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Protokół Nr 8/11 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny 

w dniu 6 kwietnia 2011 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w godzinach 1500 – 1800  

pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Barbary Parol. W posiedzeniu uczestniczyli 
członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz: 

− Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku Tomasz Atłowski, 
− Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata 

Woźnicka,  
− p.o. Dyrektora Ogniska Wychowawczego Świder im. Kazimierza Lisieckiego 

„Dziadka” Anna Szostak, 
− Radny Powiatu Janusz Goliński, 
− Przewodniczący Rady Fundacji Rodzin Adopcyjnych Wojciech Sperkowski, 
− Prezes Zarządu Fundacji Rodzin Adopcyjnych Wojciech Pytel,  
− Pani Sylwia Wysocka – Tygodnik Regionalny.             

 
Porządek  posiedzenia:  
1. Wizytacja Ogniska Wychowawczego Świder im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. 
2. Spotkanie z przedstawicielami Fundacji Rodzin Adopcyjnych prowadzącej Interwencyjną 

Placówkę Opiekuńczą w Szpitalu Powiatowym w Otwocku (wyjaśnienie zasad wynajęcia 
pomieszczeń szpitalnych).  

3. Podsumowanie konferencji odbytej 23 marca br. 
4. Sprawy róŜne. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
6. Zakończenie obrad. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do w/w porządku obrad. 

 
Ad. 1 
 

Członkowie Komisji wizytowali Ognisko Wychowawcze Świder im. Kazimierza 
Lisieckiego „Dziadka” przy ul. Mickiewicza 43/47 w Otwocku.  
Ognisko „Świder” jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego realizującą 
zadania pomocy społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną. SłuŜy wsparciem 
materialnym, psychologicznym, pedagogicznym i dydaktycznym. Obszar działalności 
Ogniska obejmuje przede wszystkim miasto Otwock oraz Powiat Otwocki. Z pomocy                 
i wsparcia Ogniska korzysta duŜe grono wychowanków (ok. 90 osób – 70 na stałe                               
i 20 doraźnie). Jest równieŜ grupa wychowanków, która okresowo wymaga pomocy 
kompleksowej. Wówczas do jej dyspozycji jest hotelik funkcjonujący od poniedziałku                 
do piątku. Weekendy oraz dni wolne od nauki szkolnej wychowankowie spędzają w domach 
rodzinnych. Zadaniem Ogniska jest wszechstronne wsparcie dziecka oraz jego rodziny. śycie 
ogniskowe i praca pedagogiczna zorganizowana jest w trzech domach: „Jamnik”, „Agatka”            
i „U Dziadka”. Na terenie znajduje się równieŜ domek „Pickwick”, w którym mieści się 
pracownia psychologiczno-pedagogiczna oraz pomieszczenie lekarsko-pielęgniarskie.                 
Jest takŜe domek „Kacperek” z dwoma mieszkaniami słuŜbowymi oraz kilka                 
zabudowań gospodarczych. Całość zorganizowana jest na pięknie ukształtowanym, 
kilkunastohektarowym, zalesionym terenie, przyległym do rzeki Świder. Przy Ognisku 
funkcjonuje szkoła – Powiatowe Gimnazjum Nr 21. Klasy liczą po 14-stu uczniów. Pracę                
z wychowankami wspiera równieŜ pedagog i pracownik socjalny. Na terenie placówki zostało 
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wybudowane wielofunkcyjne, nowoczesne boisko do piłki noŜnej z nawierzchnią ze sztucznej 
trawy, kort tenisowy, boisko do siatkówki plaŜowej i koszykówki. Wychowankowie 
korzystają równieŜ z siłowni i sali gimnastycznej. Do innych form aktywnego spędzania 
czasu wolnego i rozwoju zainteresowań naleŜy zaliczyć: zajęcia komputerowe, wokalne, 
muzyczne, plastyczne, taneczne oraz kulinarne.      

Pani Anna Szostak – p.o. Dyrektora Ogniska Wychowawczego Świder im. Kazimierza 
Lisieckiego „Dziadka” zapoznała członków Komisji z w/w placówką.  

Dyrektor PCPR poinformowała, iŜ roczny budŜet Ogniska kształtuje się w wysokości 
1.147.000 zł. JeŜeli chodzi o etaty, to jest ich 22. Zadania ośrodka w 100% finansuje Powiat. 
Bolączką jest baza lokalowa – budynki są stare, drewniane. Roczne rachunki za energię 
elektryczna wynoszą blisko 89 tys. zł. Oczywiście na bieŜąco prowadzone są remonty.  

Członkowie Komisji nawiązali równieŜ do pomysłu przekształcenia Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku 
przy ul. Literackiej 8 w MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii dla uczniów zagroŜonych 
niedostosowaniem społecznym lub uzaleŜnieniem.  

Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk powiedział, Ŝe gdyby Rada Powiatu 
podjęła takie działania, to Gimnazjum Nr 21 zostałoby przeniesione właśnie do budynku przy 
ul. Literackiej w Otwocku. Z punktu widzenia finansowego byłoby to rozsądne, poniewaŜ 
jeŜeli chodzi o wydatki związane z funkcjonowaniem młodzieŜowych ośrodków socjoterapii, 
to pokrywane są one z subwencji. Obecnie Ośrodek przy ul. Literackiej rozwija się i nie ma 
moŜliwości powrócenia do tematu związanego z jego przekształceniem. Dodał, Ŝe ze względu 
na warunki lokalowe Ogniska nie planuje się utworzenia nowej jednostki, poniewaŜ obecnie 
jest to nierealne.  

Radna Anna Kamińska biorąc pod uwagę teren jakim dysponuje Ognisko stwierdziła, 
Ŝe dobrze byłoby powołać fundację. Wówczas Powiat mógłby przekazać jej w uŜytkowanie 
wieczyste cały ten teren. Fundacja wykorzystałaby kontakty międzynarodowe, pozyskałaby 
środki zewnętrzne. Poza tym w radzie fundacji powinny zasiadać równieŜ autorytety i osoby, 
które mogłyby jej pomóc np. przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Na terenie 
pozostałyby jedynie dwie wille, resztę budynków naleŜałoby wyburzyć i zbudować 
nowoczesne ośrodki, które zarabiałyby na działalność Ogniska poprzez organizację np. 
zielonych szkół, letnich turnusów dla dzieci polonijnych. Utworzenie nowoczesnego ośrodka 
przy wykorzystaniu tego terenu stanowiącego bardzo duŜy potencjał, pozwoliłoby na jego 
utrzymanie i rozwiązanie wszystkich problemów finansowych. Dodatkowe środki miałyby 
słuŜyć rozszerzeniu zajęć, które objęłyby większą grupę dzieci i młodzieŜy korzystającej na 
co dzień z oferty Ogniska.           
 
Ad. 2 
 

Przewodniczący Rady Fundacji Rodzin Adopcyjnych Wojciech Sperkowski przekazał 
członkom Komisji kserokopie umowy (wraz z aneksami) zawartej pomiędzy ZP ZOZ                 
w Otwocku a Fundacją Rodzin Adopcyjnych z siedzibą w Warszawie w sprawie 
funkcjonowania Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej w Otwocku przy ul. Batorego 44. 
Następnie odniósł się do opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                      
w Otwocku dot. działalności IPO w latach 2001-2009. Poinformował, Ŝe jeŜeli chodzi                   
o sposób finansowania Placówki, to Powiat nie przekazywał na ten cel swoich środków 
budŜetowych. Pochodziły one od Wojewody lub od powiatów ościennych, z terenów których 
umieszczane były dzieci. Bolącym stwierdzeniem uŜytym w opinii było, Ŝe przyjmowane są 
dzieci o dość prostej sytuacji prawnej w celu przekazania ich do adopcji. Pan Wojciech 
Sperkowski stwierdził, iŜ jest ono nie prawdziwe, poniewaŜ IPO nie prowadziło selekcji. 
Powodem nie przyjęcia dziecka był brak miejsc lub panujący wirus. Narodowość równieŜ nie 
stanowiła kryterium przyjęcia. Wystąpienie w maju ubiegłego roku do Dyrektora ZP ZOZ 
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Pana Wojciecha Marciniaka dotyczyło przedłuŜenia aktualnie obowiązującej umowy na 
powierzchnię szpitalną zajmowaną przez IPO oraz rozszerzenia jej o pomieszczenia 
przyległe, czyli salę konferencyjną. Chodziło jedynie o poprawę warunków, a nie zwiększenie 
ilości łóŜeczek. Pan Wojciech Sperkowski zwrócił równieŜ uwagę na stwierdzenie uŜyte              
w w/w opinii, Ŝe w chwili obecnej IPO nie świadczy praktycznie (poza incydentalnymi 
zdarzeniami) pomocy dla dzieci z Powiatu Otwockiego. Poinformował, iŜ Fundacja przez 
wiele lat gwarantowała Powiatowi bezpłatnie 4 łóŜeczka. Rzadko były one zajmowane, 
naleŜy dodać, iŜ na tym polu współpraca nie rozwinęła się. Na zakończenie powiedział,                 
iŜ Fundacja chciałaby przedłuŜyć obecną umowę przynajmniej na rok 2012. W związku                          
z powyŜszym czeka na propozycję ze strony Powiatu co do kwoty czynszu oraz sposobu jej 
płacenia. JeŜeli dojdzie do przekształcenia Szpitala i powstania spółki, to Fundacja juŜ ze 
spółką będzie negocjować nowe warunki.    

  
W wyniku dyskusji członkowie Komisji poprosili przedstawicieli Fundacji Rodzin 

Adopcyjnych o przekazanie informacji nt. rozliczeń kosztów pomiędzy IPO a Szpitalem 
Powiatowym. Wyjaśnienie tej kwestii moŜe być podstawą do dalszych rozmów w sprawie 
przedłuŜenia umowy wynajmu części powierzchni szpitalnej w celu funkcjonowania IPO.             
Po otrzymaniu tych danych Komisja wróci do przedmiotowego tematu.  
 
Ad. 3 
 
 Przewodnicząca poinformowała o wnioskach przekazanych Zarządowi Powiatu               
z odbytej konferencji.  
 Członkowie Komisji stwierdzili, iŜ organizowanie tego typu spotkań jest bardzo 
potrzebne i poŜyteczne.  
 
Ad. 4 
 

Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk zaproponował, aby jedno z posiedzeń 
Komisji zostało poświęcone wyłącznie tematowi Szpitala Powiatowego.  

PowyŜszą propozycję poparł radny Franciszek Walczyński. Zwrócił równieŜ uwagę na 
pisma związane ze sprawami ZP ZOZ, jakie wpływają do Rady Powiatu.  

Przewodnicząca zapewniła, iŜ takie posiedzenie zostanie zorganizowane.  
 
Ad. 5 
 

Protokół Nr 7/11 z posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 6 
  

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                                 Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska                                                                               Barbara Parol 

 
 
 


