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Protokół Nr 60/12 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny  

w dniu 5 grudnia 2012 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Ognisku 
Wychowawczym „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku przy                         
ul. Mickiewicza 43/47, pod kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol, w godzinach                    
od 1615 do 1800. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie                                
z załączonymi listami obecności.  

 
Porządek posiedzenia: 
1. Omówienie sytuacji w Ognisku Wychowawczym „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego 

„Dziadka” w Otwocku po likwidacji hoteliku.  
2. Zakończenie obrad. 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  
 
Ad. 1 
 
 Dyrektor Ogniska Wychowawczego „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” 
w Otwocku Agnieszka Wieczorek przekazała członkom Komisji wyczerpujące materiały                   
nt. funkcjonowania Ogniska, jako powiatowej placówki wsparcia dziennego. Pani Agnieszka 
Wieczorek poinformowała, że praca wychowawcza Ogniska zorganizowana jest w dwóch 
odrębnych budynkach, w których funkcjonują trzy grupy wychowawcze („Jamnik”, „Agatka” 
i Świetlica) liczące łącznie ok. 90 wychowanków. Praca wychowawcza Ogniska realizowana 
jest codziennie, w dni robocze, w godzinach 1300 – 2000 (7 godzin). Poza tym zdarza się,                      
że dzieci oraz młodzież uczestniczą w zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych                       
w soboty i niedziele. Dyrektor dodała, że pracę pedagogiczno-administracyjno-obsługową 
wykonuje w Ognisku 17 osób. Poinformowała dalej, że problemy wychowawcze narastają, 
jednak główny problem Ogniska to potrzeby inwestycyjne związane z utrzymaniem 
infrastruktury. Na zakończenie wypowiedzi Pani Agnieszka Wieczorek powiedziała, że 
uzgodniła warunki współpracy z dyrekcją Gimnazjum, jak też częściowy podział kosztów. 
Przedstawiła również inne źródła oszczędności. 
 Dyrektor Małgorzata Woźnicka zapoznała członków Komisji z historią placówki                 
w kontekście uwarunkowań prawnych i ekonomicznych. Omówiła konsekwencje wejścia                    
w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Poinformowała, iż z uwagi 
na problemy finansowe rozważana była możliwość uzyskania dotacji z gmin, z terenów 
których dojeżdżają dzieci do ośrodka. Dodała, że placówka obecnie nie posiada środków na 
utrzymanie wymaganych standardów technicznych.  
 Radny Grzegorz Michalczyk zgodził się, że konieczne dla utrzymania Ogniska jest 
pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania.  
 Radna Anna Kamińska stwierdziła, że błędem było odrzucenie alternatywnych 
koncepcji funkcjonowania Ośrodka. Dodała, że nadal istnieje potrzeba znalezienia nowej 
formuły, która pozwoliłaby na rozwój placówki.  
 Wśród radnych dyskutowano o możliwościach wykorzystania terenu i majątku w celu 
prowadzenia dodatkowej działalności, która pozwoliłaby na finansowanie usług 
socjoterapeutycznych.  
 Radny Franciszek Walczyński wyraził obawy, że działalność komercyjna mogłaby         
nie sprawdzić się w przypadku odejścia od celów statutowych.  
 Pani Agnieszka Wieczorek przyznała, że dzieci przychodzą do Placówki tylko dzięki 
wychowawcom. Infrastruktura, którą dysponuje Ośrodek nie jest atrakcyjna dla młodzieży. 
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Pani Dyrektor przyznała, że poszukuje sponsorów i czasem otrzymuje wsparcie od byłych 
wychowanków. 
 Podsumowując Przewodnicząca podkreśliła, że w przypadku kontroli Ognisko może 
zostać zamknięte. Dodała, że jest to wartościowa Placówka, jednakże położona w bardzo 
trudnej sytuacji. Powiedziała, że mimo wielu oszczędności i likwidacji hoteliku Placówka                 
nie spełnia wymogów prawa i ze względu na brak środków pieniężnych należy spodziewać 
się, że z czasem ten problem będzie narastał.  
  Radny Andrzej Szaciłło zaproponował przeniesienie Ośrodka do budynku przy                    
ul. Komunardów w Otwocku lub ewentualną budowę nowego funkcjonalnego obiektu ze 
środków pozyskanych ze sprzedaży działek na terenie Ogniska. 
 W związku z powyższym członkowie Komisji podjęli następujący wniosek.  
 
Wniosek: 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny wnioskuje do Zarządu Powiatu o przeznaczenie 
środków ze sprzedaży działek na terenie Ogniska Wychowawczego „Świder”                             
im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku na rozwój Ogniska i dostosowanie 
placówki do warunków technicznych i wymogów prawnych oraz przedstawienie planów 
dotyczących placówki. 

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymała się – 1 osoba.  
 

Przewodnicząca wskazała na konieczność dyskusji i poszukiwania rozwiązań, które 
pozwolą na zachowanie tak wartościowego Ośrodka na terenie Powiatu.  

Dyrektor Ogniska zaprosiła radnych na spotkanie świąteczne i jasełka 20 grudnia br.  
 
Ad. 2 
 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 
 
 
  Protokołowała:        Przewodniczyła: 
 

Anna Kamińska           Barbara Parol  
 
 

 


