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Protokół Nr 71/13 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny  

w dniu 24 kwietnia 2013 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Starostwie 
Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol, w godzinach                    
od 1500 do 1715. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie                                
z załączonymi listami obecności.  

 
Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na XXVIII sesję Rady Powiatu w Otwocku: 
a) projekt Nr 2 – w sprawie określenia liczby udziałów obejmowanych przez Powiat 

Otwocki w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.;  
b) projekt Nr 3 – w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu 

Otwockiego za 2012 r.; 
c) sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku                  

w 2012 roku; 
d) sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla 

Powiatu Otwockiego na lata 2012 -2014” za 2012 rok. 
2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 
4. Zakończenie obrad. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  

 
Ad. 1 
 
 Przewodnicząca Komisji przedstawiła następujące materiały: 
 

a) projekt Nr 2 – w sprawie określenia liczby udziałów obejmowanych przez Powiat 
Otwocki w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.;  
 

  Starosta Otwocki Bogumiła Więckowska omówiła w/w projekt uchwały. Zgodnie                      
z uzasadnieniem do przedmiotowego projektu przyczyną podjęcia przedmiotowej uchwały 
jest zamiar zamiany wierzytelności Powiatu Otwockiego przysługującej mu od                          
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na udziały w Powiatowym Centrum Zdrowia                                    
Sp. z o.o. Celem jest  konwersja wierzytelności na podwyższenie kapitału poprzez aport                    
w postaci wierzytelności. Starosta dodała, że dzięki podjęciu tej uchwały będzie możliwe 
przeprowadzenie procesu restrukturyzacji w Spółce.   
  W wyniku dyskusji Przewodnicząca Komisji poddał głosowaniu pozytywne 
zaopiniowanie projektu uchwały.  
 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały, w obecności 4 członków Komisji. 

Głosowanie: za – 3 osoby, przeciw – 1 osoba.  
 

b) projekt Nr 3 – w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu 
Otwockiego za 2012 r.; 

 
  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka 
omówiła w/w projekt uchwały.  
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Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały, w obecności 4 członków Komisji. 

Głosowanie: za – 4 osoby.  
 

c) sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku                  
w 2012 roku; 

 
d) sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla 

Powiatu Otwockiego na lata 2012 -2014” za 2012 rok. 
  
Ad. 2 
 

Przewodnicząca Komisji Barbara Parol zwróciła uwagę na zagospodarowanie terenu 
wokół szpitala. Zdaniem radnej Prezes PCZ powinien jak najszybciej zająć się tym tematem                   
i doprowadzić do uporządkowania przestrzeni przy obiektach szpitalnych. Przewodnicząca 
zwróciła uwagę, że w pobliżu znajduje się 24-godzinny sklep, w którym można nabyć 
alkohol. Bezpośrednie sąsiedztwo szpitala powoduje „korzystanie” z jego terenu przez 
klientów sklepu. Poza tym w ciągu dnia można zaobserwować spacerujące grupki osób, które 
po prostu skracają sobie drogę przechodząc przez teren szpitala. Przewodnicząca 
poinformowała, że proponowała Prezesowi PCZ, aby wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy 
w Otwocku o pracowników, którzy po prostu posprzątają.   
 Starosta poinformowała, że Prezes PCZ podjął już w tym kierunku odpowiednie kroki. 
Dodała, że niebawem teren zostanie uprzątnięty, prawdopodobnie przez pracowników ZDP.  
 
Ad. 3 
 
 Protokoły Nr 69-70/13 z ubiegłych posiedzeń Komisji zostaną przyjęte na kolejnym 
posiedzeniu Komisji.  
 
Ad. 4 

 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 
W załączeniu: 

1) lista obecności. 
 
 
  Protokołowała:        Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska            Barbara Parol  


