
Protokół Nr 42/12 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny 

w dniu 30 maja 2012 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w godzinach 1615 – 1900  

w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącej 
Barbary Parol. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie               
z załączonymi listami obecności.  
 
Porządek posiedzenia:  

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
zabudowanej nieruchomości o pow. 843 m2 stanowiącej własność Powiatu 
Otwockiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 6/20 z obr. 135                 
w Otwocku na czas oznaczony do lat 25 oraz zwolnienia z obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia tej umowy. 

2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
4. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad. 1 

Przewodnicząca Komisji poprosiła Pana Sławomira Mocha właściciela firmy EXITUS 
o przybliżenie członkom Komisji tematu dzierżawy gruntu pod prosektorium w celu 
zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego i dostosowania prosektorium do obowiązujących 
przepisów prawa. Pan Sławomir Moch reprezentuje prosekturę i dom pogrzebowy, są to dwie 
różne firmy. Omówił czym się zajmuje prosektorium. Poinformował, że 20 lat temu 
wyremontował budynek prosektorium, który obecnie nie spełnia norm sanitarnych, konieczna 
jest rozbudowa i wprowadzenie wymaganych standardów. Koszt tej inwestycji kształtuje się 
między 2 a 3 mln zł. Prosektorium działa na potrzeby Powiatu Otwockiego i tutejszej 
Prokuratury. 

Radna Anna Kamińska zapytała, jaka jest istota porozumienia wynegocjowanego         
z Dyrektorem  ZP ZOZ? 

Pan Moch odpowiedział, że z Dyrektorem ZP ZOZ wynegocjowany jest termin na     
25 lat oraz utrzymanie dzierżawy na podobnym poziomie. Dzierżawa na okres krótszy niż    
25 lat nie będzie się kalkulowała.  

Przewodniczący Rady poinformował, iż była propozycja, aby w umowie która będzie 
zawarta na 25 lat zawrzeć zapis, że w momencie wydania przedmiotu dzierżawy powinien on 
spełniać aktualne wtedy wymogi sanitarne. 

Radny Franciszek Walczyński stwierdził, że za stan pomieszczenia (prosektorium), 
chłodni, warunki przechowywania zwłok, czy transport zwłok z oddziałów odpowiada 
dzierżawca i to powinno być zawarte w umowie. Poinformował również, że firma 
prowadząca prosektorium jest obowiązana wydać zwłoki do pochówku również innej firmie. 

Przewodnicząca powiedziała, że doskonale zna firmę EXITUS, jest to bardzo solidna 
firma, przyjazna klientom.  

Członek Zarządu Grzegorz Michalczyk poinformował, że Zarząd Powiatu 
zaproponował przedmiotowy projekt uchwały biorąc pod uwagę fakt, iż firma EXITUS działa 
wiele lat i współpracuje nienagannie ze szpitalem. 

Radna Lucyna Komorowska zapytała, czy Pan Sławomir Moch występował                
z wnioskiem o zakup gruntu, na którym jest posadowione prosektorium. 

Pan Sławomir Moch odpowiedział, że wielokrotnie, lecz zmieniająca się Rada 



Powiatu odkładała decyzję dla Rady następnej. Firma EXITUS zatrudnia ok. 60 osób. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że nieruchomość, o której mowa powinna zostać 

wydzierżawiona. 
 

Następnie przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości o pow. 843 
m2 stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka 6/20 z obr. 135 w Otwocku na czas oznaczony do lat 25 oraz zwolnienia                
z obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt w załączeniu). 

 
Głosowanie: 4 głosy „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”  

 
Ad. 2  

1) Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo z dnia 30 maja 2012 r. Związków 
Zawodowych przy Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku 
dot. wypłaty zaległego wynagrodzenia (w załączeniu). 

Przewodnicząca komisji stwierdziła, że nie jest to zadanie Komisji. 
Przewodniczący Rady zaproponował, żeby z inicjatywy grupy członków Rady 

Społecznej ZP ZOZ zwołać jej posiedzenie, na temat zgłoszony przez Związki 
Zawodowe z udziałem Starosty, Dyrektora ZP ZOZ oraz związkowców. 
 

2) Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo z dnia 28 maja 2012 r. Członka Zarządu 
Janusza Budnego dot. wyciągu Nr 26 z protokołu Nr 40/12 z posiedzenia Komisji 
Ochrony Zdrowia i Rodziny w związku z wyciągiem Nr 333 z protokołu Nr 78/12           
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 15 maja 2012 r. w sprawie 
nieprzybycia na posiedzenie przedstawicieli Zespołu ds. Programu współpracy 
Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok” (w załączeniu). 
 

3) Radny Franciszek Walczyński zapytał, kiedy radni otrzymają sprawozdanie finansowe 
ZP ZOZ (bilans) za 2011 rok z opinią biegłego rewidenta. 
Członek Zarządu Grzegorz Michalczyk odpowiedział, że do końca czerwca 2012 r. 
 

Ad. 3  
 Protokół Nr 41/12 z posiedzenia Komisji w dniu 23 maja 2012 r. został zatwierdzony  
4 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”. 
 
Ad. 4 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
Przebieg obrad zarejestrowano na nośniku cyfrowym. 
 

 
            Protokółowała:                                                                                 Przewodniczyła: 
 
       Jolanta Wyszomirska                                                                               Barbara Parol 

 


