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Protokół Nr 21/11 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w dniu 10 listopada 2011 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny oraz Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu i Rekreacji odbyło się w godzinach 1615 – 1815  w Starostwie Powiatowym w Otwocku, 
pod kierunkiem przewodniczących: Barbary Parol i Anety Bartnickiej. W posiedzeniu 
uczestniczyli członkowie komisji zgodnie z załączonymi listami obecności oraz Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka.  

 
Porządek posiedzenia: 
1. Przedstawienie i omówienie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
2. Informacja Dyrektora PCPR nt. realizacji inwestycji budowy Domów dla Dzieci.  
3. Dyskusja. 
4. Zakończenie obrad. 

 
Porządek obrad został przyjęty bez uwag.  

 
Ad. 1 
 

Dyrektor PCPR w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny             
i systemie pieczy zastępczej przedstawiła zebranym koncepcję pieczy zastępczej                          
w Powiecie Otwockim, która stanowi załącznik do protokołu Nr 23/11 z posiedzenia Komisji 
Ochrony Zdrowia i Rodziny.  
PowyŜsza ustawa ma na celu maksymalizację dostępnego wsparcia dla naturalnego 
środowiska dziecka oznaczającego jego rodzinę. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej 
ma stanowić ostateczność po wyczerpaniu gwarantowanych przepisami moŜliwości pomocy 
rodzinie, z wyjątkiem stanów zagroŜenia bezpieczeństwa dzieci czy porzucenia dziecka. 
JeŜeli chodzi o placówki opiekuńczo-wychowawcze tj. domy dziecka, mają one przyjmować 
jedynie starsze dzieci (powyŜej 10 roku Ŝycia od 2015 roku), dla których nie znalazło się 
miejsce w rodzinach zastępczych lub dzieci wymagające specjalistycznej opieki.  
Istotnym elementem ustawy jest wprowadzenie rozbudowanego systemu profilaktyki oraz 
intensyfikacja działań na rzecz rodziny wychowującej małoletnie dzieci, przeŜywającej 
trudności. Pod pojęciem profilaktyki naleŜy rozumieć interdyscyplinarne działania i wsparcie 
ze strony słuŜb oraz instytucji pracujących na rzecz dobra dziecka i rodziny.  
JeŜeli chodzi o powiat, to organizuje on system pieczy zastępczej celem zapewnienia 
czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemoŜności sprawowania opieki               
i wychowania przez rodziców. Ustawa wprowadza m.in. funkcję organizatora pieczy 
zastępczej (zgodnie z ustawowymi zapisami organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej będzie 
wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat 
zlecił realizację tego zadania, a którzy następnie powołają zespół ds. pieczy zastępczej), 
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzinę pomocową. 
Podstawowe przepisy ustawy wchodzą w Ŝycie 01.01.2012 r. 
W związku z powyŜszym Dyrektor poinformowała, iŜ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Otwocku zostało wyznaczone przez Starostę na organizatora pieczy zastępczej,                          
od 1 stycznia 2012 r. Następnie zaprezentowała zadania, jakie będą spoczywały na jednostce.  
Dyrektor poinformowała równieŜ o zmianie instytucjonalnej pieczy. Obecnie funkcjonują 
placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, które 
prowadzi Powiat, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Natomiast od 1 stycznia 2012 r.           
nie będzie juŜ placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego. Zastąpią je 
placówki wsparcia dziennego prowadzone przez gminę. Powiat równieŜ będzie mógł 
prowadzić taką placówkę o zasięgu ponadgminnym. W placówce wsparcia dziennego                          
nie będzie miejsc interwencyjnych tj. hotelikowych, jakie są obecnie w Ognisku 
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Wychowawczym Świder im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” przy ul. Mickiewicza 43/47             
w Otwocku. Dyrektor powiedziała, Ŝe Ksiądz Marczak, po zapoznaniu się z zapisami nowej 
ustawy, zrezygnował z prowadzenia Ogniska przy kościele na Ługach przez Powiat i nie 
będzie starał się o środki od Gminy Karczew. JeŜeli chodzi o Ognisko Wychowawcze Świder, 
to Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do Prezydenta Miasta Otwocka, czy byłby 
zainteresowany dofinansowywaniem, bądź prowadzeniem zadań związanych z Ogniskiem. 
Odbyło się spotkanie z Wiceprezydentem Miasta Otwocka Arturem Brodowskim, który 
stwierdził, Ŝe Miasto ma inny pomysł na organizację systemu opieki nad dzieckiem, Ŝe będzie 
tworzona sieć takich małych placówek w klubach osiedlowych itp. Obecnie Powiat finansuje    
Ognisko Wychowawcze Świder kwotą 1 mln 147 tys. zł z budŜetu pomocy społecznej.                 
Na przyszły rok wydatki Ogniska zostały obniŜone o 163 tys. zł. Dyrektor dodała, Ŝe Powiat 
ma 12 miesięcy na dostosowanie opieki instytucjonalnej do ustawy. Będzie on podejmował 
starania o pozyskanie organizacji pozarządowej, która pomoŜe Powiatowi prowadzić                        
w/w placówkę. Miejsca hotelikowe nie mogą być jednak zlikwidowane z dniem 1 stycznia 
2012 r., poniewaŜ nie byłoby to w porządku w stosunku do dzieci, które w nim przebywają,           
a jest ich 24. Planowane jest jego wygaszenie z końcem roku szkolnego. Miejsca po hoteliku 
zostaną zaproponowane Oświacie Powiatowej w Otwocku, która sygnalizowała                            
o konieczności rozszerzenia o dodatkowe klasy Gimnazjum Nr 21.     
  
Ad. 2 
 
 Dyrektor PCPR przedstawiła informację w zakresie realizacji inwestycji budowy 
Domów dla Dzieci. Odniosła się równieŜ do kwestii projektu za złotówkę. Wyjaśniła, iŜ firmie 
projektowej Archipelag została zapłacona symboliczna złotówka, którą to następnie Firma 
zwróciła. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało od Zarządu działkę leśną.                
W związku z czym konieczne było określenie procedury jej odlesienia. Radca prawny 
wskazany przez Starostę poparł procedurę celu publicznego. PCPR wystąpiło do Miasta 
Otwocka o warunki zabudowy na cel publiczny. Nie obyło się bez konsultacji z Lasami 
Państwowymi, które trwały blisko trzy miesiące. Po uzyskaniu decyzji (18 lipca 2011 r.)                    
o odlesieniu przedmiotowej działki, zostały ustalone warunki jej zabudowy. JednakŜe 
pozyskany projekt określał budowę domu jednorodzinnego wolnostojącego. PCPR musiał 
kierować się drogą celu publicznego i do projektu zostały wprowadzone zmiany polegające 
na zmianie celu budowy z domu jednorodzinnego na budowę budynku placówki                   
opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego. Zmieniony projekt musiał spełniać 
określone warunki, aby został zatwierdzony przez m.in. StraŜ PoŜarną, Sanepid, PIP. 
Podejmowane działania wymagały równieŜ odpowiednich środków i dlatego firmie, która 
pomogła dostosować projekt do wymagań celu publicznego oraz wykonała wszystkie 
kosztorysy dotyczące moŜliwości ogłoszenia przetargu, została zapłacona kwota 16 tys. zł, 
zgodnie z zawartą umową. Po uzyskaniu pełnej dokumentacji, za którą zapłacono                              
7 października 2011 r., PCPR chciał ogłosić przetarg. Zgodnie z decyzją Starosty przetarg 
zostanie ogłoszony po uzyskaniu dokumentacji na przyłącza. W projekcie budowlanym 
znajduje się plan zagospodarowania terenu, gdzie zaprojektowane są wszystkie przyłącza, na 
które musi być wykonana dokumentacja. W związku z czym zostało zlecone jej wykonanie.  
Dyrektor dodała, Ŝe odebrała juŜ pozwolenie na budowę równieŜ drugiego Domu.  
 
Ad. 3 
 

Radny Janusz Goliński zapytał o obecną stawkę za pobyt dziecka w domu dziecka                     
oraz rodzinie zastępczej. 

Dyrektor odpowiedziała, Ŝe jeŜeli chodzi o domy dziecka to np. w Michalinie jest             
to kwota 3.926 zł; Świdrze przy ul. Komunardów – 4.842 zł; Otwocku przy ul. Myśliwskiej – 
4.179 zł. Natomiast w rodzinnych domach dziecka w Otwocku i Podbieli taka sama              
kwota – po 2.700 zł. Koszty pobytu dziecka w rodzinie zastępczej w tej chwili zaleŜne są od 
wieku dziecka, od tego czy ma orzeczenie o niepełnosprawności oraz czy ma własny dochód               
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np. rentę rodzinną – średnio jest to koszt ok. 580 zł dla dziecka powyŜej 7 lat; ok. 900 zł dla 
dziecka poniŜej 7 lat.  
Dodała, Ŝe obecnie w w/w domach dziecka umieszczonych jest 17 dzieci z innych powiatów.  
 Członkowie Komisji odbyli równieŜ dyskusję nt. przyszłości Ogniska 
Wychowawczego Świder im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” przy ul. Mickiewicza 43/47 
w Otwocku oraz Gimnazjum Nr 21 przy Ognisku „Świder”. Podjęli decyzję o odbyciu 
wspólnego posiedzenia połączonych komisji: Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny oraz 
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w w/w temacie.     
 
Ad. 4 
 

1. Przewodnicząca Komisji Barbara Parol wróciła do kwestii aktualnej umowy 
wynajęcia powierzchni szpitalnej IPO.  

 
W wyniku dyskusji członkowie Komisji przyjęli poniŜszy wniosek przez aklamację.  

 
Wniosek: 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny wnioskuje o przekazanie aktualnej umowy 
zawartej między ZP ZOZ a IPO. 

 
2. Radna Anna Kamińska zapytała, kto ma prawa do nazwy Ogniska Dziadka 

Lisieckiego? Czy Stowarzyszenie, czy Powiat razem z terenem, który przejął? 
 

3. Przewodnicząca Komisji Barbara Parol poinformowała o pismach, jakie wpłynęły do 
Komisji: 

 
a) pismo z dnia 09.11.2011 r. Pracowników Diagnostyki Laboratoryjnej o moŜliwość 

przedstawienia aktualnej sytuacji Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej ZP ZOZ; 
 

b) pismo z dnia 25.10.2011 r. Związków Zawodowych działających przy ZP ZOZ                       
o udzielenie informacji dot. ewentualnych przekształceń własnościowych                               
ZP ZOZ w Otwocku; 

 
c) pismo z dnia 14.10.2011 r. Zarządu Koła w Otwocku Polskiego Stowarzyszenia               

na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym o wyraŜenie zgody na utworzenie 
Środowiskowego Domu Samopomocy; 

 
d) wyciąg Nr 173 z protokołu Nr 42/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 

13.09.2011 r. dot. odpowiedzi na wyciąg Nr 11 Komisji; 
 

e) wyciąg Nr 175 z protokołu Nr 43/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 
20.09.2011 r. dot. odpowiedzi na wyciąg Nr 12 Komisji; 

 
f) wyciąg Nr 177 z protokołu Nr 44/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 

28.09.2011 r. dot. odpowiedzi na wyciąg Nr 13 Komisji. 
 
 

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

  Aneta Bartnicka  ………………. 


