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Protokół Nr 2/11 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny 

w dniu 12 stycznia 2011 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Starostwie 

Powiatowym w Otwocku  w godzinach 1715 – 1900  pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej 
Barbary Parol. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą 
obecności, Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku Tomasz Atłowski, Pani Aleksandra 
Czajkowska przedstawicielka Linii Otwockiej, Pan Artur Kubajek przedstawiciel             
Tygodnika Regionalnego oraz Pan Piotr Wrona przedstawiciel Polskiego Radia i Tygodnika 
Regionalnego. 
 
Porządek  posiedzenia:  
1. Przedstawienie porządku obrad. 
2. Sprawa wynajęcia części powierzchni szpitalnej w celu funkcjonowania IPO.  
3. Omówienie planu pracy Komisji w roku 2011. 
4. Sprawy róŜne. 
5. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
6. Zakończenie obrad. 
 
Ad. 1 

 Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do w/w porządku obrad.  
 
Ad. 2 
 Przewodnicząca Komisji poinformowała o opinii  Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Otwocku dot. działalności Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej w Otwocku przy 
ul. Batorego 44 w latach 2001-2009. Następnie dodała, Ŝe członkowie Komisji otrzymali 
równieŜ stosowne materiały w przedmiotowej kwestii, zgodnie z dekretacją 
Przewodniczącego Rady Tomasza Atłowskiego, mianowicie: 

1) wyciąg Nr 1098 z protokółu Nr 207/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku  
w dniu 18.11.2010 r., w którym Zarząd Powiatu podtrzymał swoje stanowisko 
zawarcia umowy na wynajęcie powierzchni na potrzeby IPO do roku 2011; 

2) pismo z dnia 06.10.2010 r. Wicestarosty Otwockiego, znak: ORiS/0717/33/2010, 
skierowane do Dyrektora ZP ZOZ; 

3) pismo z dnia 27.09.2010 r. Dyrektora ZP ZOZ, znak: S/9380/2010, skierowane do 
Wicestarosty Otwockiego; 

4) pismo z dnia 12.11.2010 r. Przewodniczącego Rady, znak: S/BR/0717/3/10, 
skierowane do Dyrektora ZP ZOZ; 

5) pismo z dnia 29.10.2010 r. Dyrektora ZP ZOZ, znak: S/10624/2010, skierowane do 
Przewodniczącego Rady; 

6) pismo z dnia 29.10.2010 r. Dyrektora ZP ZOZ skierowane do Starosty Otwockiego. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Jacek Czarnowski poinformował, iŜ dzisiaj wspólnie                
z Przewodniczącym Rady wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami IPO, podczas którego 
Placówka przedstawiła swoje stanowisko.  

Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski zwrócił uwagę, iŜ sprawa nie dotyczy 
wyłącznie pozyskania dodatkowej powierzchni, ale równieŜ w ogóle przedłuŜenia dzierŜawy, 
która kończy się właśnie w tym roku. Dyrekcja IPO chciałaby mieć jasną sytuację, poniewaŜ 
zmiana miejsca funkcjonowania Placówki równieŜ wiąŜe się z określonym czasem.                   
Nie moŜna pozostawić decyzji w przedmiotowej kwestii na ostatnią chwilę. W związku               
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z powyŜszym naleŜałoby zakończyć sprawę, poniewaŜ dla tak „specyficznego” dzierŜawcy 
waŜne jest to, aby mieć odpowiednio wcześniej wiedzę o tym czy, będzie on mógł tam 
jeszcze działać, czy teŜ nie?  

W wyniku dyskusji Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Szaciłło zaproponował, aby 
Komisja skierowała do Zarządu Powiatu wnioski dot. przedstawienia: 
− projektu umowy na wynajęcie pomieszczeń w budynku Szpitala Powiatowego na potrzeby 

Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej; 
− informacji Dyrektora ZP ZOZ nt. przyszłości Szpitala Powiatowego, czy jest on za 

utworzeniem spółki?; 
− stanowiska Zarządu Powiatu nt. wynajęcia pomieszczeń IPO oraz przekształcenia Szpitala 

Powiatowego w spółkę. 
Radna Anna Kamińska poparła wystąpienie Wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja 

Szaciłły, dodała, Ŝe Komisja obecnie nie posiada wystarczających danych, aby podjęła 
ostateczną decyzję w przedmiotowej kwestii. Przypomniała, iŜ Starostwo i Powiat ponoszą 
odpowiedzialność za działanie Szpitala, a nie ponoszą odpowiedzialności za działanie w/w 
Fundacji. W związku z czym obowiązkiem radnych jest działanie przede wszystkim na rzecz 
dobra Powiatu. Nie mając informacji nt. przyszłości Szpitala, podjęcie dzisiaj decyzji                     
i rekomendacji na wynajem w perspektywie 10-letniej byłoby nieodpowiedzialne i działaniem 
na szkodę Powiatu. Dobrym rozwiązaniem byłoby podjęcie decyzji o dzierŜawie tych 
pomieszczeń w bieŜącym roku oraz roku 2012.  

W związku z powyŜszym Przewodnicząca zaproponowała poniŜszy wniosek. 
 
Wniosek: 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny wnioskuje do Zarządu Powiatu o przedstawienie: 
1) projektu umowy na wynajęcie pomieszczeń w budynku Szpitala Powiatowego na 

potrzeby Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej; 
2) stanowiska Dyrektora ZP ZOZ nt. przyszłości Szpitala Powiatowego; czy jest on za 

utworzeniem spółki?; 
3) stanowiska Zarządu Powiatu nt. wynajęcia pomieszczeń IPO oraz przekształcenia 

Szpitala Powiatowego w spółkę. 
 
W/w wniosek został przyjęty przez aklamację.  
 
Ad. 3 
 Przewodnicząca Barbara Parol poinformowała, iŜ został przekazany członkom 
Komisji projekt planu pracy Komisji w roku 2011. Następnie poprosiła o zgłaszanie 
ewentualnych propozycji.   
 Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk zaproponował zmianę pierwszego 
tematu Komisji, jaka odbędzie się w marcu, na następujący: „Przebudowa systemu opieki nad 
dzieckiem w Powiecie Otwockim.” oraz przełoŜenie w/w tematu na luty. Poinformował, iŜ 
przedmiotem sesji, która odbędzie się w lutym, powinny być projekty uchwał w sprawie 
zamknięcia i otwarcia nowych form opieki nad dzieckiem.   
 Przewodnicząca Komisji przypomniała o wyjazdowym posiedzeniu 26.01.2011 r. do 
Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli. Dodała, iŜ podczas spotkania Dyrektor PCPR 
wprowadzi członków Komisji w temat dot. w/w koncepcji.  

Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk zaproponował przesunięcie tematu: 
„Spotkanie z kierownikami ośrodków pomocy społecznej i przewodniczącymi komisji zdrowia 
rad gmin z terenu Powiatu Otwockiego w celu opracowania strategii działania oraz 
wspólnego rozwiązywania problemów społecznych.”, z lutego na marzec. Następnie 
zaproponował zmianę, jeŜeli chodzi o pierwszy temat posiedzenia Komisji, które planowane 
jest w maju na: „Domy dla dzieci.”  
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Radna Anna Kamińska zasugerowała dopisanie, w kwietniu, tematu: „Prezentacja 
koncepcji Zarządu Powiatu w zakresie ochrony zdrowia w Powiecie Otwockim.” 

Radny Franciszek Walczyński zaproponował, aby w lutym została ujęta informacja                  
w zakresie kontraktów ZP ZOZ w Otwocku z NFZ na rok 2011; czy kontrakty są wyŜsze niŜ 
w ubiegłym roku, czy teŜ moŜe niŜsze, w jakich dziedzinach zostały one zawarte, a w jakich 
nie? Zdaniem radnego powinna zostać uwzględniona równieŜ informacja nt. aktualnej 
sytuacji finansowej Szpitala.  

 
Ad. 4 
1. Przewodnicząca Komisji poinformowała o pismach, jakie wpłynęły do Komisji: 
 

a) pismo z dnia 28.12.2010 r. Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia, znak: DPAE-073-84-2-AF/2010/69432, w sprawie 
zwiększenia ceny punktu rozliczeniowego ustalonej dla świadczeń opieki zdrowotnej            
w rodzaju leczenie szpitalne, wykonywanych przez mazowieckie szpitale powiatowe; 

 
b) pismo z dnia 07.01.2011 r. (data wpływu) Briana Mollera-Butchera dot. pomocy 

Domowi Dziadka Lisieckiego. 
 

2. Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk poinformował, iŜ na wczorajszym 
posiedzeniu Zarządu były rozpatrywane wnioski z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
Informacja nt. ich rozpatrzenia zostanie przekazana członkom Komisji wyciągiem             
z posiedzenia. Następnie odniósł się do poszczególnych punktów, mianowicie wniosku o: 

− przeprowadzenie akcji pn. „Biały Tydzień” – wniosek zostanie przekazany 
Dyrektorowi ZP ZOZ; 

− zabezpieczenie, coroczne, w budŜecie Powiatu kwoty w wysokości 500 tys. zł na 
remonty i inwestycje w poszczególnych oddziałach Szpitala Powiatowego –  
prowadzone są rozmowy nt. przyszłości Szpitala Powiatowego, rozwaŜanych jest 
kilka kierunków, za 2-3 miesiące Starosta przedstawi koncepcję w przedmiotowej 
sprawie Zarządowi celem jej przyjęcia;  

− przedstawianie, raz na kwartał, informacji nt. sytuacji finansowej ZP ZOZ                         
w Otwocku – przedstawienie informacji nastąpi po zwołaniu posiedzenia Rady 
Społecznej ZP ZOZ; 

− przekazanie umowy najmu pomieszczeń w budynku Szpitala Powiatowego na 
potrzeby Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej – wniosek zostanie przekazany 
Dyrektorowi ZP ZOZ.  

 
Ad. 5 
 Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie,                           
w obecności 6 członków Komisji. 
 
Ad. 6 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                                 Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska                                                                               Barbara Parol 

 
 
 


