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Protokół Nr 88/14 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny 

w dniu 5 lutego 2014 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącej Komisji – Pani Barbary Parol, w godzinach od 1615 do 1900.                    
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz 
zaproszeni goście: 

− Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka, 
− Kierownik Samodzielnego Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego                             

w Otwocku Anna Rosłaniec,  
− Członek Zarządu Powiatu w Otwocku Janusz Budny,  
− Kierownik Regionalnej Sekcji Mazowieckiej w Otwocku Polskiego Związku Żeglarzy 

Niepełnosprawnych Bogdan Wiśniewski. 
 
Porządek obrad: 
1. Aktywne formy rehabilitacji połączone z elementami wypoczynku. Sposób w jaki 

poprawiana jest ogólna psychofizyczna sprawność oraz rozwijanie umiejętności osób 
niepełnosprawnych. Dostępność osób niepełnosprawnych do obszaru z zakresu sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki. 

2. Sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2013. 
3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołów Nr 84-87 z poprzednich posiedzeń Komisji.  
5. Zakończenie obrad. 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
Ad. 1 
 
 Przewodnicząca Barbara Parol, w tym punkcie porządku obrad, oddała prowadzenie 
Komisji radnej Lucynie Komorowskiej – wnioskodawczyni przedmiotowego tematu do planu 
pracy w roku bieżącym.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka 
poinformowała, iż Powiat dysponuje środkami z PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji 
społecznej i zawodowej, corocznie Rada Powiatu przyjmuje uchwałę o podziale tych 
środków. Najistotniejszym organem jest Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, która 
opiniuje wszystkie decyzje dot. podziału środków, wskazuje również ich wysokość oraz 
zadania na jakie zostaną przeznaczone. W uchwałach Rady Powiatu, które radni corocznie 
głosują są wyspecyfikowane zadania na sport, kulturę, turystykę i rekreację osób 
niepełnosprawnych, a także na turnusy rehabilitacyjne dla osób dorosłych i dla dzieci. 
Wysokość środków z PFRON corocznie ustalana jest poprzez algorytm. Dyrektor dodała,                  
że Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych ostatnio analizowała ich wysokość, 
począwszy od 2010 roku. Głównym przedmiotem jej zainteresowania była wysokość 
środków, które Powiat otrzymuje poza środkami na warsztaty terapii zajęciowej  i tak w roku 
2010 była to kwota rzędu 468.313 zł, w 2011 roku – 455.962 zł, w 2012 roku – 837.987 zł,                  
w roku 2013 – 480.424 zł. W tym roku Rada nie przyjmowała jeszcze uchwały, czeka na 
oficjalną informację PFRON w przedmiotowej sprawie. Wiadomo już, że wysokość środków 
przewidziana na ten rok stanowi kwotę 584.135 zł (informacja opublikowana na stronie 
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internetowej PFRON). Dyrektor poinformowała, iż w ubiegłym roku Powiat przystąpił do 
programu „Aktywny Samorząd”, dzięki czemu będzie mógł pozyskać dodatkowe środki, poza 
algorytmem. W tym roku jest to kwota rzędu 660 tys. zł dodatkowych środków. Dyrektor 
dodała, że bardzo dużym powodzeniem wśród osób niepełnosprawnych cieszyły się środki 
unijne. Następnie powiedziała, że Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych bardzo 
wnikliwie analizuje potrzeby społeczne osób niepełnosprawnych w tym zakresie, czyli ilość 
złożonych wniosków, a także możliwości, stojąc na stanowisko, aby jak największa liczba 
osób skorzystała z dofinansowania. Zaznaczyła, że we wszystkich imprezach kulturalnych, 
które odbywają się na terenie powiatu uczestniczą osoby niepełnosprawne. Dyrektor dodała, 
że PCPR posiada trzy samochody dostosowane dla osób niepełnosprawnych.  
 Radna Lucyna Komorowska zapytała o stanowisko społecznego pełnomocnika                        
ds. osób niepełnosprawnych. Kto sprawuje to stanowisko obecnie i kto je zajmował 
wcześniej? 
 Dyrektor PCPR odpowiedziała, że jest zgoda Starosty, aby wszystkie zadania                     
z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym realizowało Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Otwocku. Dzięki centralizacji usług osoba niepełnosprawna może zostać 
załatwiona kompleksowo: orzeczenia, turnusy, przedmioty ortopedyczne, poszukiwanie 
miejsc pracy w zakładach chronionych, dostosowanie mieszkań poprzez likwidację barier 
architektonicznych. Dyrektor przypomniała o koncepcji powołania pełnomocnika ds. osób 
niepełnosprawnych. Jej zdaniem pełnomocnik pełniłby głównie funkcję reprezentacyjną dla 
tych osób, w związku z czym właściwsze wydaję się przeznaczenie środków, nawet tych 
najniższych, na realną pomoc. 
 Radny Andrzej Szaciłło zapytał o współpracę PCPR z PUP, jeżeli chodzi                                 
o pomoc w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 

Dyrektor PCPR poinformowała, że współpraca z PUP jest nieodzownym elementem 
realizacji zadań. PCPR otrzymuje z PUP listę osób niepełnosprawnych, które są 
zarejestrowane w Urzędzie. Osoby niepełnosprawne zachęcane są do wzięcia udziału                          
w różnych projektach unijnych celem podniesienia kwalifikacji. W ubiegłym roku została 
podjęta próba przeszkolenia ponad 20 osób niepełnosprawnych w tworzeniu spółdzielni 
socjalnych. Dyrektor powiedziała, że na terenie powiatu otwockiego funkcjonują zakłady 
pracy chronionej, w związku z czym PCPR na bieżąco posiada informację, jeżeli chodzi                       
o miejsca pracy i rotację. Poza tym Rada także przeznacza środki na tworzenie nowych miejsc 
pracy dla osób niepełnosprawnych.  

Członek Zarządu Powiatu Janusz Budny zwrócił uwagę na zadania realizowane przez 
Samodzielne Biuro Kultury i Promocji Starostwa, które podlegają jego nadzorowi.  Do zadań 
Samodzielnego Biura, w zakresie dot. programu dzisiejszego posiedzenia Komisji, należy                  
w szczególności: 

1) organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze promocyjno– 
informacyjnym o zasięgu co najmniej powiatowym; 

2) wspieranie rozwój życia kulturalnego oraz projektów turystycznych w powiecie; 
3) upowszechnianie sportu poprzez organizację lub współorganizację przedsięwzięć  

o charakterze sportowym. 
Biorąc pod uwagę w/w zakresy działań nieodzowna jest współpraca z innymi samorządami, 
instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, w tym pośrednio właśnie m.in. z osobami 
niepełnosprawnymi. Następnie przypomniał o realizowanym przez Powiat projekcie 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy 
szanse Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo 
informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, zakładającym wyposażenie w komputery 
gospodarstwa domowe i jednostki podległe Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
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Oświacie Powiatowej dzięki podjętej przez Radę Powiatu w Otwocku uchwale                                
Nr 53/VIII/2011 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie 
projektu.  

Kierownik Samodzielnego Biura Kultury i Promocji Anna Rosłaniec odniosła się do 
Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz                                
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będącego realizacją zapisu                 
art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                     
i o wolontariacie, który nakłada na organ stanowiący j.s.t. obowiązek corocznego uchwalania 
programu. Program współpracy zawiera reguły oraz zasady współpracy pomiędzy 
samorządem Powiatu Otwockiego a organizacjami pozarządowymi. Wprowadza również 
jednolite dla wszystkich podmiotów kryteria i warunki, zapewniające wspieranie sektora 
NGO. Wśród priorytetowych zadań z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z § 7 pkt. 1 lit. c 
uchwały Nr 256/XXXIII/2013 Rady Powiatu w Otwocku, została wymieniona „działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności wspieranie działań na rzecz aktywizacji osób 
niepełnosprawnych i promocji ich uczestnictwa w życiu publicznym i integracji społecznej”. 
Realizatorem Programu, w zakresie pomocy społecznej, wskazanym w w/w uchwale jest 
PCPR. Następnie Kierownik poinformowała o dostępności osób niepełnosprawnych do 
działań podejmowanych przez Biuro, podając przykłady z ostatnich lat: 

− strona www. w wersji dla słabowidzących (lipiec 2012 r.); 
− wsparcie Regionalnej Sekcji Mazowieckiej Polskiego Związku Żeglarzy 

Niepełnosprawnych, siedziba w Nadbrzeżu (projekt „Razem pod żaglami”, zakup 
kamizelek ratunkowych – 2012 r., koncert pt. Szantowisko – 2013 r.); 

− udział wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku                      
w części estradowej X Powiatowego Festiwalu Kultury w Otwocku; 

− wystawy Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku organizowane                                
we współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną w Otwocku; 

− współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych: 
stoiska na PFK, promocja działań na stronach www, nagrody w konkursach wykonane 
przez uczestników WTZ w Otwocku. 

 
Kierownik Regionalnej Sekcji Mazowieckiej w Otwocku Polskiego Związku Żeglarzy 

Niepełnosprawnych Bogdan Wiśniewski poinformował o polu działania Stowarzyszenia,                    
w kręgu którego mieszczą się:  

• kultura i sztuka,  
• sport, turystyka, rekreacja, hobby, 
• ochrona zdrowia, 
• ochrona środowiska. 

Głównym celem Stowarzyszenia jest wyrównywanie szans oraz ochrona interesów osób 
niepełnosprawnych, a także: 

− upowszechnianie, rozwijanie oraz prowadzenie wszelkich form nauki i szkolenia 
żeglarskiego, rehabilitacji, sportu, kultury fizycznej i turystyki oraz doradztwa 
zawodowego; 

− kreowanie, pobudzanie i wspieranie różnorodnych inicjatyw na rzecz rozwoju 
żeglarstwa, sportu, rekreacji ruchowej i rehabilitacji; 

− popularyzacja zdrowotnych, wychowawczych, poznawczych i wypoczynkowych 
walorów żeglarstwa i rekreacji ruchowej; 

− podnoszenie etyki i kultury uprawiania żeglarstwa i rekreacji ruchowej; 
− współdziałanie w czynnej ochronie środowiska naturalnego; 
− współpraca a władzami samorządowymi i rządowymi; 
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− popularyzacja żeglarstwa, kultury fizycznej, turystyki w środowiskach, rodzinach 
dotkniętych alkoholizmem i innymi patologiami społecznymi ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży; 

− dążenie do pełnej integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie 
Pan Wiśniewski zwrócił uwagę na potrzebę przeznaczania przez Powiat środków na 
programy kierowane do osób niepełnosprawnych. Następnie zaprosił członków Komisji do 
zapoznania się ze strona internetową www.zeglarze.info.  
 
Ad. 2 
 

Sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2013 zostało przyjęte. Głosowanie: za – 6 osób, 
wstrzymała się – 1 osoba. 
 
Ad. 3 
 

1. Radny Franciszek Walczyński odniósł się do wywiadu udzielonego przez Skarbnika 
Powiatu Alicję Matuszewską, który ukazał się pod tytułem „Stabilni finansowo budżet 
Powiatu 2014” w styczniowym wydaniu AS PIK. Poprosił obecną na posiedzeniu 
Panią Annę Rosłaniec – Redaktor Naczelną w/w gazety samorządowej Powiatu 
Otwockiego o sprostowanie, jeżeli chodzi o następującą wypowiedź Pani Skarbnik: 
„gdy wynik finansowy szpitala wynosił 10-12 mln zł na minusie, to koszty finansowe 
sięgały 5 mln rocznie! Zamiast przeznaczyć je na wyposażenie szpitala i przychodni, 
nowe inwestycje czy rozwój zoz-u, ratowano zoz np. ograniczając pulę środków na 
wynagrodzenia dla pracowników.” Radny nie zgadza się z powyższym twierdzeniem. 
Jego zdaniem jest to nieprawda. Poprosił o rozszerzenie informacji mianowicie, aby 
Pani Skarbnik wyjaśniła co miała na myśli. Radny przekazał w/w informację Pani 
redaktor.  
 

2. Przewodnicząca Komisji, w nawiązaniu do pisma z dnia 03.02.2014 r. Prezesa PCZ 
Spółka z o.o. Grzegorza Gałabudy w sprawie m.in. wizyty członków Komisji                          
w składzie do czterech osób w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Józefowie, 
poprosiła o wybranie delegacji radnych.  

 
Zgodnie z ustaleniami na w/w wizytę udadzą się: Lucyna Komorowska, Barbara 

Parol, Danuta Leśniewska i Grzegorz Michalczyk, w terminie ustalonym na kolejnym 
posiedzeniu Komisji.  
  Radny Franciszek Walczyński zwrócił uwagę, iż Komisji nie chodziło o odwiedziny 
chorych, tylko o zorientowanie się jaki jest stan nieruchomości.  

 
3. Ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji: 

5 marca br. o godz. 1615 – spotkanie z Dyrektorem ds. Medycznych PCZ Spółka z o.o.                    
w temacie zabezpieczenia usług medycznych dla społeczeństwa: 

a) przychodnie specjalistyczne, 
b) przychodnie zdrowia psychicznego, 
c) podstawowe lecznictwo medyczne.  
− aktualna sytuacja, ilość przychodni, ich lokalizacja, godziny otwarcia, 

dostępność informacji o przychodniach.   
 
4. Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wspólnie z Panem Zbigniewem 

Michalczykiem Prezesem Fundacji Konstruktywnego Rozwoju ustaliła,                                                  
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iż w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie Przewodniczących komicji:                     
Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, 
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Komisji Budżetowej 
nt. poradni leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży.  

 
Ad. 4 
 
 Protokoły zostały przyjęte. 
 
Ad. 5 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
W załączeniu: 

1) lista obecności; 
2) sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2013; 
3) wyciąg Nr 634 z projektu protokołu Nr 167/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu                    

w Otwocku w dniu 16.12.2013 r. stanowiący odpowiedź na wniosek Komisji                   
z dnia 11.12.13 r. 

 
 
          Protokółowała:                                                                         Przewodniczyła:    
 
     Honorata Tarnowska                                                                       Barbara Parol 


