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Protokół Nr 10/15 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 23 listopada 2015 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Otwocku w godzinach 1615 – 1815 pod kierunkiem 
Przewodniczącego Komisji Pana Janusza Golińskiego. W posiedzeniu uczestniczyli 
członkowie Komisji, Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski oraz pozostali goście, zgodnie                      
z załączonymi listami obecności. 

 
Na wstępie Przewodniczący serdecznie powitał wszystkich zebranych, a następnie 

zaproponował poniższy porządek posiedzenia:  
1. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu na 2016 rok. 
2. Sprawy różne. 
3. Zakończenie posiedzenia. 
 

Radny Artur Brodowski zgłosił wniosek o zmianę przedstawionego porządku obrad 
proponując wprowadzenie pkt. 1 w brzmieniu: „Informacja o zmianie na stanowisku Prezesa 
Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.”.  

 
Przewodniczący poddał głosowaniu ww. wniosek. Głosowanie: za – 5 osób, 

wstrzymała się – 1 osoba.  
 
Porządek posiedzenia: 
1. Informacja o zmianie na stanowisku Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. 
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu na 2016 rok. 
3. Sprawy różne. 
4. Zakończenie posiedzenia. 
 
Ad. 1 
 Starosta Otwocki Mirosław Pszonka poinformował, iż w dniu dzisiejszym Rada 
Nadzorcza PCZ Spółka z o.o. podjęła decyzję o odwołaniu Pani Joanny Pawlak z funkcji 
Prezesa. Starosta powiedział, że nie otrzymał jeszcze uchwały Rady Nadzorczej w powyższej 
sprawie. Dodał, że sytuacja Szpitala w okresie pełnienia funkcji przez Panią Pawlak nie 
ulegała poprawie. Program, który został przedstawiony Zgromadzeniu Wspólników nie jest 
programem naprawy Szpitala. Podczas spotkania z pracownikami Starosta prosił o nawiązanie 
współpracy zarówno z Dyrektorem ds. Medycznych PCZ Spółka z o.o., jak i Dyrektorem                     
ds. Finansowych PCZ Spółka z o.o. Jednakże sprawy przyjęły inny obrót, mianowicie                    
w trybie natychmiastowym został zwolniony Dyrektor ds. Finansowych, natomiast                           
w przypadku Dyrektora ds. Medycznych zostało wystosowane pismo do Rady Powiatu 
Nowodworskiego o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Zgodnie                         
z ustawą o samorządzie powiatowym rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga 
uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Ponieważ jest określona sytuacja, 
że Spółka musi być zarządzana na bieżąco, a żaden z członków Rady Nadzorczej nie podjął 
się tego tematu, wobec czego na stanowisko Prezesa Zarządu została powołana nowa osoba, 
ale tylko na dwa miesiące. Starosta poinformował, iż zostanie zwołane posiedzenie 
Zgromadzenia Wspólników, podczas którego będzie ogłoszony konkurs na Prezesa PCZ                      
i konkurs na nabór kandydatów do Rady Nadzorczej PCZ.  
 Radna Małgorzata Wielopolska powiedziała, że pracownicy Szpitala zostali dzisiaj 
zaskoczeni informacjami o odwołaniu Pani Pawlak z funkcji Prezesa PCZ i powołaniu nowej 
osoby na to stanowisko. Dodała, że nie przedstawiono argumentów dla tych decyzji. Radna 
zwróciła uwagę na brak informacji nt. sytuacji finansowej. Za rządów poprzedniego Prezesa 
nie było takiej analizy. Powiedziała, że pracownicy chcieliby się z takim opracowaniem 
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zapoznać. Dodała, że rozumie, iż z rekomendacją zwolnienia Pani Pawlak i powołania 
nowego Prezesa wystąpili członkowie Rady Nadzorczej.  
 Starosta zwrócił uwagę na problem bardzo wysokich kosztów związanych                                 
z wynagrodzeniami pracowników, które stanowią ok. 70-75% wszystkich kosztów. Jest to 
bardzo duże obciążenie dla Spółki. Powiedział, że jak odchodziła poprzednia Pani Prezes                    
to zadłużenie oscylowało w granicach 4 mln zł, obecnie tylko za wrzesień jest już                                      
7 mln 240 tys. zł, a na dzień dzisiejszy prawdopodobnie 8,5 mln zł. Stwierdził, iż Pani Prezes 
powinna zająć się naprawą sytuacji finansowej Szpitala, a nie rozgrywkami personalnymi.  
Powołana nowa Prezes jest tylko doraźnie, niebawem zostanie ogłoszony konkurs na Prezesa 
PCZ.     
 Radny Grzegorz Michalczyk powiedział, że pomysł z konkursem jest bardzo dobry, 
ale ważny jest także moment jego ogłoszenia. Według radnego Zarząd nie wie, co dzieje                   
się w Szpitalu, a notorycznymi wymianami prezesów wprowadził jedynie chaos.  
 Radna Barbara Markowska powiedziała, że ogłoszenie konkursu na Prezesa PCZ jest 
dobrym kierunkiem. Zdaniem radnej konkurs powinien zostać ogłoszony również na 
członków Rady Nadzorczej, aby kompetentne osoby mogły się ubiegać o ww. funkcje. Poza 
tym według radnej powinno zostać zorganizowane spotkanie wszystkich radnych celem 
podjęcia ustaleń, co do przyszłości Szpitala. Poddała rozważeniu możliwość powrotu do 
formuły SP ZOZ-u. Jeśli chodzi o fuzję z innym Szpitalem, to na chwilę obecną jest to raczej 
niemożliwe.  
 Radny Artur Brodowski zauważył, iż formuła konkursów jest bardzo dobra pod 
warunkiem, że komisja konkursowa będzie miała spośród kogo wybierać. Ponadto nie można 
odmówić Prezesowi dobierania sobie pracowników. Jest to domena bycia pracodawcą. Radny 
stwierdził, iż dobrze byłoby gdyby radni zostali zapoznani z faktyczną sytuacją Szpitala,                       
z perspektywą na rok przyszły.  
 Starosta powiedział, że sytuacja PCZ Spółka z o.o. jest szczególnie trudna. Dodał,                     
że w zawiązku z  potrzebą podjęcia działań w sprawie finasowania szpitali powiatowych,           
24 listopada 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku odbędzie się 
nadzwyczajne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego z udziałem 
dyrektorów szpitali powiatowych. Podczas Konwentu starostowie wypracują stanowisko 
Konwentu w sprawie poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia na 2016 rok. 

Radna Małgorzata Wielopolska powiedziała, że przyszły Prezes powinien znać się na 
prowadzeniu Spółki i być osobą, która odniosła już jakieś sukcesy na tym polu. Dodał, że do 
tej pory nie widziała transparentnego rozliczenia poprzednich prezesów. Zawnioskowała, że 
jeśli były to osoby, które miały wziąć jednoosobową, pełną odpowiedzialność za 
funkcjonowanie Spółki, to powinny być rozliczone za okres swojej pracy.  

Radny Artur Brodowski stwierdził, iż dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie                    
w Starostwie wydziału, czy też zespołu nadzoru właścicielskiego nad całością majątku 
Powiatu.  

Radna Barbara Markowska skierowała do Zarządu prośbę o przygotowanie różnych, 
wszystkich możliwych wariantów dot. przyszłości Szpitala.  

Radny Artur Brodowski poparł ww. prośbę radnej Markowskiej, aby Zarząd 
„policzył” różne warianty. Zdaniem radnego zarząd wieloosobowy Spółki daje umocowanie 
do dyskusji. Zarząd jednoosobowy jest obecnie i nie sprawdza się.  
 
Ad. 2 

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski przedstawił i omówił projekt budżetu Powiatu 
na rok 2016, zwracając szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące zakresu działania 
Komisji.  

Następnie członkowie Komisji odbyli dyskusję nt. projektu uchwały. 
Radny Artur Brodowski stwierdził, iż radni powinni zapoznać się ze wszystkimi 

wnioskami, jakie wpłynęły do budżetu Powiatu na rok 2016, w związku z czym poprosił o ich 
przekazanie.  
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Starosta powiedział, że do sesji budżetowej zostaną takie informacje przygotowane. 
Poza tym na sesję zostaną zaproszeni dyrektorzy jednostek, którzy będą mogli osobiście 
udzielić wyjaśnień w ww. zakresie.  

 
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 

przedstawionego projektu budżetu Powiatu na rok 2016.  
Głosowanie: za – 5 osób, przeciw – 1, wstrzymała się – 1 osoba (nie głosowała – 1 osoba).  

 
Projekt budżetu Powiatu na rok 2016 został zaopiniowany pozytywnie, 

 w obecności 8 członków Komisji.  
 
Ad. 3 

1. Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 22.09.2015 r. mieszkańca powiatu 
z prośbą o spowodowanie utworzenia na ul. Przewoskiej w Otwocku miejsca 
wyłączonego z ruchu. Zgłosił wniosek o przekazanie przedmiotowego pisma 
Zarządowi Powiatu celem rozwiązania problemu.   

 
Ww. wniosek został przyjęty przez aklamację.  
  

2. Radny Grzegorz Michalczyk nawiązując do sytuacji PCZ Spółka z o.o. zapytał „na 
czym stoimy dzisiaj” i kiedy Zarząd przekaże dane nt. stanu finansów Szpitala?  

 
Starosta odpowiedział, że 26 listopada br. odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia 

Wspólników, po którym Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 
otrzyma stosowne materiały.  

 
3. Radna Małgorzata Wielopolska zaproponowała, aby na posiedzenia Komisji, podczas 

których będą omawiane kwestie dot. rozliczeń finansowych Spółki, były zapraszane 
osoby odpowiedzialne, czyli poszczególni prezesi PCZ.   

 
4. Radna Barbara Markowska zwróciła się do Zarządu, aby przychylił się do powołania 

przedstawiciela załogi w skład Rady Nadzorczej, ewentualnie zmienił uchwałę. 
 
Starosta odpowiedział, że zostanie ogłoszony konkurs na Prezesa Zarządu Spółki                       

i konkurs na członków Rady Nadzorczej. Komisja konkursowa zostanie uspołeczniona, w jej 
skład będą mogli wejść radni, którzy ustalą specyfikację.   
 
Ad. 4 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
W załączeniu do protokołu: 

1) lista obecności. 
 

Protokółowała:       Przewodniczył: 
 
       Honorata Tarnowska        Janusz Goliński 


