Protokół Nr 57/12
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 7 listopada 2012 r.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol, w godzinach
od 1600 do 1830. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie
z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Spotkanie z wychowawcami Domów dla Dzieci w Otwocku nt. nowej organizacji
pracy.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołów Nr 54-56/12 z poprzednich posiedzeń Komisji.
4. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 1
Uczestnicy spotkania: radni, zespół kuratorów z Piaseczna pod przewodnictwem
Kierownika II Zespołu Kuratorskiego Sądu Rejonowego w Piasecznie Jana Dąbkowskiego
oraz wychowawcy Domów dla Dzieci w Otwocku zostali podzieleni na 3 grupy. W każdej
z nich znaleźli się: jeden moderator (goście z Piaseczna), kilku radnych oraz zespół
pracowników jednego z trzech Domów dla Dzieci.
Członkom w/w grup postawiono następujące pytania:
− jakie są problemy i potrzeby dzieci w domach dla dzieci,
− jak te problemy rozwiązać,
− jak najlepiej przygotować dzieci do przyszłego samodzielnego życia?
Rozważania nad pytaniami miały przybliżyć zebranym zmiany w formułach opieki nad
dziećmi. Głównym celem spotkania była refleksja, aby radni zrozumieli, jak bardzo potrzebni
są wychowawcy, a wychowawcy: jak bardzo ważna jest ich praca.
Pomysłodawczynią warsztatów była Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka.
Ad. 2
Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo z dnia 02.11.12 r. Związków
Zawodowych działających przy ZP ZOZ w Otwocku dot. przekształcenia ZP ZOZ w spółkę
prawa handlowego pn. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
W wyniku dyskusji członkowie Komisji podjęli poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny wnioskuje do Zarządu Powiatu
o niezwłoczne przeprowadzenie konsultacji z pracownikami i przedstawicielami
ZP ZOZ, w kontekście pisma z dnia 02.11.2012 r. Związków Zawodowych. Ponadto
Komisja przypomina, że taką deklarację Starosta złożyła podczas XXIII sesji
Rady Powiatu w Otwocku 19 października br. Komisja ponawia wniosek
o przeprowadzenie analizy sytuacji ZP ZOZ w kontekście przekształcenia, w trybie
pilnym.
Głosowanie: za – 7 osób. Wniosek został przyjęty jednomyślnie, w obecności 7 osób.
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W załączeniu:
− wyciąg Nr 430 z projektu protokołu Nr 101/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 02.11.2012 r. dot. wniosku Komisji w sprawie dyżurów nocnych
aptek.
Ad. 3
Protokoły Nr 54-56/12 z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte.
Ad. 4
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała:
Honorata Tarnowska

Przewodniczyła:
Barbara Parol
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