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 Protokół Nr 19/16 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 13 października 2016 r. 
 
 
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Otwocku w godzinach 1615 – 1845 pod kierunkiem 
Przewodniczącego Komisji, radnego Janusza Golińskiego.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz pozostali goście, zgodnie                             
z załączonymi listami obecności.  

Na wstępie Przewodniczący serdecznie powitał wszystkich zebranych, a następnie 
zaproponował poniższy porządek posiedzenia. 
 

Porządek posiedzenia:  
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.  
2. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 
3. Omówienie pisma z dnia 06.09.2016 r. Dyrektora ONKOMED.   
4. Sprawy różne. 
5. Zakończenie posiedzenia. 

 
Przewodniczący Komisji poinformował radnych, że Pani Prezes Henryka Romanow nie 

będzie uczestniczyła w posiedzeniu Komisji z powodów zdrowotnych. 
 

Ad. 1  
 Radni przyjęli powyższy porządek posiedzenia. 
 
Ad. 2 
 Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji: 
 

• protokół 17/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r.  
 

Głosowanie: „za” 6 osób, „wstrzymały się” 2 osoby. 
 

• protokół 18/16 z dnia 26 sierpnia 2016 r. – Wicestarosta poprosił, aby protokół przyjąć 
na następnym posiedzeniu Komisji, ponieważ chciałby ponownie odnieść się do 
swoich wypowiedzi. Poinformował również, że czeka na odpowiedź Pani Prezes          
w kwestii tego protokołu. 

 
Ad. 3 
 Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 6 września 2016 r. w sprawie 
uregulowania zaległych płatności wraz z odsetkami wobec NZOZ ONKOMED (znak sprawy: 
SRP.0004.29.2016).  
 Wicestarosta poinformował radnych, że z powodu problemu z rozliczeniami 
należności za współpracę z firmą ONKOMED aktualnie prowadzone są negocjacje mające 
przynieść rozwiązanie obecnej sytuacji. Zaproponowano „przelanie” bezpośrednio na konta 
pracowników należności, które wobec nich ma Spółka. Niestety na takie rozwiązanie nie 
zgodziła się Pani Dyrektor firmy ONKOMED. Natomiast zaległe należności wobec firmy 
ONKOMED Spółka spłaci w przeciągu miesiąca. 
 Radna Małgorzata Wielopolska zapytała czy można przekazać pracownikom 
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informację, że w przeciągu miesiąca zostaną zapłacone zaległe należności? 
 Wicestarosta odpowiedział, że Zarząd Powiatu dokłada wszelkich starań, aby tak się 
stało.  
 W trakcie dyskusji radny Artur Brodowski oświadczył, że należałoby zastanowić się 
nad tym, w jaki najtańszy sposób dla Powiatu można byłoby zasilić Szpital w gotówkę.    

Wicestarosta powiedział, że problemem Spółki jest to, że ona nigdy nie dostała 
kapitału w „czystej” gotówce.  
 Radna Bogumiła Więckowska przypominała, że obecna Pani Prezes PCZ Sp. z o.o., 
jak również Wicestarosta zapewniali, że do końca września br. na rachunku bieżącym Spółki 
wynik będzie zerowy.  
 Wicestarosta odpowiedział, że Pani Prezes PCZ Sp. z o.o. mówiła o doprowadzeniu do 
sytuacji, w której Spółka nie będzie generować długów. W tym roku obsługa zadłużenia 
pochłonęła 1,5 mln zł. Natomiast w kwestii zbilansowania przychodów i kosztów to ten punkt 
został już osiągnięty. 
 Starosta nawiązując do wypowiedzi Wicestarosty dodał, że nie było mowy o tym, aby 
rachunek zysków i strat był zerowy bądź dodatni. Kwestia dotyczyła tego aby w czerwcu-
wrześniu osiągnąć zerowe bądź dodatnie wyniki w układzie miesięcznym, co też zostało 
dokonane. W sierpniu, wrześniu i październiku Szpital „wychodził” na niedużym plusie. 
 Radna Małgorzata Wielopolska zauważyła, że w otrzymanym zestawieniu 
przychodów i kosztów PCZ Sp. z o.o. za okres 01-08/2015, 01-08/2016 przychody 
działalności za rok 2015 r. wynosiły 26 795 086,02 zł, natomiast w obecnym roku wzrosły        
o 2 mln zł. Radna zapytał czy są to pieniądze przesłane przez NFZ na doposażenie etatów 
pielęgniarskich tzw. znaczone pieniądze, z których miały być realizowane podwyżki? 
 Wicestarosta odpowiedział, że nie jest w stanie teraz odpowiedzieć na to pytanie             
i zobowiązywał się do przesłania odpowiedzi.  
 Radny Artur Brodowski zauważył, że sprawa zaległych zobowiązań dotyczy firmy 
ONKOMED i Zarządu Spółki, natomiast Komisja otrzymała pismo do wiadomości, dlatego 
też zaproponował zakończenie dyskusji.  
 Radny Krzysztof Szczegielniak zauważył, że pismo zostało skierowane do Komisji              
z prośbą o pomoc. Natomiast z otrzymanych pism można dostrzec rozbieżność informacji na 
temat prowadzonych negocjacji, ponieważ Pani Prezes zapewnia, że są one prowadzone,              
a Pani Dyrektor firmy ONKOMED twierdzi, iż nie zostały przeprowadzone żadne negocjacje.  
 Wicestarosta zapewnił, że prowadzone są rozmowy zarówno z Panią Prezes, jak            
i Panią Dyrektor w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji. 
 Radna Grażyna Olszewska zapytała ile zostało złożonych spraw do sądu przez byłych 
pracowników?  
 Wicestarosta odpowiedział, że tą sprawą zajmuje się Rada Nadzorcza. 
 W wyniku powstałej dyskusji Wicestarosta zobowiązał się do przygotowania 
zestawienia dot. oszczędności związanych z rezygnacją świadczonych przez firmę 
ONKOMED usług, a zatrudnianiem nowych pracowników. 
 Radny Krzysztof Szczegielniak zauważył, że w dostarczonym podczas Komisji piśmie 
z dnia 26 września 2016 r. brakuje kilku załączników. 
 Wicestarosta odpowiedział, że nie zostały one przekazane ze względy na zawarte                  
w nich dane osobowe poszczególnych pracowników Szpitala.  
 Radna Małgorzata Wielopolska zaproponowała, aby ukryć dane osobowe 
pracowników Szpitala i takie zestawienie przesłać radnym. 
 Wicestarosta zgodził się z powyższą propozycją radnej i obiecał przesłanie 
brakujących zestawień.  
 Radna Małgorzata Wielopolska poprosiła o zestawienie dotyczące realizacji kontraktu 
z NFZ za ubiegły i obecny rok. Dodała że Spółka otrzymuje od NFZ wykaz realizacji 
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kontraktu przygotowany w systemie „OPTIMED”. 
 Wicestarosta odpowiedział, że słyszał o systemie „SZOI” (System Zarządzania 
Obiegiem Informacji). 
 Radna Małgorzata Wielopolska odpowiedziała, że to jest ten sam system. 
 Wicestarosta odpowiedział, że postara się zasięgnąć informacji w tej sprawie.  
 
Ad. 4 

1. Przewodniczący przedstawił pismo z dnia 22 sierpnia 2016 r., w sprawie 
poświadczenia za zgodność z oryginałem kserokopii pism (znak sprawy: 
SRP.0004.26.2016).  

 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. pisma. 
 

2. Przewodniczący przedstawił  pismo z dnia 5 września 2016 r., w sprawie udzielenia 
pomocy w rozwiązaniu zaistniałej sytuacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku. 

 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. pisma. 
 

3. Przewodniczący przedstawił pismo z dnia 12 września 2016 r., w sprawie artykułu 
„Nerwowo wokół szpitala” (znak sprawy: SRP.0004.30.2016). 

 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. pisma. 
 

4. Przewodniczący przedstawił pismo z dnia 14 września 2016 r. w sprawie ujęcia 
wniosku w projekcie budżetu Powiatu Otwockiego na 2017 r. (znak sprawy: 
SRP.0005.12.2016).  

 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. pisma. 
 
Ad.5. 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
W załączeniu do protokołu: 
 

1) lista obecności; 
2) pismo z dnia 26 września 2016 r. w sprawie informacji dot. sytuacji finansowej Spółki 

na dzień 31.08.2016 r. (pismo dostarczone podczas posiedzenia Komisji); 
3) pismo z dnia 5 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy w rozwiązaniu 

zaistniałej sytuacji w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego 
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku; 

 
 

Protokółowała: 
 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 
 

Janusz Goliński 
 


