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 Protokół Nr 22/16 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 8 grudnia 2016 r. 
 
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Otwocku pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji, radnego 
Janusza Golińskiego, w godzinach od 1615 do 1830.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Prezes Powiatowego Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. Pani Henryka Romanow oraz pozostali goście, zgodnie z załączonymi 
listami obecności.  

Na wstępie Przewodniczący serdecznie powitał wszystkich zebranych, a następnie 
zaproponował poniższy porządek obrad. 
 
Porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 
2. Informacja nt. bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej PCZ Spółka z o.o. 
3. Plan pracy Komisji w roku 2017. 
4. Sprawy bieżące i różne. 
5. Zakończenie posiedzenia. 

 
Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad. 

 
Ad. 1 

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu Nr 20/16 z posiedzenia Komisji               
w dniu 24 listopada 2016 r.  

Radni podjęli dyskusję, w trakcie której zgłaszali uwagi do ww. protokołu.  
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Nr 20/16 zostanie przesłany 

radcom prawnym do analizy w celu sporządzenia opinii prawnej. 
W związku z powyższym przyjęcie protokołu przełożono do czasu otrzymania opinii 

prawnej.  
 

Ad. 2 
 Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Pani Henryka Romanow 
odpowiadając na pytania radnych przestawiła bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową PCZ 
Spółka z o.o.  
 W trakcie dyskusji radna Bogumiła Więckowska zaproponowała, aby Pani Prezes 
przygotowała informacje dot. zobowiązań Pani Anny Sikory podjętych w marcu 2015 r.,                    
w stosunku do PCZ Sp. z o.o. 
 Pani Prezes odpowiedziała, że ww. zobowiązanie zostało spłacone, co do złotówki. 
 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał czy zostały podjęte jakieś działania w spawie 
utraty 200 tys. zł na informatyzację Szpitala?  
 Pani Prezes odpowiedziała, że sprawa informatyzacji jest dość skomplikowana, 
ponieważ były zawierane „dziwne” umowy. Zostały one skonsultowane z ekspertem od 
sporządzania wniosków unijnych, w celu sporządzenia ekspertyzy. Po otrzymaniu ekspertyzy 
sprawa wraz ze wszystkimi materiałami została skierowana do prokuratury. Pani Prezes 
poinformowała, że aktualnie sprawa znajduje się w prokuraturze rejonowej ale zostanie 
przesłana do prokuratury okręgowej.  
 Radny Krzysztof Szczegielniak podziękował za przedstawione informacje. Zgodził się 
z Panią Prezes, że ekspertyza, którą otrzymała Komisja Rewizyjna była druzgocąca dla tej 
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firmy, która podjęła się tego zadania.  
 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o Zakładowy Funduszu Świadczeń 
Socjalnych. 

Pani Prezes odpowiedziała, że w każdym miesiącu są przekazywane środki na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w zależności od potrzeb, o których informuje 
Komisja Socjalna. W dniu dzisiejszym został wykonany przelew w kwocie 250 tys. zł.                   
W związku z końcem roku Szpital zwrócił się z prośbą do pracowników, aby do 15 grudnia 
składali wszelkie wnioski dot. wypłat.  

 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał czy zmieniła się sytuacja w sprawie firmy 
ONKOMED? 

Pani Prezes odpowiedziała, że nic się nie zmieniło w sprawie ww. firmy. 
 

Ad. 3 
 Przewodniczący przedstawił radnym plan pracy Komisji na rok 2017, ujęty w siedmiu 
punktach roboczych. Przypomniał również, że została skierowana prośba do członków 
Komisji o zgłaszanie propozycji do planu pracy, na którą odpowiedziała radna Małgorzata 
Wielopolska proponując poniższe punkty: 
 

1. Stałe monitorowanie działalności PCZ Spółka z o.o. pod względem merytorycznym 
(nowa oferta medyczna dla mieszkańców, nowe rozwiązania na terenie PCZ Spółka              
z o.o. poprawiające jakość; spotkanie co kwartał) i finansowym, informacje w sprawie 
realizacji  kontraktów z NFZ oraz nt. stanu płynności finansowej. 

2. Współpraca z POZ – programy profilaktyczne, szczepienia, problemy bieżące; 
spotkania cykliczne z kierownikami placówek oraz pielęgniarkami koordynującymi. 

3. Ocena narażenia młodzieży na zatrucia alkoholem, narkotykami, substancjami 
psychoaktywnymi u młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej – debata                               
z dyrektorami szkół i policją. 

4. Monitorowanie wraz z komisją Rolnictwa (wspólne posiedzenie) zanieczyszczenia 
środowiska, w tym także powietrza (doprowadzenie do zwiększenia ilości punktów 
pomiarowych wody i gleby) przez firmy „odorotwórcze” na naszym terenie. 

 
Radna Barbara Markowska zaproponowała, aby punkty niezrealizowane z planu pracy 

Komisji na rok 2016 uwzględnić w planie pracy na rok 2017 i zrealizować je w pierwszej 
kolejności.  
 Radni zgodzili się z propozycją radnej Barbary Markowskiej. 
 
Ad. 4 

1. Radni ponownie podjęli dyskusję na temat protokołu Nr 20/16 z posiedzenia Komisji               
w dniu 24 listopada 2016 r. 

 
2. Radna Barbara Markowska poinformowała, że skierowała prośbę do Biura Rady 

Powiatu o przygotowanie indywidualnej frekwencji radnych z wszystkich komisji od 
początku V kadencji Rady Powiatu w Otwocku.  
 

Ad. 5  
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
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W załączeniu do protokołu: 
 

1) lista obecności. 

 
 

Protokółowała: 
 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 
 

Janusz Goliński 
 


