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Protokół Nr 97/14 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny  

w dniu 15 października 2014 r.  
  
 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Starostwie 
Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol, w godzinach                    
od 1615 do 1700. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie                                
z załączoną listą obecności.  

 
Porządek posiedzenia: 
1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku.  
2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołów Nr 95-96/14 z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
4. Zakończenie obrad. 

 
 Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk zgłosił propozycję, aby członkowie 
Komisji wyrazili opinię nt. projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały                     
Nr 272/XXXVI/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki 
PFRON. Wyjaśnił, iż projekt dopiero będzie przedmiotem obrad najbliższego Zarządu 
Powiatu, a następnie zostanie skierowany do Rady.  
 Członkowie Komisji przyjęli ww. prośbę przez aklamację.  
 
Ad. 1 
 Przewodnicząca Komisji przedstawiła następujące projekty uchwał Rady Powiatu 
celem zaopiniowania: 
  

1) w sprawie zmiany uchwały Nr 62/IX/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                     
28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Otwockiego; 

 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały.  
 

2) w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Otwocku; 
 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
  

3) w sprawie zmiany uchwały Nr 272/XXXVI/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 
marca 2014 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                
i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON; 

 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały.  
 
Ad. 2  
 Przewodnicząca Komisji poinformowała o piśmie z dnia 07.10.2014 r. związków 
zawodowych działających przy PCZ Spółka z o.o. w Otwocku dot. protestu wobec ostatnich 
działań Prezesa Zarządu polegających na manipulowaniu i bezprawnych decyzjach przy 
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powoływaniu Komisji Socjalnej.  
 Radny Andrzej Szaciłło zapytał o wyjaśnienia Prezesa PCZ w przedmiotowej kwestii.  

Starosta odpowiedziała, że Zarząd nie zgodził się ze sformułowaniem użytym                          
w piśmie, że związki zawodowe są jedynymi reprezentantami załogi. Ww. pismo podpisały 
cztery związki zawodowe, stanowiące ok. 25 % załogi. Brakowało reprezentantów lekarzy                      
i pozostałej załogi. Starosta poinformowała, że Zarząd uznał, iż doprosi reprezentantów do 
składu, aby była pełna reprezentatywność PCZ. W związku z czym skierowano pismo do 
załogi, na skutek którego zostało zgłoszonych pięciu reprezentantów. Obecnie skład Komisji 
Socjalnej wynosi 10 osób (ustawowo jedna osoba z administracji). Starosta powiedziała, że 
takie wyjaśnienia złożył Zarząd. Rada Nadzorcza nie wtrąca się do bieżącego zarządzania 
Zarządu, przyjęła jedynie informację do wiadomości.  
 Radny Andrzej Szaciłło zapytał, czy zapłacono za sierpniowe dyżury? 
 Starosta odpowiedziała, że firma, która rozlicza ponadnormatywny czas pracy, sama                
w trybie natychmiastowym złożyła wypowiedzenie bez czasu okresu wypowiedzenia. 
Pracownicy musieli być rozliczani na bieżąco, w związku z czym Prezes podpisał 
porozumienie z inną firmą i ogłosił konkurs na docelowe rozliczanie, stąd te przesunięcia                  
w płatnościach.         

Radny Andrzej Szaciłło poinformował, że lekarze zaniepokojeni ruchami Prezesa, co 
do dzierżaw w Szpitalu np. oddziału rehabilitacji wystosowali pismo do Rady Nadzorczej                   
z prośbą o wyjaśnienie tych ruchów.  

Starosta odpowiedziała, że poruszy ww. kwestię podczas spotkania                                        
z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.   

 
Ad. 3 

Protokoły Nr 95-96/14 z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte 
jednomyślnie.  
 
Ad. 4 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 W załączeniu do niniejszego protokołu: 

1) pismo z dnia 07.10.2014 r. związków zawodowych działających przy PCZ                         
Spółka z o.o. w Otwocku; 

2) wyciąg Nr 753 z projektu protokołu Nr 202/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu                      
w Otwocku w dniu 16.09.2014 r. stanowiący odpowiedź na wnioski Komisji                           
do budżetu Powiatu na rok 2015.  

 
 
           Protokółowała:                                                                        Przewodniczyła:                                
 
      Honorata Tarnowska                                                                      Barbara Parol 
 


