Protokół Nr 69/13
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 3 kwietnia 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 1840. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie
z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja Dyrektora PCPR nt. dps-ów.
2. Przedstawienie przez Dyrektora PCPR koncepcji programu przeciwdziałania krzywdzeniu
małych dzieci od 0 do 3 lat.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołów Nr 66-68/13 z poprzednich posiedzeń Komisji.
5. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 1
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka
wróciła do tematu posiedzenia Komisji dotyczącego prezentacji domów pomocy społecznej
prowadzonych przez Powiat Otwocki: Domu Pomocy Społecznej w Karczewie przy
ul. Anielin 1, Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 i Domu
Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku przy ul. Zagłoby 8/10. Dyrektor dodała, że Powiat
poza tym zleca zadanie z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie domu pomocy
społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Otwocku, które prowadzi taki Dom przy
ul. Moniuszki 41. Dyrektor nawiązując do reformy administracyjnej kraju powodującej
przejęcie zadań związanych z prowadzeniem domów pomocy społecznej przez powiaty
przedstawiła krótką historię omawianych placówek. Poinformowała, że Domy są
samodzielnymi budżetowymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Otwockiego
nadzorowanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Zostały w nich
wprowadzone wszystkie programy naprawcze, które wymagały dużych nakładów
finansowych, aby zaspokoić potrzeby placówek i osiągnąć przez nie wymagane standardy.
Za pobyt mieszkańców na starych zasadach Powiat otrzymuje dotację z budżetu Wojewody.
Natomiast mieszkańcy przyjęci po 1 stycznia 2004 r. wnoszą opłaty wg nowych. W 2010
roku podjęto decyzję o zbilansowaniu dps-ów. Po dwóch latach osiągnięto to założenie,
Powiat po raz pierwszy nie musiał dokładać środków finansowych do tych jednostek.
Dyrektor wyjaśniła, że nie można było pozwolić na to, aby Placówki stały puste, w związku
z czym zostali przyjęci mieszkańcy spoza terenu powiatu otwockiego, ale którzy na jego
obszarze mają rodziny. Na ten moment dochody z tytułu odpłatności mieszkańców w dps-ach
przyjęte do budżetu stanowią kwotę 2.597.766 zł. Dyrektor powiedziała, że pojawiły się
sugestie, aby środki z tych odpłatności przeznaczyć na inne cele. Sprawa dotyczy całej Polski
i budzi niepokój nadzoru, czyli urzędu Wojewody. Nawiązując do powyższego Dyrektor
poinformowała, iż obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o pomocy społecznej
m.in. w art. 62 ust. 3 proponowane są regulacje dotyczące przeznaczenia kwot
otrzymywanych przez dps-y z tytułu odpłatności. Chodzi o to, aby całość kwoty odpłatności
za pobyt w domu pomocy społecznej przeznaczać na utrzymanie dps-u, a nie na inne cele.
Następnie Dyrektor odniosła się do kwestii zatrudnienia w Domach zaznaczając, iż redukcja
personelu nie jest możliwa. Nie ma przerostu zatrudnienia, a pensje są jednymi z najniższych.
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Dyrektor podkreśliła, iż świadczona przez pracowników jednostek pomoc jest specyficzna
i wymaga odpowiednich kwalifikacji oraz predyspozycji. Na zakończenie wypowiedzi
Dyrektor zwróciła szczególną uwagę na potrzebę dostosowania płac, aby pracownicy dps-ów
otrzymywali godziwe wynagrodzenia.
Ad. 2
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przedstawiła
koncepcję programu przeciwdziałania krzywdzeniu małych dzieci od 0 do 3 lat. Program
skierowany byłby do małych dzieci i ich rodzin obciążonych czynnikami ryzyka.
Wyselekcjonowane czynniki ryzyka krzywdzenia małych dzieci zostałyby podzielone na
6 kategorii. Dyrektor powiedziała, że chciałaby, aby była to również dobra oferta wsparcia dla
rodziców małych dzieci. Taki program stanowiłby odpowiedź na pytanie co PCPR może
zaproponować małemu dziecku i jaką pomoc jego rodzicom? Dyrektor dodała, że zostałaby
opracowana systemowa współpraca między specjalistami, jak również procedura
przekazywania informacji. Jeżeli chodzi o takie programy, to obecnie w Polsce nie są
monitorowane losy dzieci, natomiast media informują społeczeństwo o kolejnych tragediach,
których ofiarami są małe dzieci. Pilotażowy program przeprowadził jedynie Poznań.
Radny Dariusz Grajda zapytał o koszt takiego programu? Dodał, że bez tej informacji
dyskusja w tym temacie jest bezprzedmiotowa.
Dyrektor PCPR odpowiedziała, że nie było jeszcze takich obliczeń
Radny Dariusz Grajda zapytał czy Powiat podjął działania, biorąc pod uwagę ostanie
doniesienia prasowe i telewizyjne, jeżeli chodzi o krzywdzenie dzieci? Czy PCPR posiada
wiedzę, czy Gminy dokonywały takich kontroli, czy zostały wysłane do nich w tej kwestii
pisma?
Dyrektor PCPR odpowiedziała, że wszystkie rodziny zastępcze w Powiecie zostały
skontrolowane. Obecnie jest trzech koordynatorów pieczy zastępczej. Dyrektor zapewniła, iż
analiza sytuacji dzieci w rodzinach zastępczych jest prowadzona bardzo dobrze. Dyrektor
stwierdziła, że Powiat musi zająć się również profilaktyką, ponieważ nic nie robiąc w tym
kierunku, zwiększy się liczba dzieci, które trafią do domu małego dziecka. Wnioski do Sądu
są kierowane, w związku z czym należy przeciwdziałać, aby dzieci nie były odbierane
rodzinom. Rodziny należy motywować, aby chciały się zmienić. Zdaniem Dyrektora należy
działać profilaktycznie wcześniej, żeby uniknąć konsekwencji później.
Ad. 3
Przewodnicząca Komisji poinformowała o:
1) całodobowym dyżurze aptek – zgodnie z uchwałą 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 aptekami ogólnodostępnymi
na terenie Powiatu Otwockiego pracującymi w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne
dni wolne od prac są:
a) PZF „CEFARM-WARSZAWA” S.A., 05–400 Otwock, ul. Matejki 9;
b) „FARMACJA POLSKA APTEKI GŁÓWNE” Sp. z o.o., 05–400 Otwock, ul.
Andriollego 34;
Wskazane powyżej apteki pełnią dyżury przemiennie, co drugi miesiąc kalendarzowy
w roku. W kwietniu dyżur pełni apteka przy ul. Andriollego. Natomiast od maja br.
całodobowy dyżur będzie pełniła również apteka przy ul. Matejki. W marcu „CEFARM”
dyżurował jedynie do godz. 24.
2) zaproszeniu na „Forum samorządowe Powiatu Otwockiego poświęcone PCZ Spółka
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z o.o.” w dniu 10 kwietnia br. o godz. 1615 w PCPR w Otwocku.
Ad. 4
Protokoły Nr 66-67/13 z ubiegłych posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednomyślnie.
Protokół Nr 68/13 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty przy jednym
głosie „wstrzymującym”.
Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
W załączeniu:
1) lista obecności.

Protokołowała:
Honorata Tarnowska

Przewodniczyła:
Barbara Parol

3

