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Protokół Nr 56/12 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny  

w dniu 24 października 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 1830. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie                                
z załączonymi listami obecności.  

 
Porządek posiedzenia: 
1. Preliminarze potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku oraz 

Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, jako wniosków do budżetu powiatu na rok 2013. 
2. Omówienie pisma z dnia 09.10.12 r. Dyrektora Operacyjnego Apteki CEFARM  dot. 

dyżurów nocnych aptek, w nawiązaniu do uchwały Nr 62/IX/11 Rady Powiatu                             
w Otwocku z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Otwockiego. 

3. Analiza realizacji uchwał Rady Powiatu związanych tematycznie z zakresem działania 
Komisji. 

4. Podsumowanie półrocznego działania Komisji – skuteczność działania. 
5. Sprawy różne. 
6. Zakończenie obrad. 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  
 
Ad. 1 
 Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk powiedział, że decyzja Rady Powiatu                    
o przejęciu zobowiązań Szpitala w wysokości do 48 mln zł rzutuje na budżet Powiatu.                        
W związku z czym dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu zostali zobligowani do 
oszczędnego gospodarowania i przygotowania projektu budżetu zgodnie z przyjętymi przez 
Zarząd wskaźnikami.   
 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Danuta Wolska-Rzewuska 
powiedziała, że projekt budżetu PUP na rok 2013 opiewa na kwotę blisko 2 mln 300 tys. zł 
(podobnie jak tegoroczny), na który składają się również dwa projekty współfinansowane 
przez UE. W odniesieniu do preliminarza potrzeb Dyrektor powiedziała, że jeżeli pojawi się 
taka możliwość, to będzie starała się wykonać pochylnię zjazdową do Klubu Pracy. 
Natomiast w przyszłości chciałaby również, aby budynek został ocieplony (m.in. wymiana 
grzejników i drzwi).  
 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka 
powiedziała, że Powiat w tym roku podjął bardzo ważna decyzję, mianowicie zlikwidowane 
zostały domy dziecka w obecnej formule, a powstała nowa jednostka Domy dla Dzieci. 
Dzięki tej decyzji Powiat przeorganizował system opieki nad dzieckiem zaoszczędzając 
kwotę 324 tys. zł. Odszedł od finansowania placówek – inwestuje w dzieci. Dyrektor 
poinformowała, że zadania, jakie będą realizowane w przyszłym roku przez PCPR, to przede 
wszystkim: praca z rodzinami oraz podwyższenie standardów opieki w domach pomocy 
społecznej. Dyrektor dodała, że przyszłoroczny budżet będzie o blisko 2 mln zł niższy niż 
obecny.  
 Radna Anna Kamińska pogratulowała Dyrektorowi PCPR nowoczesnych zmian, które 
zostały przeprowadzone w tym roku. Przeorganizowany został cały system opieki nad 
dzieckiem. Zaproponowano nowe zmiany organizacyjne, jak również nowe zasady 
finansowania.  
 Dyrektor PCPR powiedziała, że Domy dla Dzieci to zupełnie inna forma placówki 
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opiekuńczo-wychowawczej. Współczesne tendencje w zakresie opieki nad dzieckiem 
zmierzają do wspomagania rozwoju i umiejętności wychowanków. Placówka ma za zadanie 
zapewnić opiekę, zaspokoić niezbędne potrzeby, podjąć zadania na rzecz powrotu do domu 
rodzinnego bądź przygotować do samodzielnego życia. W małej placówce przy niewielkiej 
liczbie dzieci i wychowawców możliwe jest  nawiązywanie trwałych więzi emocjonalnych. 
W takich warunkach dziecko czuje się bezpiecznie i ma możliwość odbudowania poczucia 
własnej wartości.  
 Przewodnicząca Komisji poinformowała o posiedzeniu, które odbędzie się                  
07.11.2012 r. o godz. 1600 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku 
przy ul. Komunardów 10, w temacie: Spotkania z wychowawcami Domów dla Dzieci                      
w Otwocku nt. nowej organizacji pracy. 

Dyrektor PCPR zaprosiła na konferencję pt.: „Przemoc wobec dzieci”, która odbędzie 
się 08.11.2012 r. o godz. 1000 w Powiatowym Młodzieżowym Domie Kultury w Otwocku.  
 
Ad. 2 
 Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo z dnia 09.10.12 r. Dyrektora 
Operacyjnego Apteki CEFARM  dot. dyżurów nocnych aptek, w nawiązaniu do uchwały                    
Nr 62/IX/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Otwockiego. 
 
Wniosek: 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny wnioskuje, aby Pan Paweł Walkiewicz 
podinspektor Biura Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych zajął się przedmiotową 
sprawą celem przedstawienia informacji nt. zapotrzebowania na nocne usługi aptek na 
terenie Powiatu z uwzględnieniem szacunkowej ilości pacjentów kupujących lekarstwa 
po godz. 2200. 
 
Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację. 
 
Ad. 3 i 4  
 Przewodnicząca poinformowała, iż członkowie Komisji otrzymali sprawozdania nt.:  

− analizy realizacji uchwał Rady Powiatu związanych tematycznie z zakresem działania 
Komisji; 

− podsumowania półrocznego działania Komisji – skuteczność działania. 
 
Przewodnicząca poprosiła o zapoznanie się z w/w materiałami, do których Komisja wróci na 
najbliższym posiedzeniu. 
 
Ad. 5 
Członkowie Komisji nie zabrali głosu w tym punkcie porządku obrad.  
 
Ad. 6 

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

 


