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Protokół Nr 26/17 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 16 marca 2017 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 oraz Prezes Powiatowego Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. Pani Henryka Romanow, zgodnie z załączonymi listami obecności. 

Przewodniczący Komisji powitał wszystkich zebranych, a następnie zaproponował 
poniższy porządek obrad. 

Porządek obrad: 
1. Przedstawienie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołów. 
3. Sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2016. 
4. Zaopiniowanie materiałów na XXIII sesję Rady Powiatu. 
5. Informacja nt. bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej PCZ Spółka z o.o. 
6. Informacja nt. zabezpieczenia usług medycznych dla społeczności Powiatu, w tym 

nocna i świąteczna pomoc lekarska. 
7. Sprawy różne.  
8. Zakończenie posiedzenia. 

 
Powyższy porządek obrad został przyjęty bez uwag. 

 
Ad. 2 

Przewodniczący Komisji poinformował, że Pani Prezes PCZ Spółka z o.o. nie zgłosiła 
uwag do protokołu Nr 18/16 z posiedzenia Komisji w dniu 26 sierpnia 2016 r., następnie 
poddał go głosowaniu. 

 
Protokół 18/16 został przyjęty poprzez głosowanie w obecności 8 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 5 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby, 
 
Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie protokołu Nr 24/17 z posiedzenia 

Komisji w dniu 24 stycznia 2017 r. 
Radny Krzysztof Szczegielniak zauważył, że w protokole Nr 24/17 zmieniono zapis 

dot. wniosku, którego autorką jest radna Małgorzata Wielopolska. W związku, z czym 
zaproponował, aby w protokole Nr 24/17 w adnotacji do pkt. 2 z porządku obrad zastąpić 
wyraz „Radni stwierdzili” wyrazem „Radna Małgorzata Wielopolska stwierdziła”.  

Radni podjęli dyskusję w trakcie, której poruszyli kwestię sporządzania protokołów  
z posiedzeń komisji Rady Powiatu.  

 W wyniku dyskusji radny Artur Brodowski zaproponował skierowanie wniosku do 
Zarządu Powiatu lub Komisji Statutowej dot. opracowania zasad sporządzania protokołów z 
posiedzeń komisji Rady Powiatu.   

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu protokół Nr 24/17 o treści przedstawionej 
podczas posiedzenia Komisji dot. pkt. 2: „Radni stwierdzili, że Komisja na najbliższym 
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posiedzeniu powinna rozpocząć prace nad ustaleniem nowych zasad dotyczących godzin 
otwarcia aptek.” 

Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 2 osoby, „wstrzymała się” – 1 osoba. 
 
Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie protokołu Nr 25/17 z posiedzenia 

Komisji w dniu 26 stycznia 2017 r. 
 Radny Krzysztof Szczegielniak zgłosił wniosek, aby Komisja odstąpiła od głosowania 
przedmiotowego projektu protokołu do momentu otrzymania opinii prawnej sporządzonej 
przez kancelarię adwokacją obsługującą Starostwo Powiatowe w Otwocku, która określi czy 
ktoś inny poza przewodniczącym komisji może prowadzić posiedzenie komisji.  
 Radna Barbara Markowska – Wiceprzewodnicząca Rady przypomniała, że podczas 
posiedzenia Komisji w dniu 24 stycznia br., Przewodniczący Rady zobowiązał się do 
poprowadzenia posiedzenia Komisji w dniu 26 stycznia br., którego termin oraz porządek 
obrad wyznaczył Przewodniczący Komisji – nieobecny ze względu na stan zdrowia. 
Przewodniczący Rady z powodu innych obowiązków służbowych nie mógł poprowadzić 
posiedzenia Komisji w ww. terminie. W związku z zaistniałą sytuacją Przewodniczący Rady 
pisemnie upoważnił Wiceprzewodniczącą Rady Barbarę Markowską do poprowadzenia 
posiedzenia Komisji w dniu 26 stycznia br. 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu powyższy wniosek zgłoszony przez 
radnego Krzysztofa Szczegielniaka. 

Głosowanie: „za” – 3 osoby, „przeciw” – 4 osoby, „wstrzymała się” – 1 osoba. 
Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów, w związku z tym nie został przyjęty. 

 
Przewodniczący poddał głosowaniu protokołu Nr 25/17. 
Głosowanie: „za” – 4 osoby, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymały się” – 2 osoby. 
 
Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił o zaprotokołowanie, że nie brał udziału                

w głosowaniu, ponieważ ww. protokół nie jest sporządzony z posiedzenia Komisji.  
 
Ad. 3 

Radny Krzysztof Szczegielniak zauważy, że pkt 6 „Wiosenny przegląd dróg 
powiatowych – oznakowanie dróg, przejść, łańcuchy, dziury, studzienki itp. – informacja 
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku” oraz pkt 10 „Informacja o realizacji 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, za I półrocze 
2016 roku” ujęty w sprawozdaniu z pracy Komisji za 2016 rok jako punkty zrealizowane 
Przez Komisję w roku sprawozdawczym de facto nie zostały zrealizowane. 

Przewodniczący Komisji przypomniał, że ww. punkty zostały omówione przez 
dyrektorów jednostek na posiedzeniu Komisji w dniu 24 listopada 2016 r., przy braku 
kworum. Zostało to również odnotowane w protokole Nr 20/16 sporządzonym z tego 
posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu sprawozdanie z pracy Komisji za 2016 
rok, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 1 osoba. 
 
Ad. 4 

1) Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia liczby 
udziałów obejmowanych przez Powiat Otwocki w Powiatowym Centrum Zdrowia 
Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku; 
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Na wniosek Starosty Komisja odstąpiła od głosowania ww. projektu uchwały. 
 

2) Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki 
PEFRON; 
 
Radny Roman Zunik – Członek Zarządu omówił ww. projekt uchwały udzielając 

odpowiedzi na pytania kierowane przez członków Komisji. 
 Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywnie zaopiniowanie projektu 
uchwały. 
  
Komisja Zdrowia Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 6 członków jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 
3) Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
Powiecie Otwockim na lata 2017-2018; 
 
Radny Roman Zunik – Członek Zarządu omówił ww. projekt uchwały udzielając 

odpowiedzi na pytania kierowane przez członków Komisji. 
 Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywnie zaopiniowanie projektu 
uchwały. 
  
Komisja Zdrowia Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 6 członków jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 

4) Przewodniczący Komisji przedstawił projekt stanowiska Rady Powiatu w sprawie 
zastrzeżeń skierowanych do Rady Powiatu w Otwocku przez Wojewodę 
Mazowieckiego pismem z dnia 15.12.2016 r. sygn. LEX-I.40.498.2016.BB. 

 
Starosta zaproponował, aby w § 1 ust. 1 zakończyć na wyrazach „nie potwierdził się”, 

wykreślając wyrazy „czyli jest chybiony”. 
 

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne 
zaopiniowanie projektu stanowiska wraz z zaproponowaną zmianą. 
 
Komisja Zdrowia Rodziny i Bezpieczeństwa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. 
projekt stanowiska wraz ze zmianą, w obecności 6 członków Komisji.  
 
Ad. 5 

Prezes PCZ Spółka z o.o. przedstawiła informacje nt. bieżącej sytuacji ekonomiczno-
finansowej Spółki.  

Radna Barbara Markowska zapytała czy w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym zostali 
umieszczeni pierwsi pacjenci? 

Pani Prezes odpowiedziała, że tak. 
Radna Barbara Markowska zapytała czy Szpital planuje jakieś inwestycje związku  

z wycinką drzew na posesji u zbiegu ulic: Karczewskiej i Batorego przylegających do 
Powiatowego Centrum Zdrowia? 
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Pani Prezes odpowiedziała, że wycinki drzew nie wykonał Szpital, ponieważ są to 
tereny należące do osób prywatnych. 

Starosta potwierdził, że działki zostały sprzedane osobom prywatnym, za zgodą Rady. 
Radna Barbara Markowska poprosiła o informacje w sprawie pisma z dnia 3 marca 

2017 r., które zgodnie z dekretacją Przewodniczącego Rady zostało skierowane do Komisji 
Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa (znak sprawy: SRP.0005.4.2017). 

Pani Prezes odpowiedziała, że po wysłaniu PIT-ów do Urzędu Skarbowego okazało 
się, że w ponad 200 egzemplarzach wystąpił błąd z powodu braku kompatybilnych 
programów informatycznych przy sporządzaniu PIT-ów. Obecnie błąd został poprawiony  
i PIT-11 został rozdany pracownikom oraz wysłany do Urzędu Skarbowego.  

  
Ad. 6 

Radni podjęli temat funkcjonowania Nocnej Pomocy Lekarskiej. 
W trakcie dyskusji Prezes PCZ Spółka z o.o. poinformowała, że Szpital, jako jedyny 

na terenie powiatu otwockiego świadczy usługi w zakresie nocnej i świątecznej pomocy 
lekarskiej. Od jakiegoś czasu można również zaobserwować, że część pacjentów zamiast 
korzystać z przychodni, które są czynne do godz. 1800 korzysta z Nocnej Pomocy Lekarskiej. 
Pani Prezes poinformowała również, że do 25 każdego miesiąca sporządzane są grafiki na 
następny miesiąc.  

 
Ad. 7 

1. Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy 
Powiatowej Policji w Otwocku. 

 
Komisja nie zgłosiła uwag oraz wniosków do ww. sprawozdania. 
 

2. Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 30 stycznia 2017 r. dot. propozycji 
wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego 
Rady Miasta Otwock oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 
w Otwocku oraz pismo z dnia 3 lutego 2017 r. stanowiące odpowiedź ww. na pismo. 

 
Komisja zasugerowała, aby zorganizować spotkanie z komisjami zdrowia wszystkich gmin 
powiatu otwockiego, podczas którego zostaną poruszone kwestie dot. Powiatowego Centrum 
Zdrowia.  
 

3. Przewodniczący Komisji przedstawił wyciąg Nr 455 z projektu protokołu Nr 123/17 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 1 lutego 2017 r. 

 
Komisja zapoznała się w decyzją Zarządu.  
 
Ad. 8 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
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W załączeniu do protokołu: 
 

1) lista obecności; 
2) pismo z dnia 30 stycznia 2017 r; 
3) pismo z dnia 27 stycznia 2017 r; 
4) wyciąg Nr 455 z projektu protokołu Nr 123/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w Otwocku w dniu 1 lutego 2017 r. 
 
 

Protokółowała: 
 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 
 

Janusz Goliński  
 
 


