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Protokół Nr 50/14 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 11 marca 2014 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1615 do 1800. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie                 
z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek obrad: 

1. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku dot. spraw 
bieżących związanych z realizacją budżetu. 

2. Sprawy różne.  
3. Przyjęcie protokołów Nr 46, 47 i 49 z ubiegłych posiedzeń Komisji. 
4. Zakończenie obrad. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 
Ad. 1 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka 
poinformowała, że w tym roku w uchwale budżetowej radni przyjęli na wszystkie zadania                       
z zakresu pomocy społecznej kwotę 11.264.362 zł, jeżeli chodzi o wydatki. Natomiast 
dochody, jakie pomoc społeczna osiąga to kwota 3.912.471 zł. Dyrektor powiedziała, że                        
w 2010 roku na opiekę nad dzieckiem w sensie instytucjonalnym, czyli domy dziecka w starej 
formule, Ognisko Wychowawcze i Rodzinne Domy Dziecka, Powiat wydawał 6.066.657 zł – 
obecnie na te zadania, przy czym funkcjonują już Domy dla Dzieci, Powiat wydaje kwotę 
3.080.229 zł. Usługa społeczna proponowana przez Powiat dla dzieci w postaci                              
14-osobowych Domów dla Dzieci jest dużo lepszą formułą i bardziej wydajniejszą niż była 
dotychczas. Jeżeli chodzi o ogólny budżet pomocy społecznej, to również udało się 
wprowadzić pewne oszczędności. W 2010 roku wynosił on 15.671.759 zł, obecnie stanowi 
ok. 11 mln zł. Dodała, że reorganizacja całego systemu była rozłożona w czasie. Zwróciła 
uwagę, że na konsultacje do PCPR zgłasza się coraz więcej rodzin z dziećmi. W związku                        
z czym praca z rodzinami biologicznymi jest obecnie podstawą działalności pracy PCPR. 
Jeżeli chodzi o poradnictwo specjalistyczne, to PCPR posiada kompleksową diagnostykę 
problemów dzieci. Częścią tej pracy jest interwencja kryzysowa. Następnie poinformowała, 
że Ministerstwo pracuje nad zmianą ustaw: o pomocy społecznej oraz o pieczy zastępczej.                      
Zlikwidowane zostałyby powiatowe centra pomocy rodzinie, w ich miejsce powstałyby 
powiatowe centra pomocy i usług socjalnych. Przy okazji zmiany nazwy miałoby dojść do 
oddzielenia pracy socjalnej od działań administracyjno-formalnych. Dyrektor zauważyła, że 
to centrum administracyjno-ekonomicze zostało zorganizowane już w 2002 roku, jeżeli 
chodzi o PCPR w Otwocku. Dodała, że przy udziale środków norweskich, które mają pojawić 
się, jak również środków z Kapitału Ludzkiego, planowane jest utworzenie przy PCPR 
Ośrodka Terapii Rodzin. Możliwe byłoby również pozyskanie kontraktu z NFZ na tego 
rodzaju działalność, dlatego też współpraca z PCZ Spółka z o.o. byłaby w tym zakresie 
pożądana.    

Radna Anna Kamińska zapytała, czy zmiany w ustawie będą prowadziły do 
komercjalizacji usług pomocy społecznej? 
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 Dyrektor PCPR odpowiedziała, że komercjalizacja usług w pomocy społecznej jest 
nieunikniona. Reforma planowana na ten moment ma na celu rozdzielenie dwóch pionów, 
mianowicie chodzi o oddzielenie pionu świadczeń od pionu pomocy pracy socjalnej.                          
Konsekwencją w przyszłości może być tworzenie agencji pracy socjalnej.  

Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 03.03.2014 r. Prezesa Fundacji 
Konstruktywnego Rozwoju Zbigniewa Michalczyka dot. realizacji programu Poradni Terapii 
i Leczenia Uzależnień i innych zaburzeń dla Dzieci i Młodzieży oraz ich rodzin z terenu 
Powiatu Otwockiego. 

Dyrektor PCPR poinformowała, że zapoznała się z w/w pismem. Powiedziała, że jest 
przeciwna temu, żeby Powiat finansował podmiot, który powstał w bieżącym roku. Jest to 
Fundacja, która dopiero rozpoczęła realizację zadania i oczekuje od Powiatu wsparcia kwotą 
116.400 zł. Dyrektor dodała, że PCPR działając w lokalnym systemie usług społecznych 
chciałoby realizować tego typu działania, wspólnie z powiatowymi jednostkami.   
 
Komisja Budżetowa nie zajęła stanowiska w kwestii w/w pisma Fundacji.                               
W pierwszej kolejności powinna wypowiedzieć się Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny, która 
jest głównym jego adresatem.    
 
Ad. 2 
 

1. Radny Zdzisław Zych nawiązując do artykułu, który ukazał się w „Linii Otwockiej” 
zapytał o plany PCZ Spółka z o.o., jeżeli chodzi o rozbudowę. Zapytał, czy w tej 
kwestii Rada Powiatu nie powinna wcześniej wyrazić zgody, przecież nieruchomość 
jest majątkiem Powiatu? Dodał, że Prezes Spółki nie może decydować o majątku 
Powiatu.  

 
Wicestarosta stwierdził, iż nie zna tematu, Prezes go nie informował. Dodał, że 

ewentualną decyzję o rozbudowie będzie i tak podejmowało Zgromadzenie Wspólników 
reprezentujących Powiat.   

 
2. Przewodniczący Komisji zapytał o budowę zatoczki autobusowej w ul. Kołłątaja                   

w Otwocku. 
 

Wicestarosta odpowiedział, że za miesiąc powinna zostać przekazana dokumentacja 
techniczna.  

 
3. Radny Zdzisław Zych zwrócił uwagę na wywiad udzielony przez Skarbnika Powiatu 

Alicj ę Matuszewską, który ukazał się pod tytułem „Stabilni finansowo budżet Powiatu 
2014” w styczniowym wydaniu AS PIK. 
 

4. Przewodniczący Komisji przedstawił wyciąg Nr 635 z projektu protokołu Nr 168/13                     
z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23.12.2013 r. dot. odpowiedzi na wniosek 
Komisji skierowany podczas posiedzenia w dniu 26 listopada 2013 r. 

 
Ad. 3 
 

Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte przy jednym głosie 
„wstrzymującym”, w obecności 6 członków Komisji. 
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Ad. 4 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 

W załączeniu: 
1) lista obecności; 
2) wyciąg Nr 635 z projektu protokołu Nr 168/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu                 

w dniu 23.12.2013 r. dot. odpowiedzi na wniosek Komisji skierowany podczas 
posiedzenia w dniu 26 listopada 2013 r.; 

3) pismo z dnia 03.03.2014 r. Prezesa Fundacji Konstruktywnego Rozwoju 
Zbigniewa Michalczyka dot. realizacji programu Poradni Terapii i Leczenia 
Uzależnień i innych zaburzeń dla Dzieci i Młodzieży oraz ich rodzin z terenu 
Powiatu Otwockiego. 

 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                   Janusz Goliński 
 
 


