
 1

Protokół Nr 55/12 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny  

w dniu 19 października 2012 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Powiatowym 
Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol, 
w godzinach od 1450 do 1530. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, 
zgodnie z załączonymi listami obecności.  

 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku: 
1) w sprawie zmiany uchwały Nr 89/XII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                    

27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Zespołu 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością; 

2) w sprawie przekształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej                 
w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i utworzeniu przez Powiat 
Otwocki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Powiatowe Centrum 
Zdrowia Spółka z o.o. oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanych 
nieruchomości na czas oznaczony 30 lat oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy; 

3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatowego Centrum Zdrowia               
Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku. 

2. Zakończenie obrad.  
 

 Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  
 
Ad. 1  
 
 Przewodnicząca Komisji przedstawiła poniższe projekty uchwał na XXIII sesję Rady 
Powiatu w Otwocku, mianowicie: 
 

1) w sprawie zmiany uchwały Nr 89/XII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                    
27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Zespołu 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością; 

 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały, w obecności 5 członków Komisji. 

Głosowanie: za – 4 osoby, wstrzymała się – 1 osoba. 
 

2) w sprawie przekształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej                 
w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i utworzeniu przez Powiat 
Otwocki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Powiatowe Centrum 
Zdrowia Spółka z o.o. oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanych 
nieruchomości na czas oznaczony 30 lat oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy; 

 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały z wnioskiem o zmianę okresu wydzierżawienia zabudowanych nieruchomości 
na czas oznaczony do 30 lat, w obecności 6 członków Komisji. 
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Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 

3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatowego Centrum Zdrowia               
Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku. 

 
Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 

przedmiotowego projektu uchwały. 
Głosowanie: przeciw – 6 osób, wstrzymała się – 1 osoba.  
Komisja negatywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 

 
 W wyniku dyskusji członkowie Komisji podjęli poniższy wniosek. 
 
Wniosek: 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny wnioskuje do Zarządu Powiatu o zdjęcie w/w 
projektu uchwały z porządku XXIII sesji Rady Powiatu w Otwocku celem 
doprecyzowania zapisów uchwały oraz przeprowadzenia analizy sytuacji ZP ZOZ                     
w kontekście przekształcenia. Ponadto Komisja zgłasza wniosek o przeprowadzenie 
konsultacji z pracownikami i przedstawicielami ZP ZOZ.  

Głosowanie: za – 7 osób. Wniosek został przyjęty jednomyślnie.  
 
Ad. 2 
 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono.   
 
 
           Protokółowała:                                                                        Przewodniczyła:                                
 
       Honorata Tarnowska                                                                     Barbara Parol 
 
 
 


