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Protokół Nr 46/12 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny  

w dniu 4 lipca 2012 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Starostwie 
Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol, w godzinach                    
od 1615 do 1730. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie                                
z załączonymi listami obecności.  

 
Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 
w związku z nadchodzącym okresem wakacyjnym. 

2. Sprawy bieżące. 
3. Przyjęcie protokołów Nr 44-45/12 z poprzednich posiedzeń Komisji.  
4. Zakończenie obrad. 

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

Członek Zarządu Powiatu Janusz Budny oraz Kierownik Samodzielnego Biura 
Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Anna Rosłaniec poinformowali                        
o przygotowaniach Powiatu do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz                     
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. Jeżeli chodzi                     
o prace wykonawcze nad Programem w roku bieżącym, to one już trwają. Większość zadań 
realizowanych przez Powiat z zakresu kultury, sportu, turystyki i promocji odbywa się przy 
współpracy z trzecim sektorem. Mając na uwadze pozytywne doświadczenia, Zarząd podjął 
decyzję, aby kontynuować projektowanie współpracy Powiatu z organizacjami na rok 
przyszły znacznie wcześniej tj. w maju, co pozwoli na przeprowadzenie wszelkich               
konsultacji i ustaleń z pewnym wyprzedzeniem.  
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                          
i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) nakłada na 
organy stanowiące i kontrolne jednostek samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia 
rocznego programu współpracy, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi i innymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy. 
W związku z powyższym zostały przygotowane stosowne projekty uchwał: 

− projekt uchwały Zarządu Powiatu w Otwocku w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego                               
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2013 rok,  

− projekt uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie Programu współpracy Powiatu 
Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2013 rok. 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej (zgodnie z formularzem 
stanowiącym załącznik do uchwały Nr 294/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                         
14 września 2010 r.) za pośrednictwem strony internetowej Powiatu Otwockiego w terminie 
do 10 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie: www.powiat-otwocki.pl.  
Co roku powoływany jest nowy Zespół ds. opracowania Programu współpracy Powiatu 
Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na dany rok. Przygotowania do powstania takiego Zespołu ogłaszane są 
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w lokalnych mediach, jak również za pośrednictwem strony internetowej Powiatu.                            
Do organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Powiatu Otwockiego, 
posiadających adresy e-mail kierowane są wszelkie informacje. Do tegorocznej pracy 
zakwalifikowało się 5 organizacji. Zespół liczący 11 osób, któremu przewodniczący Pan 
Janusz Budny, ukonstytuował się w kwietniu br. i spotkał się już dwa razy. Na prośbę jego 
członków 9 lipca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Otwocku odbędzie się 
spotkanie z Alicją Matuszewską – Skarbnikiem Powiatu celem omówienia procedury 
uchwalania budżetu oraz zasad wnioskowania o środki finansowe, o które mogą ubiegać się 
organizacje pozarządowe w 2013 roku. 
Powiat poza wsparciem finansowym organizacji pozarządowych często odpowiada 
(częściowo lub w całości) za część techniczną współorganizowanego przedsięwzięcia                        
np. wynajem sali, catering, kolportaż materiałów promocyjnych. Obejmuje również 
patronatem różnego rodzaju imprezy. 
W 2012 roku, w dziedzinie kultury, zgłosiło się 18 organizacji z prośbą o dofinansowanie                    
35 przedsięwzięć. Jeżeli chodzi o promocję, to 5 organizacji zaproponowało 6 przedsięwzięć, 
w sporcie – 14 organizacji przedstawiło 23 propozycje, w turystyce – jedna organizacja 
przedstawiła 4 przedsięwzięcia. Wnioski zostały rozpatrzone, w wyniku czego powstały 
kalendarze imprez: kulturalnych, sportowych, turystycznych i promocyjnych – zatwierdzone 
przez Zarząd Powiatu oraz Radę Powiatu. Z dziedziny kultury zostały zaakceptowane 
propozycje 15 organizacji, które otrzymały dofinansowanie na 20 przedsięwzięć                                            
(w skali roku jest to kwota ok. 300 tys. zł). Biorąc pod uwagę promocję – cztery organizacje                                       
i 5 propozycji (plan 75 tys. zł). W sporcie 12 organizacji – 16 propozycji przyjętych do 
realizacji (plan 168 tys. zł). Natomiast w turystyce jedna organizacja na 2 przedsięwzięcia                             
(plan 31 tys. zł).  
 
Ad. 2 
 
 Członkowie Komisji pytali o opinię i raport z badania sprawozdania finansowego 
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku.  
 Przewodnicząca przypomniała, iż podczas ubiegłej sesji Rady Powiatu zapewniono, że 
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z raportem przekaże go radnym.  
 
Ad. 3 
  

Protokoły Nr 44-45/12 z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte 
jednomyślnie. 
 
Ad. 4 
 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
  
 
             Protokółowała:                                                                                 Przewodniczyła: 
 
        Honorata Tarnowska                                                                            Barbara Parol 


