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Protokół Nr 39/12 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny  

w dniu 25 kwietnia 2012 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w godzinach 1615 – 1900 
w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol.             
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności, 
Starosta Otwocki Bogumiła Więckowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku 
Danuta Wolska-Rzewuska oraz Dyrektor Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej                 
w Otwocku Artur Złotowski.  

 
Porządek posiedzenia: 
1. Powiatowy Urząd Pracy – Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy                 

w Otwocku za rok 2011.  
2. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie nadania statutu 

Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku. 
3. Sprawy róŜne. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
5. Zakończenie obrad. 
 
 Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  
 
Ad. 1 
 
 Przewodnicząca Barbara Parol poinformowała, Ŝe wszyscy członkowie Komisji 
otrzymali sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku za rok 2011. 
Następnie poprosiła o pytania do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku                      
Pani Danuty Wolskiej-Rzewuskiej. 
 Członkowie Komisji dopytywali Panią Dyrektor o sukcesy Urzędu, jak i jego 
bolączki. Prosili równieŜ o przedstawienie pełnej informacji w zakresie postępowania               
z osobą bezrobotną: co dzieje się z taką osobą od momentu jej przyjścia do Urzędu, jakie 
uruchamiane są procedury i czego moŜe się ona spodziewać? 
 Pani Dyrektor udzieliła wyjaśnień na zapytania członków Komisji. Następnie 
powiedziała, iŜ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dalszym ciągu naciska na 
standaryzację i usługi, w związku z czym w drugim półroczu 2012 r. będzie występowała                   
o pośrednika i doradcę zawodowego w ramach projektu EFS. Urząd Wojewódzki                             
i Ministerstwo zabezpieczają środki na w/w wzmocnienie kadrowe. Dyrektor zapewniła, iŜ             
w tym projekcie (Ŝywotność projektu: do roku 2015) zostaną ujęte osoby z poprzedniego 
projektu, poniewaŜ istnieje moŜliwość włączenia pracowników, którym wygasają umowy,     
a którzy posiadają przygotowanie w zakresie prowadzenia pośrednictwa lub dworactwa 
zawodowego. Chodzi o ratowanie sytuacji przed zwolnieniem do końca bieŜącego roku, 
poniewaŜ do tego okresu zabezpieczone są środki. Istnieje zagroŜenie, iŜ w przyszłym roku 
sytuacja moŜe ponownie ulec zmianie i nie wszystkich uda się zatrzymać. W ubiegłym roku 
zostały zwolnione trzy osoby.  
Pani Dyrektor powiedziała, Ŝe poza EFS i algorytmem pierwszy raz w tym roku Urząd napisał 
projekt tzw. program specjalny, w którym wystąpił o środki w wysokości 555.000 zł 
zabezpieczając wkład własny z algorytmu. Dodała, Ŝe programy specjalne mają specyficzne 
elementy i tym specyficznym elementem w ramach w/w programu objętych zostanie 40 osób. 
Porozumienia na roboty publiczne wchodzące w skład programu dotyczą wszystkich gmin 
Powiatu Otwockiego. Osobom zatrudnionym w ramach tych robót zostaną zakupione            
rowery celem umoŜliwienia im dotarcia do miejsca pracy. Aktualnie Urząd bierze udział              
w konkursie, projekt został złoŜony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy             
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ul. Młynarskiej.     
Dyrektor poinformowała takŜe, Ŝe środki z Ministerstwa na rok 2012, zgodnie z otrzymaną 
decyzją, to kwota rzędu 3.616.000 zł. 
 Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk odnosząc się do sprawozdania                          
z działalności PUP w 2011 roku zwrócił uwagę na zmniejszenie środków z funduszu pracy, 
co z kolei przekłada się na mniejszą grupę osób objętych aktywnymi formami zatrudnienia. 
Kolejną bardzo istotną informacją wypływającą z przedmiotowego raportu jest zmniejszenie 
ilości ofert pracy. Poza tym obserwuje się zwiększenie zatrudniania cudzoziemców – wzrost     
o 32 % w stosunku do roku 2010. Członek Zarządu dodał, Ŝe w/w elementy skłaniają do 
podsumowania, Ŝe na rynku pracy będzie coraz trudniej. Podkreślił, Ŝe Powiatowy Urząd 
Pracy ma zadanie łagodzenia skutków bezrobocia, natomiast za politykę na rynku pracy 
odpowiedzialne jest Państwo.  
 
Ad. 2 
 

Starosta omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Zespołowi 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku. Przedstawiła zmiany, jakie zostały 
wprowadzone do statutu. Dodała, Ŝe sposób formułowania, jak i formatowania zapisów              
nie jest dowolny, poniewaŜ powinien być zgodny z „Zasadami techniki prawodawczej” 
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.), co zresztą zostało 
uwzględnione w przestawionym załączniku do omawianego projektu. Większa zmiana 
dotyczyła § 25 i polegała na ujęciu właściwego zapisu dotyczącego utraty mocy pierwotnego 
statutu.  

Radna Lucyna Komorowska dopytywała o następujące zapisy w proponowanym 
projekcie statutu: § 1 ust 3, § 3 ust 1, § 6 pkt 4. Natomiast jeŜeli chodzi o § 18 ust 6,                       
to zaproponowała, aby zamiast wyrazu: „straty” wpisać „ujemnego wyniku finansowego”.  

Starosta odpowiedziała, Ŝe jeŜeli chodzi o propozycję zmiany w/w zapisu, to sprawdzi 
jej poprawność i na sesji zgłosi jako autopoprawkę Zarządu.  

Radna Anna Kamińska skierowała pytanie dot. § 19 ust 1 statutu: „Zespół moŜe 
zaciągać kredyty i poŜyczki do wysokości, która nie przekracza jednej dziesiątej kwoty 
rocznego planu finansowego.” Zapytała, czy to chodzi o jednorazową poŜyczkę, czy o całą 
sumę kwoty i poŜyczki w danym roku? 

Starosta odpowiedziała, iŜ w/w zapisie chodzi o łączną kwotę, w skali roku.  
Radny Franciszek Walczyński zwrócił uwagę na zapis § 6 pkt 9 projektu statutu. 
W wyniku zakończenia dyskusji w przedmiotowym temacie Przewodnicząca poddała 

głosowaniu pozytywne zaopiniowanie powyŜszego projektu uchwały.  
 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały, w obecności 6 członków Komisji.  
 
Ad. 3 
 
1. Przewodnicząca Komisji odniosła się do funkcjonowania Przychodni w Świdrze przy              

ul. Mickiewicza, w kwestii dotyczącej działalność Poradni Psychiatrycznej. 
 

Dyrektor ZP ZOZ poinformował, iŜ przyjrzał się temu problemowi bliŜej i odbył 
rozmowę w przedmiotowej sprawie z kilkoma rodzinami. W konsekwencji czego dzisiaj 
dyscyplinarnie zwolnił Pana Doktora – Psychiatrę. Dyrektor poinformował, Ŝe obecnie 
została zabezpieczona opieka lekarza psychiatry z Działu UzaleŜnień, w związku z czym 
pacjenci Przychodni nie pozostają bez opieki. Dyrektor dodał, Ŝe juŜ przeprowadził rozmowę 
z dwoma potencjalnymi kandydatkami na to stanowisko, rozmowy będą prowadzone dalej, 
poniewaŜ zainteresowanie w sprawie pracy jest i są chętni.  
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2. Radny Dariusz Grajda poprosił, aby Dyrektor ZP ZOZ rozwaŜył propozycję iluminacji 
świetlnej budynku Przychodni przy ul. Armii Krajowej w Otwocku.  

 
3. Radna Lucyna Komorowska skierowała prośbę o ponowne rozpatrzenie propozycji 

przeprowadzenia akcji pn: „Biały Tydzień”. Wniosek w tej kwestii był juŜ składany na 
początku tej kadencji Rady Powiatu i nie doczekał się on realizacji.  

 
4. Przewodnicząca Komisji Barbara Parol poinformowała o pozytywnych sygnałach od 

mieszkańców Powiatu, jeŜeli chodzi o funkcjonowanie Nocnej Pomocy Lekarskiej                  
w budynku Przychodni przy ul. Armii Krajowej w Otwocku. Pacjenci są zadowoleni               
z panujących tam warunków. 

 
Ad. 4 
 

Protokół Nr 38/12 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, 
w obecności 6 członków Komisji.  
 
Ad. 5 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
Przebieg całości obrad zarejestrowano na nośniku cyfrowym. 

 
 
             Protokółowała:                                                                                 Przewodniczyła: 
 
        Honorata Tarnowska                                                                               Barbara Parol 


