
Protokół Nr 29/17

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa
w dniu 19 maja 2017 r.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa rozpoczęło się w siedzibie
Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. przy ul. Batorego 44 o godz. 1545 pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji, radnego Janusza Golińskiego.

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

Przewodniczący powitała wszystkich zebranych, a następnie zaproponował poniższy
porządek obrad.

Porządek obrad:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Wizyta w Oddziale Pediatrycznym w PCZ Sp. z o.o.
3. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
4. Przedstawienie wyniku finansowego PCZ Sp. z o.o.
5. Prezentacja koncepcji Zarządu Powiatu w zakresie ochrony zdrowia w Powiecie

Otwockim.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Radny Artur Brodowski zaproponował, aby uregulować brzmienie pkt 5 ww.
porządku obrad do stanu faktycznego, ponieważ radni przed posiedzeniem Komisji nie
otrzymali materiałów, z którymi mogliby się zapoznać. W związku z czym zaproponował,
aby w pkt 5 wyrazy „Prezentacja koncepcji” zastąpić wyrazem „Informacja”.

Ww. propozycja została uwzględniona.

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:

1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Wizyta w Oddziale Pediatrycznym w PCZ Sp. z o.o.
3. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
4. Przedstawienie wyniku finansowego PCZ Sp. z o.o.
5. Informacja Zarządu Powiatu w zakresie ochrony zdrowia w Powiecie Otwockim.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ww. porządek obrad został przyjęty poprzez głosowanie.

Głosowanie: „za” – 7 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.

Ad. 2
Członkowie Komisji wizytowali Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Oddział

Pediatryczny, na którym aktualnie prowadzone są prace remontowe dzięki wsparciu Fundacji
Polsat. Następnie Komisja powróciła do sali, aby kontynuować obrady.

Radna Barbara Markowska zapytała, kiedy ostatecznie zostaną zakończone prace
remontowe na Oddziale Pediatrycznym?



Pani Prezes odpowiedziała, że uroczyste otwarcie oddziału zostało zaplanowane na
1 czerwca br. o godzinie 11.00. W związku z powyższym Pani Prezes serdecznie zaprosiła
radnych na uroczystość. Następnie przedstawiła zatwierdzone projekty nowego Oddziału
Wewnętrznego, którego remont będzie kolejnym etapem prac inwestycyjnych w Szpitalu.

Radny Grzegorz Michalczyk zapytał o wstępny kosztorys prac.
Pani Prezes odpowiedziała, że według projektantów przebudowa pochłonie 3 mln

500 tys. zł, natomiast aby zmniejszyć koszty można poczynić oszczędności na wyposażeniu
oddziału.

Radna Barbara Markowska zapytała o uroczystość, która odbędzie się w dniu 3 maja.
Pani Prezes odpowiedziała, że 3 maja odbędzie się Rodzinny Piknik z Okazji Dnia

Dziecka. Organizatorami tego wydarzenia są Fundacji Polsat, Powiat Otwocki i Miasto
Otwock. Podczas pikniku zostaną przedstawione efekty remontu oddziału. Zostanie również
przeprowadzona loteria z atrakcyjnymi nagrodami, a pieniądze uzbierane z loterii zostaną
przeznaczone na doposażenie wyremontowanego przez Fundacje Polsat Oddziału
Pediatrycznego.

Ad. 3
Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty poprzez głosowanie

w obecności 7 członków Komisji.

Głosowanie: „za” – 6 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba

Ad. 4
Pani Prezes poinformowała, że przedstawienie wyniku finansowego za miniony rok

w chwili obecnej jest niemożliwe, ponieważ sprawozdanie finansowe jest nadal badane przez
biegłego rewidenta.

Radny Artur Brodowski w związku z powyższym zaproponował, aby Komisja
spotkała się po Zgromadzeniu Spólników w celu zapoznania się z ostatecznym wynikiem
finansowym.

Powyższa propozycja została przyjęta po przez aklamację.

Ad. 5
Wicestarosta przedstawił informacje w zakresie ochrony zdrowia w Powiecie

Otwockim. Zaapelował również do radnych, aby jako mieszkańcy różnych gmin uczestniczyli
w pracach mających na celu usprawnienie i poprawę usług świadczonych przez Szpital.

Przewodniczący Komisji zauważył, że Komisja o godz. 1753 utraciła quorum
wymagane do prowadzenia dalszych obrad. W dalszym spotkaniu uczestniczyło 5 radnych,
radna Grażyna Olszewska oraz Pani Prezes PCZ Sp. z o.o.

Protokółowała:

Klaudia Kędziorek

Przewodniczył:

Janusz Goliński


