
Protokół Nr 28/17 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 
w dniu 20 kwietnia 2017 r. 

 

 Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Otwocku, ul. Górna 13 pod kierunkiem Przewodniczącego 
Komisji, radnego Janusza Golińskiego, w godzinach od 1615 do 1830.  
 W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Woźnicka oraz Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia 
Spółka z o.o. Pani Henryka Romanow, zgodnie z załączonymi listami obecności.  
 Przewodniczący powitała wszystkich zebranych, a następnie zaproponował poniższy 
porządek obrad. 
 
Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 
2. Informacja Prezesa PCZ Sp. z o.o. nt. bieżącego funkcjonowania Nocnej Pomocy 

Lekarskiej. 
3. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Otwockiego.  
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku za 

2016 rok wraz z wykazem potrzeb na 2017 rok. 
5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Otwockiego za 2016 rok. 
6. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2016. 
7. Przedstawienie aktualnej diagnozy problemów społecznych Powiatu – informacja 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. 
8. Przyjęcie protokołów. 
9. Sprawy różne.  
10. Zakończenie posiedzenia. 

 
 Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad. 
 
Ad. 2 
 Pani Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp z o.o. poinformowała, że w systemie 
opieki zdrowotnej od wielu lat funkcjonuje Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska. W ramach 
tych usług organizowane są trzy zespoły lekarzy. Dwa zespoły są to zespoły stacjonarne 
przyjmujące pacjentów na miejscu z podziałem na pacjentów dorosłych i dzieci. Natomiast 
trzeci zespół jest zespołem wyjazdowy. Pani Prezes poinformowała, że w chwili obecnej 
Szpital ma podpisane umowy z 25 lekarzami pracujących w NPL. Z tytułu umowy lekarze są 
zobowiązani do wypełnienia, co najmniej 4 dyżurów miesięcznie, takie rozwiązanie 
umożliwia zabezpieczenie dyżurów we wszystkich 3 zespołach. 
 Radna Barbara Markowska zapytała ilu pensjonariuszy na dzień dzisiejszy znajduje 
się w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczy funkcjonującym przy Powiatowym Centrum 
Zdrowia?  
 Pani Prezes odpowiedział, że w zakładzie obecnie znajduje się 7 pensjonariuszy. 
 Radna Barbara Markowska zapytała ile środków zewnętrznych zostało pozyskanych 
przez ostatnie miesiące? 
 Pani Prezes odpowiedziała, że od dnia 1 styczna do dnia dzisiejszego Szpital nie 
pozyskał żadnych środków  
 
 
 



Ad. 3 
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 27.01.2017 r. dot. Rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Otwockiego (znak sprawy: 
SRP.0005.3.2017) 
 Radna Małgorzata Wielopolska Zapytała czy Szpital nie jest zainteresowany 
otworzeniem dla pacjentów placówki apteki całodobowej? 
 Pani Prezes odpowiedziała, że w tym celu przygotowywana jest apteka na ul. Armii 
Krajowej. Apteka zostanie przygotowana tak, aby mogła świadczyć usługi przez cała dobę. 
Ukończenie prac remontowych przewidziany jest na koniec pierwszego półrocza 2017 roku. 
 
Ad. 4 – 6  
 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Woźnicka 
odpowiadając na pytania radnych omówiła: 

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku za 
2016 rok wraz z wykazem potrzeb na 2017 rok. 

2. Ocenę zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Otwockiego za 2016 rok. 
3. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2016. 

 
Ad. 7 
  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzata Woźnicka 
odpowiadając na pytania radnych przedstawiła informacje w sprawie aktualnej diagnozy 
problemów społecznych Powiatu.  
 
Ad. 8 

• Protokół 26/17 został przyjęty poprzez głosowanie w obecności 9 członków Komisji. 
 

Głosowanie: „za” – 8 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba 
 

• Protokół 27/17 został przyjęty jednomyślnie poprzez głosowanie w obecności  
9 członków Komisji. 

 
Ad. 9 

1) Radna Barbara Markowska zaproponowała, aby na najbliższym posiedzeniu Komisji 
zrealizować punktu wymagające obecności Komendantów Policji. Zaproponowała 
również, aby na to posiedzenie zaprosić również zespół interdyscyplinarny, którego 
głównym celem jest zapobieganie i zwalczanie przemocy w rodzinie. 

  
2) Radna Małgorzata Wielopolska zaproponowała, aby drogą e-mail poprzez Biuro Rady 

Powiatu przesyłać zapytania do Pani Prezes PCZ Sp. z o.o. w celu ułatwienia 
przygotowania informacji na posiedzenia Komisji. 

 
Ad. 10 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 

Protokółowała: 
 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 
 

Janusz Goliński 
 

 


