PROTOKÓŁ NR 43/12
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
oraz Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
Rady Powiatu w Otwocku
w dniu 13 czerwca 2012 r.

Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Komisji
Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku
w godzinach 1600 – 1830.
W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji, Pani Krystyna Kołodziej Dyrektor
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Otwocku oraz Pani Danuta Wolska Rzewuska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - zgodnie z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Ewentualne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Stan epidemiczny Powiatu i choroby zawodowe (Dyrektor Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Otwocku).
3. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do Komisji od obywateli i Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1
Protokół Nr 17/12 z dnia 14 maja 2012 r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Pani Krystyna Kołodziej Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Otwocku zapoznała zebranych z epidemiami grożącymi mieszkańcom Powiatu oraz
występującymi w Powiecie chorobami zawodowymi (prezentacja w załączeniu).
Poinformowała, że głównym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest:
− ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości
i uciążliwości środowiskowych,
− zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.
Dla oceny sytuacji epidemiologicznej prowadzony jest monitoring ich występowania.
W 2011 r. w powiecie otwockim zarejestrowano 1613 przypadków zachorowań na choroby
zakaźne, obejmujące 44 jednostki lub zespoły chorobowe, (2012 r. do końca maja – 1061
przypadków i 33 jednostki chorobowe).
W 2011 roku nie odnotowano zgonu z powodu choroby zakaźnej, w 2012 r. zgłoszono
2 zgony, których przyczyną były choroby zakaźne.
Choroba zawodowa to choroba określona w wykazie chorób zawodowych
stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz. U.
Nr 105, poz. 869), o której można powiedzieć, że bezspornie lub z wysokim
prawdopodobieństwem została spowodowana działaniem czynników - szkodliwych dla
zdrowia występujących w środowisku pracy lub w wyniku sposobu wykonywania pracy.
Rozpoznanie choroby jako zawodowej może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do chorób

wymienionych w wykazie chorób zawodowych stanowiących załącznik do w/w
rozporządzenia.
Niewielkie uprzemysłowienie powiatu otwockiego wiąże się z niewielkim narażeniem
pracowników na uciążliwe i szkodliwe czynniki mogące powodować wystąpienie chorób
zawodowych.
W 2011 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Otwocku wpłynęło
8 zgłoszeń podejrzenia choroby zawodowej. Wydano 5 decyzji o stwierdzeniu choroby
zawodowej.
Radni zadawali m.in. pytania:
− Pani Lucyna Komorowska zapytała, jak wygląda procedura zgłoszenia choroby
zawodowej? Pani Dyrektor odpowiedziała, że należy zgłosić się do lekarza, który
stwierdza, czy jest podejrzenie choroby zawodowej. Następnie Państwowa Inspekcja
Sanitarna bada dokumenty i na tej podstawie wydaje decyzję.
− Pani Barbara Parol zapytała, czy na te choroby chorują lekarze i służba zdrowia? Pani
Dyrektor odpowiedziała, że w roku 2011 zachorowało 2 lekarzy na gruźlicę.
− Pan Janusz Goliński zapytał, czy badani są ludzie bezdomni? Pani Dyrektor
odpowiedziała, że PSSE działa na podstawie zgłoszeń.
− Pan Franciszek Walczyński zapytał, o stan sanitarny kąpielisk? Pani Dyrektor
odpowiedziała, że PSSE sprawdza tylko kąpieliska zgłoszone.
− Pan Janusz Goliński zapytał, czy żywność spełnia swoje normy? Pani Dyrektor
odpowiedziała, że na terenie powiatu otwockiego sól i proszek jajeczny nie spełniały
norm (wycofano te specyfiki).
− Pani Danuta Leśniewska zapytała, czy są badane nieprzyjemne zapachy? Pani
Dyrektor odpowiedziała, że nie ma takiej normy.
− Pan Andrzej Szaciłło zapytał, jak często PSSE kontroluje bary, restauracje, czy
stołówki szkolne? Pani Dyrektor odpowiedziała, że wg. planu i ryzyka.
Pan Przewodniczący Jarosław Kozłowski Podziękował Pani Dyrektor za bardzo
dokładne sprawozdanie.
Ad. 3
Przewodniczący przedstawił wyciąg Nr 341 z protokołu Nr 79/12 z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 22 maja 2012 r. dot. wyznaczenia miejsca pod
przystanek autobusowy do Warszawy po prawej stronie ulicy Kołłątaja w Otwocku.
Stanowisko Komisji dotyczyło lokalizacji przystanku nie na terenie Parafii Świętej Teresy od
Dzieciątka Jezus lecz bliżej Wspólnoty Mieszkaniowej, za skrzyżowaniem z ulicą
Mickiewicza w kierunku mostu na rzece Świder (w załączeniu).
Zarząd Powiatu jednogłośnie (w obecności 5 członków) stoi na stanowisku,
iż w tegorocznym budżecie powiatu na 2012 rok nie ma zarezerwowanych środków
finansowych na realizację w/w zadania.
WNIOSEK
Komisja wnioskuje o przeprowadzenie prac przygotowawczych do wyznaczenia miejsca pod
budowę przystanku (w przyszłym roku) do Warszawy po prawej stronie ulicy Kołłątaja
w Otwocku za skrzyżowaniem z ulicą Mickiewicza bliżej Wspólnoty Mieszkaniowej
w kierunku mostu na rzece Świder.
Wniosek został przyjęty 5 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 6.
członków Komisji.

Ad. 4

Dnia 21 czerwca 2012 r. (czwartek) o godz. 1615 odbędzie się wspólne posiedzenie
Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli, którego głównym tematem będą „Bezpieczne wakacje”.
Na posiedzenie zostanie zaproszony Komendant Powiatowy Policji w Otwocku.

Część członków Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli opuściła obrady.

II CZEŚĆ POSIEDZENIA
Tematyka:
1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.
2. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku w zakresie:
− współpracy z pracodawcami;
− planowania i realizacji szkoleń dla osób bezrobotnych;
− dotacji, staży i prac interwencyjnych.
3. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do Komisji.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad.
Ad. 1
Protokoły z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji przyjęto jednogłośnie.
Ad. 2
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Danuta Wolska-Rzewuska przedstawiła
sytuację dotyczącą rynku pracy w powiecie otwockim i planów jednostki oraz podsumowała
dotychczasowe działania.
Poinformowała o dotychczasowej współpracy z pracodawcami od których PUP
uzyskuje oferty pracy i przedkłada klientom oraz o pozyskiwaniu nowych pracodawców przez
pośredników zewnętrznych i zachęcaniu do współpracy, jak również do korzystania ze
środków PUP pozyskiwanych w ramach algorytmu funduszu pracy, środków specjalnych w
ramach programów specjalnych, środków pozyskanych z rezerwy Ministra i środków
pozyskanych w ramach projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego. PUP prowadzi
rynek ofert krajowy i zagraniczny. 185 ofert pracy wpływa średnio miesięcznie. Bezrobotni
korzystają ze strony internetowej PUP.
Szkolenia grupowe PUP organizuje uwzględniając kategorię bezrobotnych i potrzeby
ich przekwalifikowania, jak również potrzeby lokalnego rynku pracy. Rada Zatrudnienia
opiniuje propozycje i plany szkoleń.
Dotacje, staże i prace interwencyjne były kolejnym punktem omawianym przez Panią
Dyrektor PUP, która się zobowiązała przesłać interesujące członków Komisji materiały
e-mailem, będą one stanowiły załącznik do niniejszego protokołu.
W każdej gminie powiatu otwockiego będą zainstalowane „urzędomaty”
współdziałające z Internetem i serwerem PUP dla przepływu ofert pracy.
Pani Dyrektor przedstawiła pismo Marszałka Województwa Pana Grzegorza
Strzałkowskiego, który gratuluje Dyrektorowi i pracownikom PUP dobrych wyników w pracy
oraz efektów w zakresie pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu.
Przewodnicząca Komisji podziękowała Pani Dyrektor za przybycie i przygotowanie
bardzo interesujących informacji.

Ad. 3
Przewodnicząca przedstawiła pismo z dnia 11 czerwca 2012 r. S.OS.V.0023.38.2012
Przewodniczącej Zarządu dot. umowy najmu Nr 178/2011, na mocy której ZP ZOZ
w Otwocku wynajął Fundacji Rodzin Adopcyjnych powierzchnię 202 m2 na cele statutowe
Fundacji, w szczególności na prowadzenie Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej.
Z powyższym pismem Komisja zapozna się na następnym posiedzeniu.
Pan dr Franciszek Walczyński stwierdził, że przeciąganie terminu wyrażenia zgody
przez Radę Powiatu na dalszy wynajem pomieszczeń dla IPO jest „grą” na zwłokę.
Powiedział również, że załączone wyjaśnienie o spodziewanych zyskach z racji przejęcia
laboratorium przez firmę zewnętrzną jest lakoniczne i niezrozumiałe.
Ad. 4
Członkowie Komisji pytali o sprawozdanie finansowe za 2013 rok Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku. Ustalono, że będzie ono omawiane na
planowanym wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Powiatu. Ponadto na tym
posiedzeniu odbędzie się dyskusja nad treścią aktu notarialnego i założycielskiego dot.
przekształcenia ZP ZOZ w spółkę z o.o.
Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Przebieg obrad zarejestrowano na nośniku cyfrowym.

Protokółowała:
Jolanta Wyszomirska

Przewodnicząca Komisji:
Barbara Parol

