Protokół Nr 17/11
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 7 września 2011 r.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w godzinach
14 – 1600, pod kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol. W posiedzeniu uczestniczyli
członkowie Komisji oraz:
− Pani Małgorzata Woźnicka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Otwocku,
− dyrektorzy i pracownicy wizytowanych placówek.
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Porządek posiedzenia:
1. Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym (wizytacja: DPS
ul. Moniuszki 41 oraz DPS „Wrzos”).
2. Sprawy róŜne.
3. Zakończenie obrad.

i WTZ przy

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 1
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku wprowadziła
członków Komisji w temat dotyczący pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym.
Na terenie powiatu otwockiego funkcjonują n/w domy pomocy społecznej:
1. Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku ul. Zagłoby 8/10 dla osób
w podeszłym wieku.
2. Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie.
3. Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie przy ul. Anielin 1 dla osób
przewlekle psychicznie chorych.
4. Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Moniuszki 41 dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie – placówka prowadzona przez Koło w Otwocku
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na zlecenie
Powiatu.
W domach pomocy społecznej przebywają osoby skierowane przed dniem 01.01.2004 r.
(tzw. miejsca dotowane) oraz osoby umieszczone po 01.01.2004 r. (tzw. miejsca
niedotowane). W przypadku osób umieszczonych przed 01.01.2004 r. powiat otrzymuje
dotację na kaŜdego mieszkańca z budŜetu wojewody (dotacja w 2010 r. wynosiła 1747 zł
miesięcznie).
W stosunku do osób umieszczonych po 01.01.2004 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362
z późn. zm.). Decyzję o skierowaniu do konkretnego domu pomocy społecznej oraz decyzję
o odpłatności wydaje organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby w dniu jej
kierowania do placówki.
Decyzję o umieszczeniu wydaje starosta powiatu, na terenie którego znajduje się dom
pomocy społecznej.
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Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej ustala starosta
i ogłasza w dzienniku urzędowym danego województwa w terminie do dnia 31 marca danego
roku.

Na terenie powiatu otwockiego funkcjonują trzy warsztaty terapii zajęciowej:
1. WTZ działający przy Spółdzielni Inwalidów „Techniczna” w Józefowie przy
ul. Słonecznej 1. Prowadzi on działalność zgodnie z umową w sprawie finansowania
kosztów działalności WTZ określającą ilość pracowni (6), liczbę uczestników (30) oraz
liczbę etatów (9,5). W 2010 roku w terapii zajęciowej uczestniczyło 30 osób.
2. WTZ działający przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Otwocku przy ul. Moniuszki 41. W 2010 roku w terapii zajęciowej
uczestniczyło 41 osób.
3. WTZ w Radiówku działający przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy” z siedzibą w Duchnowie przy ul. Wspólnej
46. Został on utworzony i rozpoczął swoją działalność w dniu 31 grudnia 2009 r.
W 2010 roku w terapii zajęciowej uczestniczyło 25 osób.

Członkowie Komisji wizytowali:
− WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
w Otwocku przy ul. Moniuszki 41,
− Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Moniuszki 41 dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie,
− Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku przy ul. Zagłoby 8/10.
Ad. 2
Radna Anna Kamińska przekazała informację, iŜ część pracowników Szpitala
Powiatowego w Otwocku wyraŜa zaniepokojenie zaistniała sytuacją w kwestii zmiany
warunków ich zatrudnienia bez wcześniejszych uzgodnień. Sprawa dotyczy pracowników,
którzy zajmują się utrzymaniem czystości w placówce.
W wyniku dyskusji członkowie Komisji jednomyślnie przyjęli poniŜszy wniosek.
Wniosek:
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny wnioskuje o przedstawienie informacji nt.
outsourcingu usług w zakresie utrzymania czystości w Szpitalu Powiatowym przy
ul. Batorego 44 w Otwocku i zwraca się z prośbą o pilne wyjaśnienie przez Dyrektora
Szpitala sytuacji w/w pracowników w podnoszonej kwestii.
Ad. 3
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Honorata Tarnowska

Przewodniczyła:
Barbara Parol
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