Protokół Nr 9/11
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 27 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:
− Dyrektor Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku Anna Kieszkowska-Grudny,
− Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Danuta Wolska-Rzewuska,
− Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku Tomasz Atłowski,
Porządek posiedzenia:
1. Wizytacja Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku przy ul. Borowej 14/18.
2. Wizytacja Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku. Przedstawienie przez Dyrektora PUP
informacji nt. sytuacji na rynku pracy w Powiecie Otwockim.
3. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Dyrektor Anna Kieszkowska-Grudny zaprezentowała zasady funkcjonowania
Europejskiego CZO jako specjalistycznego ośrodka medycznego o profilu onkologicznokardiologicznym. Szpital aktywnie działa od lutego br., posiada 86 łóŜek i jest pierwszą
w Polsce prywatną kliniką onkologiczną wyposaŜoną w najnowocześniejszy sprzęt
diagnostyczny. Ośrodek przygotował ofertę dla mieszkańców powiatu otwockiego, w ramach
kontraktu z NFZ realizuje częściowo usługi diagnostyczne (tomografia i rezonans),
hospitalizacji na onkologii oraz chemioterapii. W bliskiej perspektywie planowane jest
rozszerzenie usług i otwarcie kliniki chirurgii naczyniowej, szpital planuje takŜe obsługę
pacjentów z zagranicy.
Dyrektor zadeklarowała chęć współpracy z władzami samorządowymi. Jako problemy
wskazała brak stosownej drogi dojazdowej do ośrodka i brak transportu miejskiego. Szpital
jest zainteresowany takŜe oferowaniem badań mamograficznych dla mieszkanek powiatu.
W dyskusji udział wzięli radni: Barbara Parol, Anna Kamińska, Franciszek Walczyński.
Ad. 2
Dyrektor Danuta Wolska-Rzewuska przybliŜyła członkom Komisji strukturę
organizacyjną Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
Centrum Aktywizacji Zawodowej. Przedstawiła strukturę bezrobocia w Powiecie Otwockim
według stanu na dzień 31.03.2011 r. Omówiła równieŜ realizację aktywnych programów
rynku pracy w ramach otrzymanych środków finansowych z Funduszu Pracy przyznanych
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz realizację projektu „Czas na Zmiany”
finansowanego z EFS. Poinformowała, iŜ Urząd posiada 36,5 etatów i zatrudnia ogółem 38
osób.
Powiatowy Urząd Pracy obejmuje zasięgiem następujące gminy: Otwock, Józefów, Karczew,
Wiązowna, Celestynów, Osieck, Kołbiel, Sobienie Jeziory. Powiat Otwocki zajmuje
powierzchnię 616 km2, na której zamieszkuje 118.000 mieszkańców. Na koniec marca br.
w Powiecie Otwockim zarejestrowanych było ok. 15.300 podmiotów gospodarczych. Liczba
zarejestrowanych bezrobotnych w tym okresie wynosiła 4.081 osób i była wyŜsza od liczby
bezrobotnych na koniec lutego 2011 r. o 102 osoby, tj. o 2,6%.
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Stopa bezrobocia w Powiecie Otwockim kształtowała się na poziomie 9,3% (wyliczenie
wstępne), w kraju za luty 13,2%, w województwie mazowieckim – 10,0%, za luty w Powiecie
Otwockim – 9,1%.
W końcu marca 2011 r. liczba zarejestrowanych kobiet wyniosła 1.828 i stanowiła 44,8%
ogółu bezrobotnych. Na dzień 31.03.2011 r. w ewidencji PUP figurowało 766 osób z prawem
do zasiłku, co stanowiło 18,8% ogółu bezrobotnych. Natomiast osoby bezrobotne bez prawa
do zasiłku stanowiły 81,2% ogółu bezrobotnych, tj. 3.315 osób. Jedną z cech bezrobocia
w naszym Powiecie jest jego długotrwały charakter. Według stanu na 31.03.2011 r. liczba
tych osób wynosiła 1.448, co stanowiło 35,5% ogółu bezrobotnych. Są to najczęściej osoby
posiadające wykształcenie podstawowe i zasadnicze zawodowe w przedziale wiekowym
45- 54 lata. Kolejną cechą, na którą naleŜałoby zwrócić uwagę jest bezrobocie wśród kobiet.
Kobiety są grupą bardziej naraŜoną na utratę pracy niŜ męŜczyźni, mają one większe
trudności w pozyskiwaniu zatrudnienia. Przyczyną tego jest dezaktywizacja zawodowa
spowodowana wypełnieniem obowiązków rodzinnych i macierzyńskich. Wśród ogółu
bezrobotnych kobiety stanowią 44,8% (1.828 osób). Na uwagę zasługuje teŜ problem
bezrobocia wśród młodzieŜy bezrobotnej do 25 roku Ŝycia. W ogólnej liczbie bezrobotnych
młodzieŜ stanowi 18,9% (771 osób). U podłoŜa tego zjawiska leŜy wiele przyczyn: słaba
aktywność na rynku pracy, niskie aspiracje zawodowe, kwalifikacje niedostosowane do
potrzeb lokalnego rynku pracy, brak doświadczenia zawodowego. Czynnikiem
przesądzającym o szansach młodzieŜy na rynku pracy jest przede wszystkim poziom
wykształcenia, od którego zaleŜą nie tylko umiejętności skutecznego poszukiwania pracy ale
równieŜ zdolność przystosowania się do zmian na rynku pracy. Najczęściej bezrobocie dotyka
młodzieŜ o najniŜszych kwalifikacjach oraz bez przygotowania zawodowego a najrzadziej
osoby z wyŜszym wykształceniem. Natomiast bezrobotni powyŜej 50 roku Ŝycia, w liczbie
1.177 wg. stanu na 31.03.2011 r. stanowili 28,8% w stosunku do ogółu bezrobotnych.
NaleŜy zaznaczyć, iŜ Urząd Pracy podejmuje szereg działań w zakresie aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych oraz łagodzenia skutków bezrobocia, realizując usługi rynku
pracy przy wykorzystywaniu instrumentów rynku pracy.
W 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku otrzymał środki finansowe na realizację
aktywnych programów rynku pracy w kwocie 2.063.200 zł.
Na dzień 21.04.2011 Urząd zorganizował m.in. 12 szkoleń indywidualnych dla 18 osób,
zawarł 17 umów o organizację prac interwencyjnych, w ramach których utworzono 20 miejsc
pracy.
Ad. 3
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Honorata Tarnowska

Barbara Parol
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