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Protokół Nr 9/15 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 22 października 2015 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Otwocku w godzinach 1615 – 1800 pod kierunkiem 
Przewodniczącego Komisji Pana Janusza Golińskiego. W posiedzeniu uczestniczyli 
członkowie Komisji, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku 
Małgorzata Woźnicka oraz radny powiatu Krzysztof Szczegielniak, zgodnie z załączonymi 
listami obecności. 

 
Porządek posiedzenia:  
1. Omówienie projektów uchwał na IX sesję Rady Powiatu.  

a) projekt Nr 7 – w sprawie zmiany uchwały Nr 36/IV/15 Rady Powiatu w Otwocku                        
z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON; 

b) projekt Nr 8 – w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Podbieli. 
2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 
4. Zakończenie posiedzenia. 
 

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty bez uwag. 
 

Ad. 1 
Przewodniczący Komisji przedstawił poniższe projekty uchwał Rady Powiatu                              

w Otwocku celem zaopiniowania przez członków Komisji:  
 

a) projekt Nr 7 – w sprawie zmiany uchwały Nr 36/IV/15 Rady Powiatu w Otwocku                        
z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON; 

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka 

omówiła ww. projekt uchwały. Poinformowała, iż została zwiększona wysokość środków 
przypadających Powiatowi Otwockiemu według algorytmu na 2015 rok o kwotę  59.548 zł. 
W związku z czym ogólna suma środków PFRON została zwiększona z 1.998.004 zł do 
2.057.522 zł. Pani Dyrektor przypomniała, że we wrześniowym posiedzeniu Komisji 
uczestniczyli przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie 
powiatu otwockiego zwracając uwagę na sprawy dotyczące finansowania WTZ-tów. Dyrektor 
powiedziała, że było takie stanowisko, na podstawie którego ww. środki powinny, zdaniem 
Warsztatów, zostać przeznaczone na ich działalność. Jednakże to Rada Powiatu podejmuje 
decyzję o tym, na jakie zadania zostają przeznaczono środki z PFRON. W tej kwestii Rada 
Powiatu zawsze kieruje się potrzebami osób niepełnosprawnych, które z tego funduszu 
korzystają. Środki przypadające Powiatowi są niewystarczające. Jest bardzo dużo wniosków 
nierozpatrzonych właśnie ze względu na brak środków (wszystkie łącznie opiewają na kwotę 
ponad 300 tys. zł). Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych będąca organem 
opiniodawczym i doradczym podjęła decyzję, aby w tej sytuacji znaleźć pewien kompromis. 
Dofinansowane zostałyby zatem Warsztaty, jak również zaopatrzenie w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, w związku ze zwiększonym 
zapotrzebowaniem osób niepełnosprawnych. Powyższe rozwiązanie zostało zaproponowane 
w przedmiotowym projekcie uchwały.  

Radny Artur Brodowski powiedział, że brakuje analizy potrzeb osób 
niepełnosprawnych na terenie powiatu otwockiego. Dodał, że chciałby wiedzieć jakie wnioski 
są odrzucane z powodu braku środków. 
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Dyrektor poinformowała, że na ten moment jest 248 wniosków oczekujących na 
kwotę 312.355,11 zł. W pierwszej kolejności odrzucane są wnioski na turnusy rehabilitacyjne 
dla osób dorosłych, a w zależności od stopnia niepełnosprawności została wprowadzona 
zasada „raz na dwa lata”. 

Radny Krzysztof Boczarski, na prośbę radnej Barbary Markowskiej, podjął kwestię 
WTZ-tów. Zwrócił uwagę, iż pojawiły się pewne niespójne i niewłaściwie wyjaśnione pisma 
Ministerstwa. Zwiększenie ogólne środków zostało przedstawione jako zwiększenie dla                                
WTZ-tów i tak tą informację odebrali przedstawiciele samych Warsztatów, w następstwie 
czego WTZ-ty zwracały się z prośbami o interwencję. Pan Boczarski, w imieniu Pani 
Markowskiej, poprosił o wystąpienie z pismem do Ministerstwa o jasną i klarowną 
odpowiedź w przedmiotowej kwestii. Dodał, że należą się wyjaśnienia WTZ-tą.  

Starosta Otwocki Mirosław Pszonka powiedział, że pismo Ministerstwa sugerowało, 
żeby część środków przeznaczyć na WTZ-ty. Przyznanie przez Powiat środków z własnego 
budżetu w kwocie ok. 19 tys. zł i tak nie załatwi sprawy. Poinformował, że Powiatowa 
Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych wzięła pod uwagę inną kwestię i proponuje 
przeznaczyć środki na nagrody dla pracowników warsztatów, z uwagi na bardzo niskie 
uposażenia. Dodał, że należy pamiętać o pracownikach WTZ-tów. W związku z czym 
Starosta powiedział, że byłby za tym, aby proponowaną kwotę przeznaczyć na WTZ-ty.  

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 
przedmiotowego projektu.  
 
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 7 członków pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały. 

Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 1 osoba. 
 

b) projekt Nr 8 – w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Podbieli. 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka 
omówiła ww. projekt uchwały.  

Radny Artur Brodowski zgłosił uwagę do podstawy prawnej, w której powinien zostać 
przywołany art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 
przedmiotowego projektu, ze zmianą w podstawie prawnej. 
 
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 8 członków jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, ze zmianą w podstawie prawnej. 
 
Ad. 2 
1) 

Radna Małgorzata Wielopolska poinformowała, że chciałaby zapoznać członków 
Komisji z listem skierowanym do Starosty Otwockiego, którego autorami są pracownicy 
Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Pani Wielopolska powiedziała, że funkcję 
radnego Powiatu pełni bardzo krótko, ale jest to już drugi list, jaki otrzymała od 
zaniepokojonych i poruszonych pracowników Szpitala. Dodała, że nie może zdradzić nazwisk 
autorów tego listu, jednakże zapewnia, że nie są oni „pieniaczami”. Poprosiła, aby mimo 
braku podpisów nie traktowano tego pisma jako anonim, a raczej wzięto pod uwagę 
argumenty, które zawiera. Dodała, że jest nawet w stanie podpisać się pod ww. listem, aby 
stracił status anonimu. Następnie odczytała zebranym przedmiotowe pismo.  
Pani Wielopolska dodała, że w odczuciu pracowników Szpitala żadna firma nie zniesie takich 
postępujących zmian wprowadzanych wielokrotnie w ciągu roku. Każda nowa osoba na 
stanowisku prezesa będzie uczyła się tego zakładu od początku. Zdumiewające jest, że                      
na tak ważne stanowisko były powoływane osoby, które następnie zwalniano. Zdaniem radnej 
takie działanie wskazuje na niekompetentność tych osób. 
Radna powiedziała, że pracownicy oczekują, aby obecna Pani Prezes przedstawiła i wdrożyła 
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program restrukturyzacji zawierający nowe pomysły. Dodała, że pracownicy proszą również, 
aby „Rada Nadzorcza była taka, żeby w sposób cywilizowany i merytoryczny była w stanie 
skontrolować Panią Prezes”. Jeżeli chodzi o Pana Dyrektora Ozdarskiego, to również ma 
odczucie, że brak doświadczenia pokrywany jest nadmierną pewnością siebie i często 
aroganckim zachowaniem, co w konsekwencji prowadzi do konfliktów. Ponadto pracownicy 
„czuli”, że poprzednia Pani Prezes zatrudniła nowe osoby, ponieważ w Szpitalu pojawiły się 
„nowe twarze”. W związku z czym według radnej przeanalizowane powinny zostać  również  
dane dot. zatrudnienia.  
 Przewodniczący Komisji powiedział, że widzi potrzebę zwołania posiedzenia Komisji 
z udziałem Prezesa PCZ Spółka z o.o.  
 Starosta Otwocki Mirosław Pszonka powiedział, że mimo deklaracji radnej                               
o możliwości złożenia podpisu pod pismem, to list, który dotarł do Starostwa jest anonimem. 
Nie został on podpisany, w związku z czym nie ma możliwości skonfrontowania pewnych 
faktów. Starosta zapewnił, że nie było jakiejkolwiek próby odwołania Pani Prezes. Dodał, że 
pismo porusza pewne kwestie, które należałoby na pewno wyjaśnić. 
 Wicestarosta Paweł Rupniewski dodał, że nie było sygnałów, które kwestionowałyby 
kompetencje doktora Ozdarskiego.  

Radny Krzysztof Szczegielniak stwierdził, że Rada Nadzorcza Powiatowego Centrum 
Zdrowia nie nadaje się do nadzorowania pracy Szpitala, ponieważ nie panuje nad tym co się 
w nim dzieje. Dodał, że jedynie merytorycznie przygotowaną osobą, ale tylko z punktu 
widzenia medycznego, jest Pan Królak. Zdaniem radnego czas tej Rady minął, zatem dobrze 
byłoby nie czekać do końca kadencji, tylko zakończyć temat.   

Radny Artur Brodowski powiedział, że sformułowania zawarte w piśmie są bardzo 
emocjonalne i jest ich o wiele więcej niż zarzutów w sensie prawnym. Wiadomo, że                            
w Szpitalu „wrze” od wielu lat. Jednakże poprosił, aby Zarząd Powiatu wyjaśnił sytuację,                  
w której Prezes Spółki składa dymisję, a następnego dnia ja wycofuje. Jest to kuriozum. Jakie 
powody zadecydowały o takim zachowaniu? Powiedział, że chciałby zapoznać się z opinią 
prawną, jaki jest status obecnej Pani Prezes. Czy w świetle złożonej dymisji jest ona 
Prezesem, czy już nie jest? Na czyje ręce została złożona dymisja? 

Radny Grzegorz Michalczyk stwierdził, iż funkcję Prezesa PCZ powinien pełnić 
fachowiec.  

 
2) 

Wicestarosta Otwocki poinformował, iż w dniach 5-6 października br. w Warszawie 
odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zorganizowana przez Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji. W wydarzeniu udział wzięli m.in. wiceminister Jurand Drop, 
wiceminister Jan Grabiec oraz przedstawiciele władz samorządowych. Wicestarosta 
reprezentujący podczas Konferencji Samorząd Powiatu Otwockiego odebrał z rąk Ministra 
wyróżnienie za realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie 
Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse". 

 
Ad. 3 

Protokoły Nr 7-8/15 z ubiegłego posiedzenia Komisji zostały przyjęte. 
  
Ad. 4 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
W załączeniu do protokołu: 

1) lista obecności. 
 

Protokółowała:       Przewodniczył: 
 
       Honorata Tarnowska        Janusz Goliński 


