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Protokół Nr 18/11 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny 

w dniu 14 września 2011 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w godzinach 1400 – 1800, 

pod kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie 
Komisji oraz:  

− Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata 
Woźnicka, 

− Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Danuta Wolska-Rzewuska, 
− dyrektorzy i pracownicy wizytowanych placówek.  

 
Porządek posiedzenia: 
1. Wizytacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie (Michalin). 
2. Wizytacja Domu Dziecka – Integracyjne Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku. 
3. Wnioski do budŜetu powiatu na rok 2012. 
4. Sprawy róŜne. 
5. Zakończenie obrad. 
 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
Ad. 1 
 

Członkowie Komisji wizytowali Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie. 
Obecnie przebywa w nim 15 dzieci. Zatrudnionych jest 6 wychowawców, pedagog, 
psycholog, pracownik socjalny oraz pracownicy obsługi. Ośrodek przygotowuje się juŜ do 
przeprowadzenia do Domu dla Dzieci. JeŜeli chodzi o prowadzone zajęcia, to dzieci uczą się 
funkcjonowania w prawdziwym domu (robią zakupy i pranie, gotują, sprzątają). Placówka 
jest juŜ po kontroli NIK-u. Uzyskała ona bardzo dobre wyniki w temacie pracy nad powrotem 
dzieci do rodzin, dlatego teŜ została ona wytypowana jako pierwsza do realizacji projektu 
Dom dla Dzieci.  
 
Ad. 2 
 

Członkowie Komisji wizytowali Dom Dziecka – Integracyjne Centrum Opieki                     
i Wychowania „13” w Otwocku. 
Obecnie przebywa w nim 19 dzieci. Zatrudnionych jest 9 wychowawców, pedagog, 
pracownicy obsługi (1½ etatu) i administracji (½ etatu). Sytuacja dzieci i pracowników Domu 
jest bardzo trudna z uwagi na zajmowane przez Starostwo pomieszczenia oraz teren. JeŜeli 
chodzi o bezpieczeństwo dzieci, to jest ono zagroŜone z uwagi na duŜą ilość interesantów 
Urzędu (ogromna ilość przejeŜdŜających samochodów). Bardzo duŜy niepokój sygnalizują 
pracownicy z powodu braku ustaleń w kwestii przyszłości Placówki. Zachwiane jest ich 
poczucie bezpieczeństwa z powodu róŜnych informacji dostarczanych przez media oraz 
osoby z zewnątrz. Nawiązując do lokalizacji drugiego Domu dla Dzieci, to nie jest ona 
jeszcze znana. Zarząd rozwaŜa dwa warianty:  
− Kępa Nadbrzeska, 
− Otwock, ul. Prądzyńskiego 
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Ad. 3 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przedstawiła członkom 
Komisji poniŜszy wykaz środków pozyskanych przez PCPR i jednostki organizacyjne 
pomocy społecznej Powiatu Otwockiego w 2011 roku: 
rozdział 85201 (placówki) darowizny  48.640 zł 
rozdział 85202 (DPS-y) odpłatność  600.084 zł (212.693 zł oddane dla Powiatu) 
rozdział 85218 PCPR (Por. UM Otwock)  14.000 zł (porady prawne ZPR) 
rozdział 85205 PCPR (śr. MPiPS)  63.974 zł (Wiedzieć widzieć pomagać) 
rozdział 85295 PCPR (śr. MPiPS)  160.000 zł (Lokomotywa) 
rozdział 85395 PCPR (śr. MJWPU)  581.750 zł (Sprawni i Samodzielni) 
rozdział 80195 OWDiR (śr. MJWPU)  49.760 zł (zajęcia psychoed. dla kadry i wych.                     
w OWDiR)  
dodatkowe środki z PFRON  139.178 zł 
 
RAZEM  1.657.386 zł 
 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny przyjęła powyŜszą informację Dyrektora PCPR            
i bardzo wysoko ocenia realizację projektów w zakresie pomocy społecznej.  

 
W związku z powyŜszym członkowie Komisji podjęli decyzję o przekazaniu w/w 

informacji do wiadomości wszystkich radnych. 
 
 Dyrektor PCPR poinformowała o inwestycjach, które niezbędne są w pomocy 
społecznej, jeŜeli chodzi o przyszłoroczny budŜet Powiatu. Niniejsza kwestia dotyczy 
budowy dwóch domów dla dzieci.  
 Dyrektor PUP powiedziała, Ŝe biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne, to generalnie 
wszystkie zostały wprowadzone i zrealizowane w ubiegłym roku. Urząd został 
zmodernizowany, na co zostały pozyskane środki z Ministerstwa. Obecnie Dyrektor oczekuje 
na wskaźniki do budŜetu. Zapewniła, iŜ sytuacja wyjaśni się w październiku br. JeŜeli będzie 
taka potrzeba, to z pewnością będzie występowała o zabezpieczenie środków na potrzebne 
etaty.  
 Następnie członkowie Komisji odbyli dyskusję w temacie wniosków do budŜetu.  

Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu poniŜsze wnioski do budŜetu powiatu na 
rok 2012. 
 
Wniosek 1: 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny wnioskuje do Zarządu Powiatu o ujęcie                       
w projekcie budŜetu powiatu na 2012 rok projektu inwestycji budowy drugiego domu 
dla dzieci.  

Głosowanie: za – 6 osób.  
Wniosek został przyjęty jednogłośnie, w obecności 6 członków Komisji.  

 
Wniosek 2: 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny wnioskuje do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie                       
w projekcie budŜetu powiatu na 2012 rok kwoty w wysokości 500 tys. zł na remont 
jednego z oddziałów szpitalnych, po przedstawieniu planu inwestycji przez Dyrektora 
ZP ZOZ.  

Głosowanie: za – 6 osób.  
 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, w obecności 6 członków Komisji.  
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Ad. 4 
 

1. Radny Franciszek Walczyński zwrócił się do Przewodniczącego Powiatowego 
Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – Małgorzaty Woźnickiej, aby Zespół 
zapoznał się z pracą warsztatów terapii zajęciowej. W tym celu powinien on odbyć 
posiedzenie wyjazdowe, aby kaŜdy z jego członków osobiście zobaczył jak 
funkcjonują warsztaty. 

 
2. Przewodnicząca Komisji poinformowała o wyciągu Nr 165 z protokółu Nr 40/11                       

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 30 sierpnia br. dot. odpowiedzi na 
wyciąg Nr 10 Komisji. 

 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny – 14 września 2011 r. godz. 16.00 – wizytacja 
proponowanych terenów dla lokalizacji budowy drugiego domu dla dziecka. 
 
3. Przewodnicząca Komisji poinformowała o terminach posiedzeń Komisji: 

 
05.10.2011 r. 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny, godz. 16.15 w siedzibie Starostwa Powiatowego                 
w Otwocku, ul. Górna 13 – informacja Dyrektora ZP ZOZ nt. sytuacji Szpitala Powiatowego. 
 
26.10.2011 r. 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny, godz. 16.15 w siedzibie Starostwa Powiatowego                 
w Otwocku, ul. Górna 13 – spotkanie z ordynatorami Szpitala Powiatowego.  

 
4. Przewodnicząca Komisji przedstawiła poniŜsze pisma (w załączeniu): 
 
a) pismo z dnia 24.08.2011 r. Przewodniczącej Rady Powiatu Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej dot. stanu zadłuŜenia Szpitala Powiatowego na dzień 30.06.2011 r., 
 
b) pismo z dnia 12.09.2011 r. Przewodniczącej Zarządu Koła w Otwocku Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym o dofinansowanie 
niezbędnych prac związanych termomodernizacją budynku DPS.  

 
Ad. 5 
 

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

 
 
 
 
 
 


