucyna Komorowska Radna Powiatu zapytała, w jaki sposób realizowany jest
program przeciwdziałania narkomanii i dopalaczy?
Pani ElŜbieta Łubian Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku
poinformowała, Ŝe w ich gminie jest wspólny program przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii, powiedziała, Ŝe podobnie jest we wszystkich gminach. W gminach odbywają
się szkolenia dot. przedmiotowego tematu.
Pani Anna Kamińska Radna Powiatu zapytała, czy są organizowane szkolenia dla
nauczycieli dot. przeciwdziałania narkomanii i jak postępować w takich sytuacjach?
Pani Małgorzata Woźnicka poinformowała, Ŝe w kaŜdej gminie prowadzone są
programy psychoprofilaktyczne, przez ośrodki pomocy społecznej i przez specjalistów PCPR.
Dwóch psychologów chodzi do szkół na zajęcia. Klasy objęte programem określa dyrektor.
Najczęściej są to szóste klasy szkoły podstawowej, albo pierwsze gimnazjum. Dyrektorzy
szkół corocznie składają do PCPR zapotrzebowanie na tego typu zajęcia.
Pan Grzegorz Michalczyk Członek Zarządu powiedział, Ŝe nauczyciele są szkoleni na
radach szkoleniowych w szkołach.
Zapytał, jakie są największe trudności przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w jaki sposób
dociera informacja do ośrodków opieki, Ŝeby zareagować na tą przemoc?
Pani Wiesława Ejsmont Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku
powiedziała, Ŝe ośrodek reaguje na kaŜde zgłoszenie, nawet anonimowe. Po otrzymaniu
zgłoszenia pracownik socjalny idzie do środowiska i przeprowadza wywiad rodzinny.
W zaleŜności od tego, jakie oczekiwania ma osoba wobec której stosowana jest przemoc,
podejmowane zostają odpowiednie działania, łącznie z załoŜeniem „niebieskiej karty”. Ofiary
przemocy, bardzo często wycofują zgłoszenie twierdząc, Ŝe był to incydent jednorazowy.
JeŜeli ofiarą przemocy jest dziecko, wtedy sprawa jest kierowana do sądu.
Pani Małgorzata Łysik Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiązownie powiedziała, Ŝe nowa ustawa o przeciwdziałaniu przemocy powinna coś
zmienić. W gminach będą powoływane zespoły interdyscyplinarne. „Niebieskie karty” będą
zakładały równieŜ szkoły, słuŜba zdrowia oraz policja. Cała baza danych na temat przemocy
będzie w ośrodkach pomocy społecznej. Pani Dyrektor poprosiła PCPR lub radnych
powiatowych o organizowanie szkoleń na powyŜszy temat. Stwierdziła, Ŝe w powiecie brak
ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz jeszcze lepszego zabezpieczenia tej
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rodziny pod względem specjalistów.
Pan Grzegorz Michalczyk Członek Zarządu zapytał, czy często się zdarza, Ŝe
informacja o przemocy w rodzinie wobec dziecka wychodzi od szkoły?
Pani ElŜbieta Turek Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie,
powiedziała, Ŝe bardzo wzmoŜona jest współpraca w tej kwestii z pedagogami szkolnymi.
Pani Agnieszka Zapaśnik Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych,
Oświaty i Kultury Rady Gminy Sobienie-Jeziory powiedziała, Ŝe powinno się pomyśleć
o profilaktyce, Ŝeby dzieci wiedziały gdzie mają się zgłosić w przypadku przemocy
w rodzinie.
Pan Grzegorz Michalczyk Członek Zarządu stwierdził, Ŝe Komisje zajmujące się
w gminach tą tematyką powinny rozmawiać z dyrektorami szkół na temat pomocy dzieciom,
które są ofiarami przemocy w rodzinie.
Pan Andrzej Szaciłło pochwalił dokonania gmin w działaniu dot. absorpcji środków
unijnych. Zapytał, czy w gminach powiatu otwockiego pojawiło się zjawisko bezdomności?
Pani Wiesława Ejsmont Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku
powiedziała, Ŝe bezdomność występuje wszędzie. Na terenie miasta, ani powiatu nie ma
Ŝadnej noclegowni. Otwock korzysta z miejsc noclegowych Warszawy i Sobolewa. Bezdomni
znalezieni w nocy, chwilowo umieszczani są w domu pomocy społecznej.
Ad. 5 i 6
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka
poinformowała, Ŝe problemy społeczne występują we wszystkich gminach. Pochwaliła
współpracę z ośrodkami pomocy społecznej w gminach. W ośrodkach jest zatrudniona bardzo
zaangaŜowana kadra, która reprezentuje bardzo wysoki poziom kompetencji. Następnie
przedstawiła najistotniejsze główne kierunki polityki społecznej Powiatu:
 zamiana instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem w formy rodzinne (budowa 14.
osobowych domów dla dzieci),
 rozwijanie systemu niespokrewnionych zawodowych rodzin zastępczych,
 pogotowie rodzinne,
 specjalistyczne rodziny zastępcze, które wychowują dzieci niepełnosprawne i bardzo
chore,
 domy pomocy społecznej w powiecie to placówki, które osiągnęły wymagane
przepisami standardy,
 działania dotyczące osób niepełnosprawnych w powiecie, Powiatowy Zespół
Orzekania wydaje ponad tysiąc orzeczeń rocznie,
 ze środków PEFRON jest realizowanych bardzo duŜo zadań zwłaszcza dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną,
 mieszkania chronione,
 centrum interwencji kryzysowej.
Pani Dyrektor PCPR stwierdziła, Ŝe problemy ludzi to sprawy szczególnej wagi. Człowiek
moŜe być „wielki”, ale czasami się tak zdarza, Ŝe się „potknie”, a podnieść go moŜe tylko
ktoś drugi.
Pan Franciszek Walczyński Radny Powiatu podziękował Pani Dyrektor Małgorzacie
Woźnickiej za działanie na rzecz drugiego człowieka. Porównał pomoc społeczną, do straŜy
poŜarnej która „gasi poŜary”.
Ad. 7
Pani Barbara Parol Przewodnicząca Komisji w podsumowaniu spotkania poprosiła
o przedstawienie wniosków:
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WNIOSEK
Pani Małgorzata Łysik Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie,
zgłosiła wniosek dot. organizowania szkoleń w sprawie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Wniosek został przyjęty przez aklamację.
WNIOSEK
Pani Maria Walkiewicz Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego Rady Miasta Józefowa, zgłosiła wniosek, aby na terenie powiatu powstał dom
dziennego pobytu dla ludzi starszych.
Wniosek został przyjęty przez aklamację.
WNIOSEK
Pan Andrzej Szaciłło Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, zgłosił wniosek zorganizowania
spotkania z przedstawicielami komisji ds. ochrony zdrowia z gmin, w sprawie wsparcia
szpitala powiatowego.
Wniosek został przyjęty przez aklamację.
Zebrani obejrzeli materiał filmowy o pomocy społecznej, który został przygotowany
przez PCPR.
Ad. 8
1. Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny zaopiniowała projekty uchwał na VI sesję Rady
Powiatu w dniu 31 marca 2011 r.:
− w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44 – jednogłośnie
pozytywnie,
− w sprawie zmiany uchwały Nr 285/XLIV/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
24 czerwca 2010 r. dot. zatwierdzenia projektu „Większy dostęp - Lepsza
skuteczność” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet VI
„Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie
6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji
zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” –
jednogłośnie pozytywnie,
− w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Powiatu Otwockiego
na lata 2011-2015” – jednogłośnie pozytywnie.
2. Pan Franciszek Walczyński przedstawił pisma (w załączeniu):
− Jana Majchrzyka gł. specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych ZP ZOZ
z dnia 31 stycznia 2011 r.,
− Zdzisławy Łysik telefonistki w Dziale Administracyjno-Gospodarczym
ZP ZOZ z dnia 2 lutego 2011 r.
− Pracowników Administracji z dnia 2 lutego 2011 r.
Sprawy dotyczą nieprzyjętej przez Radę Społeczną ZP ZOZ reorganizacji Działu
Administracyjno-Technicznego. PowyŜsze pisma zostały równieŜ skierowane do Pani
Starosty. Pani Starosta poleciła cofnięcie wypowiedzeń w/w osobom.
3. Pan Tomasz Atłowski Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, Ŝe szefostwo
Fundacji Rodzin Adopcyjnych, zwróciło się z prośbą, aby na posiedzeniu Komisji
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Ochrony Zdrowia i Rodziny powiedzieć kilka słów o Interwencyjnej Placówce
Opiekuńczej. Chcą równieŜ odnieść się do materiału o IPO przygotowanego przez
Panią Dyrektor PCPR.
Pan Jacek Czarnowski zaproponował, Ŝeby w spotkaniu z przedstawicielami
IPO uczestniczyła Pani ElŜbieta Makulska-Gertruda Dyrektor EkonomicznoFinansowy ZP ZOZ w Otwocku.
Pani Anna Kamińska Radna Powiatu uznała, Ŝe Komisja ma bardzo duŜo pracy
i nie moŜe ciągle wracać do tych samych tematów (np. IPO). Stwierdziła, Ŝe
wystąpienia gości na posiedzeniu Komisji powinny być ograniczone do 10 minut.
Powiedziała, Ŝe Zarząd powinien prowadzić politykę informacyjną, która pozwoli
wszystkim zrozumieć, na czym polega i co oznacza proces przekształcenia szpitala
w spółkę.
WNIOSEK
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny wnioskuje o przygotowanie przez Zarząd Powiatu
kampanii informacyjnej odnośnie przekształcenia szpitala powiatowego.
Wniosek został podjęty jednogłośnie.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Jolanta Wyszomirska

Barbara Parol
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