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Protokół Nr 28/11 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny 

w dniu 29 grudnia 2011 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w godzinach 1500 – 1600  

w Powiatowym MłodzieŜowym Domu Kultury w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej 
Barbary Parol. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą 
obecności oraz goście: 

− Starosta Otwocki Bogumiła Więckowska,  
− Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku Tomasz Atłowski.  

 
Porządek posiedzenia: 
1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku: 
1) projekt e – w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Zespołu Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44; 
2) projekt h – w sprawie zbycia, wydzierŜawienia lub wynajęcia majątku trwałego Zespołu 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44. 
2. Zakończenie obrad. 
 
Ad. 1 
 
 Przewodnicząca Komisji przedstawiła poniŜsze projekty uchwał: 
 
1) projekt e – w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Zespołu Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44; 
 
  Radna Lucyna Komorowska zgłosiła uwagę do podstawy prawnej przedstawionego 
projektu uchwały. Poddała pod rozwagę włączenie do niej art. 32 ustawy o samorządzie 
powiatowym. Następnie zasugerowała rozbicie § 1 na dwa ustępy w następującym brzmieniu:  
 

„§ 1. 1. Rada Powiatu w Otwocku udziela poręczenia kredytu bankowego dla Zespołu 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku do wysokości 4.400.000,00 zł wraz           
z odsetkami w kwocie 2.300.000,00 zł razem do wysokości 6.700.000,00 zł.  

2. Poręczenie, o którym mowa w ust. 1 udziela się od dnia zawarcia umowy z bankiem 
do dnia 31 grudnia 2021 r.” 

 
Członkowie Komisji przyjęli powyŜszą propozycję zmiany w § 1 przedmiotowego 

projektu przez aklamację. 
Starosta poinformowała, Ŝe podczas obrad Rady Powiatu zgłosi powyŜsza zmianę jako 

autopoprawkę Zarządu.  
Radna Lucyna Komorowska dopytywała, czy przedmiotowe poręczenie nie naruszy 

budŜetu Powiatu? 
Starosta zapewniła, Ŝe będzie to bezpieczne poręczenie. Kredyt zaciągnie ZP ZOZ. 

Spłata zaspokoi roszczenia parabanków.  
Radny Franciszek Walczyński poprosił o poddanie rozwadze przekształcenia Szpitala 

w spółkę. JeŜeli zostanie ogłoszony stan upadłości spółki, wówczas likwidacją zostanie objęty 
jej majątek i Rada Powiatu będzie musiała na to wyrazić zgodę. W związku z powyŜszym 
naleŜy się zastanowić nad dofinansowywaniem ze środków publicznych. 

Starosta poinformowała, Ŝe w drugiej połowie lutego br. odbędzie się konferencja 
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poświęcona tematowi przekształceń w słuŜbie zdrowia.   
Następnie Przewodnicząca poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 

przedstawionego projektu uchwały.    
 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały, w obecności 5 członków Komisji. 
 
2) projekt h – w sprawie zbycia, wydzierŜawienia lub wynajęcia majątku trwałego Zespołu 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44. 
 
  Starosta omówiła w/w projekt uchwały.  
  Radna Lucyna Komorowska zapytała, czy przez zbycie, wydzierŜawienie lub 
wynajęcie majątku trwałego naleŜy rozumieć równieŜ zbycie, wydzierŜawienie lub wynajęcie 
sprzętu, aparatury itp.? 
  Starosta odpowiedziała, Ŝe tak.  

Następnie Przewodnicząca poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 
przedstawionego projektu uchwały.    
 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały, w obecności 5 członków Komisji. 
 
Ad. 2 
 

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

 
 


