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Protokół Nr 67/13 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny  

w dniu 6 marca 2013 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Starostwie 
Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol, w godzinach                    
od 1615 do 1915. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie                                
z załączonymi listami obecności.  

 
Porządek posiedzenia: 
1. Opieka nad osobami starszymi. Spotkanie z dyrektorami dps-ów nt. aktualnej sytuacji 

placówek. 
2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.  
4. Zakończenie obrad. 
 

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

1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka 
przedstawiła członkom Komisji rodziców 26-letniego Łukasza. Poinformowała,                       
że chłopiec jest podopiecznym Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci 
Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopińskiej 
6/10. Obecnie uczęszcza on na zajęcia do Ośrodka Wsparcia dla Dorosłych 
„Sokrates”. Osoby niepełnosprawne, które ukończyły 25 lat znajdują się już poza 
systemem oficjalnej edukacji. Dzięki kompleksowej i specjalistycznej opiece, jaką 
zapewnia w/w Ośrodek, chłopiec może rozwijać, podtrzymywać i wzmacniać 
dotychczas osiągnięte umiejętności. Dla rodziców Łukasza bardzo ważne jest to,                     
aby miał on swoje miejsce na ziemi, miał szansę na dalszą edukację i rehabilitację. 
Jednakże koszt dowozu Łukasza do Ośrodka kształtuje się w wysokości ok. 2 tys. zł 
miesięcznie. Jest to bardzo duży wydatek, w związku z czym rodzina liczy na 
wsparcie w przedmiotowym zakresie.    
 
Członkowie Komisji zastanawiając się nad rozwiązaniem problemu braku prawnych 

możliwości sfinansowania przez Powiat dowozu Łukasza na zajęcia zgłosili również 
następujące propozycje mianowicie: 

− poszukania we własnych środowiskach sponsorów strategicznych, 
− wsparcia finansowego poprzez przekazanie stosownych środków na konto, 
− przesunięcia środków budżetowych dla PCPR, aby jednostka zapewniła transport, 
− zorganizowania publicznej zbiórki środków finansowych (kwesta). 

 
Radni ustalili, iż na następnym posiedzeniu wrócą do sprawy.  

 
2. Domy pomocy społecznej realizują zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej 

poprzez zapewnienie całodobowej opieki umieszczonym mieszkańcom, zgodnie                           
z obowiązującymi standardami. Celem domów jest zapewnienie mieszkańcom 
całodobowej opieki, bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności oraz 
szacunku. Domy świadczą podstawowe usługi bytowe, opiekuńcze, zdrowotne                           
i wspomagające w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb 
mieszkańca, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W skład jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu Otwockiego wchodzą następujące domy: 
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1) Dom Pomocy Społecznej w Karczewie przy ul. Anielin 1 – przeznaczony dla osób 

przewlekle psychicznie chorych. 
 
Dyrektor DPS w Karczewie Pani Irena Krucz poinformowała, że w Domu przebywa 

28 mieszkańców, zgodnie z liczbą miejsc, jaką on dysponuje. Koszt pobytu to kwota 3.200 zł. 
Lista oczekujących jest duża, dlatego też szansą dla tego Domu byłaby jego rozbudowa. Baza 
lokalowa jest dosyć skromna, ale wystarczająca. Dom prowadzi terapię zajęciową, posiada 
własną pracownię, gabinet rehabilitacji, kaplicę. Poza tym współpracuje ze studium 
medycznym funkcjonującym w niedalekim sąsiedztwie.  

 
2) Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 – przeznaczony dla 

osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. 
 
Dyrektor DPS w Otwocku Małgorzata Przewalska poinformowała, że w Domu 

przebywa 40 mieszkańców. Prowadzona jest w nim terapia zajęciowa, rehabilitacja. 
Mieszkańcy mogą liczyć na pomoc psychologa.   

 
3) Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku przy ul. Zagłoby 8/10 – 

przeznaczony dla osób w podeszłym wieku. 
 
Dyrektor DPS „Wrzos” Małgorzata Felak poinformowała, że w Domu przebywa do      

40 mieszkańców i są to osoby starsze. Koszt pobytu to kwota 2.600 zł. Mieszkańcy korzystają 
z terapii zajęciowej, jak również pomocy psychologa.   
 
Panie Dyrektor DPS poinformowały, że domy są bardzo dobrze postrzegane. Ostatnio 
zostały przeprowadzone w nich dwie kontrole, obie bez zaleceń.  
Panie Dyrektor powiedziały, że chciałyby wiedzieć, jaka jest polityka Powiatu, jeżeli 
chodzi o dps-y? Czy będą one łączone?   
 
 Dyrektor PCPR podsumowując temat dotyczący domów pomocy społecznej Powiatu 
Otwockiego powiedziała, że jeżeli chodzi o jakość standardów opieki nad mieszkańcami,                       
to jest ona bardzo wysoka. Mieszkańcy mają zapewnioną profesjonalną pomoc opartą                         
o wartości takie jak: życzliwość, bliskość i szacunek. Dyrektor dodała, że w ubiegłym roku 
dps-y po raz pierwszy zbilansowały się. Jest to proces ciągły, który stale należy monitorować, 
w co zresztą zaangażowani są dyrektorzy domów. Zdaniem Pani Woźnickiej obecnie 
priorytetem nie są plany w zakresie rozbudowy placówek, natomiast na pewno potrzebne są 
różnego rodzaju doposażenia w bardziej nowoczesny sprzęt. Dyrektor podniosła również 
kwestię płac pracowników zatrudnianych w domach pomocy społecznej zwracając uwagę,               
że są one bardzo niskie.  
 
Ad. 2 
 

1. Przewodnicząca Komisji poinformowała o wyciągu Nr 499 z projektu protokołu                       
Nr 124/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 13.12.2012 r., 
stanowiącym odpowiedź Zarządu na wniosek Komisji z dnia 13.02.2013 r. 

2. Terminy kolejnych spotkań Komisji: 
− 21.03.2013 r., godz. 1530 w PMDK w Otwocku, 
− 03.04.2013 r., godz. 1615 w Starostwie Powiatowym w Otwocku.  

 
Ad. 3 
 

Protokół zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu. 
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Ad. 4 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
W załączeniu: 

1) lista obecności; 
2) pismo z dnia 05.02.2013 r. Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci 

Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopińskiej 
6/10; 

3) wyciąg Nr 499 z projektu protokołu Nr 124/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu                 
w Otwocku w dniu 13.12.2012 r. – odpowiedź Zarządu na wniosek Komisji                                   
z dnia 13.02.2013 r. 

 
 
  Protokołowała:        Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska            Barbara Parol  


