Protokół Nr 95/14
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 27 sierpnia 2014 r.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Starostwie
Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol, w godzinach
od 1700 do 1815. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie
z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 1 i 2
Przedstawiciele związków zawodowych działających przy Powiatowym Centrum
Zdrowia Spółka z o.o., którzy przybyli na posiedzenie Komisji, wystosowali do radnych apel,
w którym dopytują o sytuację finansową firmy oraz jej przyszłość. Związkowcy poprosili
również o zwrócenie uwagi na podejmowane przez Prezesa decyzje dot. oddania
w outsourcing wybranych świadczeń, z zakresu usług medycznych dot. neurorehabilitacji,
onkologii, chirurgii onkologicznej i chorób wewnętrznych. Przypomnieli również, że
przekształcenie miało pozwolić Spółce na pozyskiwanie dodatkowych środków z komercyjnej
działalności. Tymczasem poza sprzedażą Internetu nic więcej w tej mierze władze Spółki nie
postanowiły.
Radny Jarosław Kozłowski poinformował, że ustawowym zadaniem Powiatu jest
zabezpieczenie usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu otwockiego. Korzystając z tego,
że jest Przewodniczącym Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
zorganizuje posiedzenie Komisji, na które zaprosi Dyrektora celem przedstawienia wizji
rozwiązywania problemów związanych z podstawowymi schorzeniami występującymi na
terenie Powiatu za pomocą Powiatowego Centrum Zdrowia, czyli organu do tego
powołanego.
Przewodnicząca Barbara Parol zabierając głos powiedziała, że prace Komisji Ochrony
Zdrowia i Rodziny w IV kadencji Rady Powiatu w Otwocku koncentrowały się głównie na
sprawach związanych z funkcjonowaniem i działalnością Szpitala – Powiatowego Centrum
Zdrowia Spółka z o.o. Przewodnicząca dodała, że wielokrotnie zwracała się do Zarządu
Powiatu o podjęcie rozmów nt. rzeczywistej sytuacji Szpitala. Radni nie powinni otrzymywać
materiałów w ostatniej chwili, tuż przed sesją Rady Powiatu. Sprawy powinno się
omawiać i wyjaśniać wcześniej.
Radna Anna Kamińska powiedziała, że Prezes PCZ powinien wnosić nowe koncepcje
i nakreślać wizję rozwoju Spółki. Przypomniała, że Prezes podczas pierwszych spotkań
obiecał członkom Komisji wizję rozwoju. Jednakże do chwili obecnej jej nie przedstawił.
W związku z czym trudno dziwić się, że radni nie mają do niego zaufania. Dodała, że radni
mogą wyrazić protest i brak zaufania do Prezesa poprzez głosowanie na sesji.
Wicestarosta Mirosław Pszonka stwierdził, iż obecnie od strony formalno-prawnej
Prezesowi nie można postawić jakichkolwiek zarzutów. Dodał, że Szpital jest Spółką
i funkcjonuje na innych zasadach niż ZP ZOZ. Jeżeli są wątpliwości, poparte dowodami,
to zawsze o pomoc można zwrócić się do stosownych organów.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że dalej popełniany jest ten sam błąd,
mianowicie brakuje nadzoru. Poza tym Zarząd Powiatu nie przekazuje radnym informacji
na temat Spółki.
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Radny Krzysztof Szczegielniak poinformował, że nie jest członkiem Komisji i przybył
na jej posiedzenie po raz pierwszy, ponieważ zgodnie z porządkiem obrad miał być
omawiany bilans PCZ, przy udziale Dyrektora ds. Finansowych. Radni mieli mieć również
możliwość zadawania pytań. Dodał, że wszyscy zostali „wystawieni do wiatru”, ponieważ
Dyrektor nie przybył, mimo wcześniejszych ustaleń. Zaapelował, aby członkowie Komisji
wystosowali pismo do Prezesa PCZ o niepoważnym traktowaniu organu założycielskiego
przez jego pracowników. Następnie powiedział, że w bilansie nie ma nieprawidłowości,
ponieważ był on badany przez biegłego rewidenta, natomiast „diabeł tkwi w szczegółach”.
Dodał, że właśnie te szczegóły napawają niepokojem i tylko Prezes lub Dyrektor mogliby
udzielić odpowiedzi na nurtujące pytania. Powiedział także, że czuje niedosyt kontaktu
z Prezesem, a jest przecież członkiem Zgromadzenia Wspólników. Przed 30 czerwca br.
ostatnio rozmawiał z Prezesem 12 grudnia 2013 r. Powiedział, że zadał Prezesowi
kilka bardzo ważnych pytań, jako przedstawiciel Zgromadzenia Wspólników, które mógłby
upublicznić, a na które nie otrzymał odpowiedzi. Stwierdził, iż pewnie inaczej byłby
odbierany Prezes, a także Spółka, gdyby radni byli informowani o bieżącej sytuacji.
W sprawie przyszłości Spółki, czyli tej kwestii o którą dopytują związki zawodowe działające
przy Szpitalu, to Zgromadzenie Wspólników przegłosowało jednomyślnie uchwałę, że musi
ona istnieć. Zdaniem radnego Prezes powinien „otworzyć się” i rozmawiać również
o problemach, z którymi musi się zmierzyć. Wówczas zarówno radni, jak i pracownicy,
znając „prawdziwe” problemy PCZ, „dmuchaliby w ten sam, jeden żagiel”, zamiast
prowadzić dyskusje.
Radna Lucyna Komorowska wyraziła zdziwienie, że skoro członkowi Zarządu
Powiatu pełniącemu funkcję również członka Zgromadzenia Wspólników brakowało
kontaktu z Prezesem PCZ, to dlaczego nie sygnalizował tego „problemu”. Dodała, że
z protokołów Zgromadzenia Wspólników nie wynika, że członkowie są niedoinformowani.
Radny Krzysztof Szczegielniak wyjaśnił, iż „dokument”, na który powołuje się radna,
nie jest protokołem. Każdy protokół powinien być napisany, sprawdzony i zatwierdzony.
Dodał, że na żadnym z posiedzeń Zgromadzenia Wspólników nie był zatwierdzany protokół.
Natomiast są nagrania, z których będzie wynikało ile członkowie zadają pytań podczas
Zgromadzenia i jak bardzo są niedoinformowani.
Radny Jarosław Kozłowski potwierdził, że protokoły ze Zgromadzenia Wspólników
(trzy pierwsze, którymi zajmowała się Komisja Rewizyjna) nie są podpisane przez jego
członków, a jedynie przez osobę protokołującą.
Radny Grzegorz Michalczyk powiedział, że chciałby dowiedzieć się, czy oddanie
przez Pana Złotowskiego (byłego Dyrektora ZP ZOZ) laboratorium przyniosło pozytywny
rezultat, ponieważ pojawiają się obawy przy następnych decyzjach. Radni nie wiedzą, czy
będą to dobre posunięcia, ponieważ w dalszym ciągu brakuje przepływu informacji. Radni
oczekują merytorycznych dyskusji, podczas których będą mogli poznać politykę Prezesa,
jeżeli chodzi o funkcjonowanie Spółki. Dodał, że nie widzi w Radzie Powiatu osób, które
chciałyby działać przeciw Szpitalowi.
Komisja nie omawiała sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Zdrowia
Spółka z o.o., z powodu nieobecności na posiedzeniu Dyrektora ds. Finansowych PCZ.
Ad. 3
Protokoły Nr 93-94/14 z ubiegłych posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednomyślnie.
Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała:

Przewodniczyła:

Honorata Tarnowska

Barbara Parol
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