
 

Protokół Nr 62/12 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny  

w dniu 20 grudnia 2012 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury                           
w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji – Pani Barbary Parol, w godzinach                   
od 1645 do 1715. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie                            
z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku: 

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Otwockiego i będącej  w posiadaniu zależnym Powiatowego 
Centrum Zdrowia Spółka z o.o. , na rzecz Fundacji Rodzin Adopcyjnych, z siedzibą                   
w Warszawie, na czas oznaczony do lat 10 oraz odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy; 

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Otwockiego i będącej  w posiadaniu zależnym Powiatowego 
Centrum Zdrowia Spółka z o.o. , na rzecz ALAB Laboratoria Spółka z o.o. z siedzibą 
Warszawie, na czas oznaczony do lat 10 oraz odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 

2. Zakończenie obrad. 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  
 
Ad. 1 
 
 Przewodnicząca Komisji przedstawiła następujące projekty uchwał: 
 

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Otwockiego i będącej  w posiadaniu zależnym Powiatowego 
Centrum Zdrowia Spółka z o.o. , na rzecz Fundacji Rodzin Adopcyjnych, z siedzibą                   
w Warszawie, na czas oznaczony do lat 10 oraz odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy; 
 
W wyniku dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne 

zaopiniowanie w/w projektu uchwały.                   
 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały, w obecności 7 członków Komisji. 

Głosowanie: za – 5 osób, przeciw – 1 osoba.  
 

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Otwockiego i będącej  w posiadaniu zależnym Powiatowego 
Centrum Zdrowia Spółka z o.o. , na rzecz ALAB Laboratoria Spółka z o.o. z siedzibą 
Warszawie, na czas oznaczony do lat 10 oraz odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 
 
W wyniku dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne 

zaopiniowanie w/w projektu uchwały.                   
 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 



 

uchwały, w obecności 7 członków Komisji. 
Głosowanie: za – 5 osób, przeciw – 2 osoby.  

 
  W posiedzeniu Komisji uczestniczył Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia                            
Spółka z o.o. Grzegorz Gałabuda. Poprosił członków Komisji o pozytywne zaopiniowanie 
w/w projektów uchwał.   
 
Ad. 2 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczyła: 
 

           Honorata Tarnowska                                                                       Barbara Parol 
 


