Protokół Nr 80/13
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 16 października 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 1800. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie
z załączonymi listami obecności.
Przewodnicząca odczytała poniższy porządek posiedzenia:
1. Informacja Przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia o działalności Rady
w sprawie ograniczania bezrobocia.
2. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji zadań w zakresie
zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków, w różnych grupach
społecznych.
3. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nt. zatrudniania osób
niepełnosprawnych (współpraca między podmiotami publicznymi i prywatnymi).
4. Sprawy różne.
5. Przyjęcie protokołów Nr 78-79/13 z ubiegłych posiedzeń Komisji.
6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji usprawiedliwiła nieobecność Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Otwocku.
Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk poprosił o przeniesienie tematów
przedstawionych w pkt. 2-3 w/w porządku obrad na listopadowe posiedzenie, na którym
obecna b ędzie Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.
Pozostali członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku.
Ad. 1

Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia Marcin Sierpiński poinformował
0 działalności Rady w roku 2013 pod kątem ograniczania bezrobocia w powiecie otwockim
(w załączeniu sprawozdanie). Następnie przekazał, iż Powiatowa Rada Zatrudnienia jest
organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. Do zakresu
działania Rady należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego
1 produktywnego zatrudnienia w powiecie oraz nadzorowanie i zarządzanie Funduszem Pracy
będącym w dyspozycji Powiatu. W skład Powiatowej Rady Zatrudnienia wchodzą
przedstawiciele terenowych struktur organizacji związkowych, przedstawiciele terenowych
struktur organizacji pracodawców, przedstawiciele społeczno-zawodowych organizacji
rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych
zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Obecny skład Powiatowej Rady
Zatrudnienia powołany został zarządzeniem nr 3/2013 Starosty Otwockiego z dnia 9 stycznia
2013 r. Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia powiedział, że biorąc pod uwagę
podjęte przez Radę uchwały należy zauważyć, iż programy aktywizacji zawodowej są jednym
z najistotniejszych zadań Powiatowego Urzędu Pracy i najlepiej aktywizuj ą osoby
bezrobotne na terenie powiatu otwockiego. Dodał, że Rada zaaprobowała podział środków
przez
Powiatowy
Urząd
Pracy,
głównie
na:
prace
interwencyjne
(w roku 2013: ilość 46), roboty publiczne (92), staże (288), rozpoczęcie prowadzenia
działalności gospodarczej (80), tworzenie nowych stanowisk pracy, szczególnie dla osób
długotrwale bezrobotnych lub niepełnosprawnych (5). Poza tym Rada jednomyślnie
zaakceptowała kierunki szkoleń finansowanych środkami Funduszu Pracy, mianowicie kursy
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na: hydraulika, spawacza, prawo jazdy, obsługę kas fiskalnych, pracowników
kadrowo- płacowych i biurowych. Ponadto Rada zaopiniowała pozytywnie wnioski w sprawie
otwarcia nowych kierunków kształcenia zawodowego w: Zasadniczej Szkole Zawodowej
Specjalnej Nr 4 w Otwocku - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku - technik usług kosmetycznych oraz
opiekunka środowiskowa, Zespole Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Karczewie - technik geodeta. Pan Sierpiński poinformował, iż podczas posiedzeń Rada
omawiała bieżący stan oraz strukturę bezrobocia w powiecie otwockim skupiając się
w głównej mierze na problemie skuteczności prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy
działań aktywizujących bezrobotnych. Podczas obrad zapoznawała się również
z przedłożonymi przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy informacjami o rozdziale
i zaangażowaniu środków finansowych na aktywne programy rynku pracy w 2013 r.
Poinformował również, iż członkowie Rady odbyli dyskusję nt. planowanych zmian
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która przewiduje w ogóle
zmiany, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Urzędu Pracy.
Przewodnicząca Komisji zapytała o programy aktywizacji zawodowej.
Pan Sierpiński odpowiedział, że PUP na bieżąco bada efektywność konkretnych
programów aktywizacji zawodowej i przesuwa środki w zależności od popularności lub
skuteczności takiego programu.
Przewodnicząca Komisji zapytała o Klub Pracy funkcjonujący w PUP.
Radna Lucyna Komorowska zapytała o szkolenia organizowane przez PUP.
Pan Sierpiński odpowiedział, że Urząd Pracy koncentruje się przede wszystkim na
zorganizowaniu takich kierunków szkoleń, które umożliwiają osobom bezrobotnym podjęcie
pracy.
Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk poinformował, iż od kilku lat stopa
bezrobocia w powiecie otwockim utrzymuje się na takim samym poziomie - ok. 10%.
Następnie polecił stronę internetową PUP, na której na bieżąco publikowane są informacje.
Radna Lucyna Komorowska zapytała, czy w PUP zatrudniony jest psycholog?
Pan Michalczyk odpowiedział, iż jeżeli jest potrzeba konsultacji, spotkania się
z psychologiem, to zawsze można zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Otwocku.
Przewodnicząca Komisji przypomniała, iż radny Dariusz Grajda sugerował otwarcie
nowego kierunku kształcenia w zawodzie: kolejarz.
Pan Michalczyk odpowiedział, że podczas spotkania z dyrektorami szkół
ponadgimnazjalnych poruszał temat nowych kierunków, atrakcyjności szkół powiatowych
i także poinformował o w/w koncepcji. W odpowiedzi usłyszał, że szkoły nie są
przygotowane do otwarcia powyższego kierunku, głównie chodzi o bazę i kadrę. W jednej
z warszawskich szkół jest już taki kierunek, w związku z czym jeżeli chodzi o potrzeby
województwa mazowieckiego, to na pewno w jakimś stopniu są one zabezpieczone. Dodał,
że została podj ęta decyzja o skierowaniu do gimnazjalistów ankiet z zapytaniem
o zainteresowania oraz jakie kierunki dalszego kształcenia ich interesuj ą.
Ad. 2 i 3
Tematy zostały przeniesione na listopadowe posiedzenie Komisji.
Ad. 4

Przewodnicząca Komisji poinformowała o kolejnej edycji projektu edukacyjnego
„Żyj smacznie i zdrowo ”skierowanego do uczniów wszystkich szkół szczebla gimnazjalnego
w całym kraju. Następnie przedstawiła pisma, jakie wpłynęły do Komisji:
1) wyciąg Nr 595 z projektu protokołu Nr 156/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 08.10.2013 r. - odpowiedź na wniosek Komisji z dnia
11.09.2013 r.;
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2) pismo z dnia 07.10.2013 r. p. ]
- projekt stworzenia Rodzinnego Domu
Spokojnej Starości.
Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk poinformował, iż zgodnie
z ustaleniami podczas dyżuru Przewodniczącego Rady, na który zgłosił się Pan
, spotka
się z pomysłodawcą celem omówienia tematu. Zauważył, iż tego rodzaju inicjatywy
pojawiały się już wcześniej ze strony innych stowarzyszeń, których nie interesowało kupno
tylko dzierżawa nieruchomości.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż zgłaszają się do niej osoby z pytaniami
o dom dziennego pobytu dla osób starszych. Tym samym zasygnalizowała zapotrzebowanie
na tego rodzaju placówkę.
Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk poinformował, iż temat był już
wielokrotnie podnoszony podczas spotkań z Dyrektorem PCPR, jednakże cały problem
rozbija się o miejsce, w którym taki dom dziennego pobytu miałby powstać.
Przewodnicząca Komisji zapytała Pana Michalczyka o dokumenty dot. sytuacji
finansowej PCZ Spółka z o.o.
Pan Michalczyk odpowiedział, iż otrzymał zaproszenie na spotkanie Rady Nadzorczej
PCZ Spółka z o.o., które planowane jest w przyszłym miesiącu. Podczas posiedzenia
Prezes PCZ będzie omawiał rachunek zysków i strat pod kątem realizacji planu
restrukturyzacji na koniec września 2013 roku.
Radny Franciszek Walczyński powiedział, iż członkowie Komisji powinni skierować
prośbę, aby Zgromadzenie Wspólników lub Zarząd Powiatu zwrócili uwagę, czy osoby
biorące udział w konkursach na kierowników oddziałów, a biorący udział w posiedzeniach
Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny, nie są dyskryminowane.
W wyniku dyskusji członkowie Komisji przyjęli przez aklamację poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja prosi o informację nt. trybu wyborów kierowników jednostek organizacyjnych
Spółki (PCZ) i wyników konkursów.
Ad. 5

Protokoły z ubiegłych posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednomyślnie, w obecności
4 członków Komisji.
Ad. 6

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
W załączeniu:
1) lista obecności;
2) pismo z dnia 14.10.2013 r. Przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia nt.
działalności Rady w sprawie ograniczania bezrobocia;
3) wyciąg Nr 595 z projektu protokołu Nr 156/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 08.10.2013 r. - odpowiedź na wniosek Komisji z dnia
11.09.2013 r.;
4) pismo z dnia 07.10.2013 r. p. Lipskiego - projekt stworzenia Rodzinnego Domu
Spokojnej Starości.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Honorata Tarnowska

Barbara Parol
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