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Protokół Nr 82/13 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny  

w dniu 13 listopada 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 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji zadań w zakresie 

zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków, w różnych grupach 
społecznych.  

2. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nt. zatrudniania osób 
niepełnosprawnych (współpraca między podmiotami publicznymi i prywatnymi). 

3. Sprawy różne.  
4. Przyjęcie protokołu Nr 80/13 z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
5. Zakończenie obrad. 
 
 Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku.  
 
Ad. 1 i 2  
 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Danuta Wolska-Rzewuska 
poinformowała, że Urząd wykonuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dodała, że urzędy pracy                         
nie tworzą miejsc pracy, odpowiadają za to firmy i przedsiębiorcy. Następnie powiedziała, że 
w 2013 roku PUP pozyskał środki w wysokości 5.979.400 zł na rzecz łagodzenia skutków 
bezrobocia w powiecie otwockim. Na w/w kwotę składają się: środki algorytmowe – 
2.983.100 zł, środki pozyskane w ramach projektów z EFS – 2.777.500 zł, środki z rezerwy 
MPiPS – 218.800. Zaangażowanie środków z limitu ogólnego 5.979.400 zł, na dzień                            
31 października stanowi 89% i jest to kwota 5.318.048 zł. Jeżeli chodzi o liczbę osób, które 
udało się zaaktywizować w ramach organizowanych programów tj.: prac interwencyjnych, 
staży, robót publicznych, dotacji na uruchomienie indywidualnej działalności, doposażenia                      
i wyposażenia przedsiębiorców  dodatkowych miejsc pracy, to kształtuje się ona na poziomie 
856. Z algorytmu na szkolenia indywidualne została przeznaczona kwota w wysokości 
407.909 zł, przeszkolono 116 osób, natomiast z EFS zaangażowano środki na tytuł szkoleń                 
w wysokości 128.484 zł i przeszkolono 32 osoby, łącznie z tej formy skorzystało w ramach 
indywidualnych i grupowych szkoleń 148 osób. Efektywność szkoleń wyniosła 100%                         
(po uruchomionej formie zostało podjęte zatrudnienie). Dyrektor poinformowała, że jeżeli 
chodzi o staże, to z algorytmu została przeznaczona kwota 861.750 zł, dzięki czemu z tej 
formy wsparcia mogło skorzystać 180 osób, działanie na koniec października przyniosło 
efektywność w wysokości 63%. Kwota przeznaczona na staże z EFS stanowiła 1.033.889 zł, 
staż odbyło 150 osób. Na prace interwencyjne, jeżeli chodzi o algorytm, Fundusz Pracy, 
została przeznaczona kwota 237.200 zł, z tej formy wsparcia mogło skorzystać 59 osób, 
efektywność wyniosła 72%. Jeżeli chodzi o roboty publiczne, to również mogły być 
finansowane przez Urząd ze środków Funduszu Pracy. W ramach tego wsparcia skierowano 
111 osób, przy zaangażowaniu kwoty 898.997 zł. Wskaźnik efektywności jest niski ze 
względu na brak zatrudnienia tych osób i kształtuje się na poziomie 25,4%. W kwestii 
dofinansowania działalności gospodarczej Pani Dyrektor poinformowała, że z algorytmu 
została przeznaczona kwota 313.500 zł dla 14 osób, z EFS kwota 1.469.968 zł dla 62 osób 
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(efektywność 100%, ponieważ bezrobotni w ramach uruchomienia działalności 
gospodarczych tworzą dla siebie samozatrudnienie). Przedsiębiorcy mogli złożyć wnioski                      
o wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy. Dyrektor nadmieniła, iż od stycznia do 
października br. wpłynęło 957 wniosków o wsparcie w ramach w/w form aktywizacji osób 
bezrobotnych, zawarto 387 umów, ogółem skierowano 856 osób. Dyrektor poinformowała,                 
iż aktualnie stopa bezrobocia na dzień 31 października br. kształtuje się na poziomie 9,8%, 
natomiast w 2012 roku – 10%. W październiku br. w PUP: zarejestrowały się 574 osoby                         
(przy czym średnio w ubiegłych latach rejestrowało się 400-500 osób), wyłączono z ewidencji  
673 osoby, podjęły pracę 288 osoby, staż – 40 osób, na szkolenia zostały skierowane –                     
24 osoby; niestawiennictwo 232 osoby. Aktualnie w ewidencji figuruje zarejestrowanych 
4368 osób (w rozbiciu na gminy przedstawia się to następująco z: Otwocka 1871 osób, 
Józefowa 608 osób, Karczewa 597 osób, Celestynowa 426 osób, Wiązowny 337 osób, 
Kołbieli 228 osób, Osiecka 118 osób, Sobień-Jezior 183 osoby), w tym z prawem do zasiłku: 
808 osób, natomiast bez prawa do zasiłku: 3560 osób. Najwięcej bezrobotnych to osoby 
młode w wieku 25-34 lata tj. 1125 osób, czyli 25,8% ogółu bezrobotnych. Od stycznia br. PUP 
zarejestrował 5192 osób (ok. 519 osób w miesiącu), wyłączył z ewidencji ogółem 5248 osób 
(średnio miesięcznie – 525 osób). Zatrudnienie podjęło 2196 osób. Wydanych zostało już 
14417 decyzji administracyjnych oraz 8930 zaświadczeń. Dyrektor poinformowała                             
o działaniach podjętych na rzecz usprawnienia pracy, mianowicie od 25 maja br. można 
dokonywać rejestracji internetowych, poza tym został wdrożony system kolejkowy. Celem 
usprawnienia współpracy z ośrodkami pomocy społecznej Dyrektor pozyskała środki                            
z Ministerstwa na wprowadzenie platformy SEPI (Samorządowa Elektroniczna Platforma 
Informacyjna). Pani Dyrektor poinformowała również o dodatkowych zadaniach, które 
wprowadzi z dniem 1 stycznia 2014 r. ustawa. Zapowiedziała, że na pewno wystąpi                            
do członków Komisji o poparcie wniosku o zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie. 
Powiedziała, iż jednym z założeń na przyszły rok jest utworzenie stowarzyszenia 
przedsiębiorców, ewentualnie fundacji. Dyrektor ma nadzieję, że dojdzie do skutku 
zawiązanie partnerstwa lokalnego samorządów, banków, stowarzyszeń, uczelni wyższych.      
Na zakończenie wypowiedzi Pani Dyrektor poinformowała o I Forum Gospodarczym 
Powiatu Otwockiego zorganizowanym w dniu 07.09.2013 r. w Powiatowym Młodzieżowym 
Domu Kultury w Otwocku przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide                   
de Gasperi, Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiat Otwocki. Celem spotkania była promocja 
firm działających w Powiecie oraz nawiązanie współpracy między lokalnymi 
przedsiębiorcami, organami samorządowymi oraz przedstawicielami świata nauki.  
 Radny Dariusz Grajda zapytał o umowę z Kolejami Mazowieckimi. 
 Dyrektor odpowiedziała, że jeszcze takiej umowy nie podpisywała, natomiast 
wpływają oferty szkoleniowe na maszynistów.  
 
Ad. 3 
 Przewodnicząca Komisji odniosła się do planu pracy Komisji w roku 2013, biorąc pod 
uwagę realizację poszczególnych punktów. W przypadku tematu pt.: „Przygotowanie                                          
i wdrożenie programu „Super Senior Powiatu” mającego na celu aktywizację najstarszych 
mieszkańców Powiatu”, Przewodnicząca zasygnalizowała potrzebę stworzenia domu 
dziennego pobytu dla osób starszych. Następnie odczytała: 

1) wyciąg Nr 602 z projektu protokołu Nr 157/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu                             
w Otwocku w dniu 22.10.2013 r. 16.10.2013 r.; 

2) wyciąg Nr 608 z projektu protokołu Nr 159/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu                             
w Otwocku w dniu 06.11.2013 r.; 

dot. przeprowadzanych konkursów w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. na 
kierowników jednostek organizacyjnych. 
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Ad. 4 
 Protokół Nr 80/13 z posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, w obecności                       
4 członków Komisji.  
  
Ad. 5 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
W załączeniu: 

1) lista obecności; 
2) wyciąg Nr 602 z projektu protokołu Nr 157/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu                             

w Otwocku w dniu 22.10.2013 r. – odpowiedź na wniosek Komisji z dnia                        
16.10.2013 r.; 

3) wyciąg Nr 608 z projektu protokołu Nr 159/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu                             
w Otwocku w dniu 06.11.2013 r. – odpowiedź na wniosek Komisji z dnia                        
16.10.2013 r. 

 
 
             Protokółowała:                                                                        Przewodniczyła:                                
 
         Honorata Tarnowska                                                                      Barbara Parol 


