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

w dniu 11 maja 2011 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w godzinach 1500 – 1800  

pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Barbary Parol. W posiedzeniu uczestniczyli 
członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz: 

− Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata 
Woźnicka, 

− dyrekcja i pracownicy domów pomocy społecznej wchodzących w skład jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu Otwockiego. 

 
Porządek  posiedzenia:  
1. Wizytacja domów pomocy społecznej wchodzących w skład jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej Powiatu Otwockiego.  
2. Sprawy róŜne. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
4. Zakończenie posiedzenia. 
 
Ad. 1 
 

Członkowie Komisji wizytowali domy pomocy społecznej, które wchodzą w skład 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu Otwockiego.  
 
Ad. 2 
 
1. Przewodnicząca Komisji poinformowała o dzisiejszym posiedzeniu Rady Społecznej 

przy Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku. Przedstawiła 
poruszane tematy m.in. dot. działalności Szpitala Powiatowego, jak równieŜ Przychodni 
przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku.  

 
2. Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo z dnia 06.05.2011 r. Prezesa Zarządu 

Fundacji Rodzin Adopcyjnych z siedzibą w Warszawie dot. wykazu płatności do                  
ZP ZOZ w Otwocku w latach 2001-2010, w związku z prośbą Fundacji o przedłuŜenie 
wynajmu części powierzchni szpitalnej w celu funkcjonowania IPO.  

 
Przewodnicząca dodała, Ŝe zgodnie z informacją Starosty przedłuŜenie wynajmu nie 

jest moŜliwe. Koncepcja Pana Złotowskiego przewiduje zlokalizowanie w tej części Szpitala 
oddziału wentylacji dzieci. Odbyła się na ten temat dyskusja. Przypomniała, iŜ członkowie 
Komisji zgłaszali, aby powróciła w to miejsce przychodnia dla dzieci, która obecnie znajduje 
się w budynku przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku.  
 
3. Przewodnicząca Komisji odniosła się do posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, 

Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka zaplanowanego w dniu               
18 maja br. w Urzędzie Miasta Otwocka (w załączeniu pismo z dnia 26.04.2011 r.). 
Poinformowała, iŜ naleŜy poczekać na konkretne informacje od Zarządu Powiatu                   
w sprawie zmiany formy organizacyjnej Szpitala, w związku z powyŜszym 
zaproponowała dobrowolny udział w w/w posiedzeniu.  

 
4. Przewodnicząca Komisji poinformowała o piśmie z dnia 05.05.2011 r. Dyrektora 
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Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku w kwestii pomocy i współpracy, na które 
zostanie przygotowana odpowiedź, z informacją o kompetencjach.  

 
5. Radny Franciszek Walczyński stwierdził, iŜ Komisja powinna otrzymać stanowisko                 

w kwestii zarządzania ZP ZOZ w Otwocku. Dodał, Ŝe zakres działania Komisji 
Ochrony Zdrowia i Rodziny jest trudny i obejmuje bardzo powaŜne sprawy.  

 
6. Przewodnicząca Komisji poruszyła temat dot. funkcjonowania Przychodni przy                      

ul. Mickiewicza 8 w Świdrze.  
 
7. Przewodnicząca Komisji przekazała informację o terminie najbliŜszej sesji 25.05.2011 r. 

Dodała, Ŝe w związku z powyŜszym będzie musiała odwołać zaplanowane w tym dniu 
posiedzenie Komisji.  

 
8. Radny Dariusz Grajda stwierdził, iŜ Zarząd powinien kierować projekty uchwał na sesje 

po uzyskaniu opinii komisji merytorycznych. Komisje powinny otrzymywać projekty do 
zaopiniowania wcześniej tj. przed terminem, w którym wysyłane są one jako materiał 
stanowiący załącznik do porządku obrad zwołanej sesji. 

 
Dyrektor PCPR dodała, Ŝe zdarzają się takie sytuacje, kiedy ten projekt uchwały 

pojawia się w ostatniej chwili.  
Radny Dariusz Grajda powiedział, Ŝe rozumie takie sytuacje. Natomiast pod 

względem organizacyjnym powinno być ich jak najmniej. JeŜeli chodzi o zwołanie 
posiedzenia komisji, to równieŜ obowiązuje pewna procedura. 

 
9. Członkowie Komisji odnieśli się do informacji Starosty, która została opublikowana na 

stronie internetowej Powiatu, Ŝe zlikwidowany Dom Dziecka w Michalinie zostanie 
przekazany jako nieruchomość Miastu Józefów na przedszkole i bibliotekę. Członkowie 
nie kryli oburzenia, iŜ o takich planach dowiadują się w taki sposób.  

 
Zdaniem radnego Dariusz Grajdy zamiary Zarządu powinny być omawiane w jego 

gronie i po zasięgnięciu (ewentualnie) opinii komisji dopiero przekazywane do 
upublicznienia. 
 
10. Przewodnicząca Komisji odczytała wyciąg Nr 88 z protokołu Nr 25/11 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 10.05.2011 r. stanowiący odpowiedź na wyciąg                
Nr 7 Komisji.   

 
Ad. 3 
 
 Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty przez aklamację.  
 
Ad. 4 
 

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


