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Protokół Nr 25/17 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 26 stycznia 2017 r. 
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w siedzibie                  
Starostwa Powiatowego w Otwocku w godzinach od 1615 do 1900 pod kierunkiem 
Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Barbary Markowskiej.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy Pani Danuta Wolska – Rzewuska oraz pozostali goście, zgodnie z załączonymi listami 
obecności.  

Na wstępie Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu serdecznie powitała wszystkich 
zebranych, a następnie zaproponowała poniższy porządek obrad. 
 
Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 
2. Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu                          

i aktywizacji zawodowej w Powiecie Otwockim, realizowanych przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Otwocku – informacja Dyrektora PUP. 

3. Omówienie wystąpienia Wojewody w kontekście wydzierżawienia nieruchomości                 
i pomieszczeń prosektorium zlokalizowanych przy ul. Batorego w Otwocku.  

4. Przyjęcie protokołów. 
5. Sprawy różne. 
6. Zakończenie posiedzenia. 

 
Porządek obrad został przyjęty. 

 
Ad. 2 
 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Danuta Wolska – Rzewuska na podstawie 
przygotowanych materiałów przedstawiła informacje dot. oceny lokalnego rynku pracy oraz 
programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej w Powiecie Otwockim, 
realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku. 
Wydruk materiałów w załączeniu. 
 
Ad. 3  
 Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła pismo z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie 
zarzutu dotyczącego naruszenia przez Radę Powiatu w Otwocku przepisów ustawy z dnia            
15 kwietnia 2016 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), przedstawionego 
przez Pana P. G. w piśmie z dnia 29 listopada 2016 r. skierowanym do Ministra Zdrowia 
(znak sprawy: SRP.0005.18.2016).  

Wiceprzewodnicząca Rady odczytała również odpowiedź Przewodniczącego Rady 
Powiatu z dnia 17 stycznia 2017 r., w której informuje, iż pismo zostało przekazane 
wszystkim radnym oraz Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, która podejmie dalsze 
prace związane z analizą zarzutów (znak sprawy: SRP.0005.18.2016).   

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady zaproponowała projekt stanowiska Rady 
Powiatu w Otwocku w ww. sprawie (w załączeniu).  

W trakcie dyskusji Wiceprzewodnicząca Rady udzieliła głosu Panu Sławomirowi 
Mochwi właścicielowi Zakładu Usług Pogrzebowych „Exitus”, który przedstawił informacje                  
w temacie zarzutów przedstawionych przez Pana P. G.  
 Radny Krzysztof Szczegielniak zauważył, że Pan P. G. skarży samą reklamę domu 
pogrzebowego, której tak naprawdę nie ma na terenie Szpitala. Natomiast udowadnia,                    
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że adres Batorego 44 jest używany w ogłoszeniach prasowych przez dom pogrzebowy.  
Radny popiera treść sporządzonego stanowiska zwracając uwagę, iż w momencie, gdy                 
Pan P. G. składał skargę ten adres był zamieszczany w reklamach domu pogrzebowego na 
stronach internetowych. W związku z powyższym zaproponował, aby w § 1 ust. 1 wyrazy 
„czyli jest chybiony” sformułować inaczej. 
 Wiceprzewodnicząca zaproponowała, aby jednak w § 1 ust. 1 zakończyć na wyrazach 
„nie potwierdził się”, wykreślając wyrazy „czyli jest chybiony”. 
 Radny Artur Brodowski zacytował treść art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r 
o działalności leczniczej: 
„W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych: 
1) nie mogą być świadczone usługi pogrzebowe oraz prowadzona ich reklama;…” 
Radny Artur Brodowski zauważył, że niewątpliwie prosektorium i zakład pogrzebowy 
znajdują się w innej lokalizacji niż miejsce, gdzie są świadczone usługi zdrowotne. Zatem 
Komisja powinna wskazać w stanowisku właśnie te okoliczności. 
 Radny Krzysztof Szczegielniak kontynuując myśl radnego Artura Brodowskiego 
zaproponował, aby w § 1 jak również w uzasadnieniu podkreślić, że reklama nie jest 
świadczeniem usług. 

Rady Artur Brodowski zauważył, że stanowisko Komisji nie powinno być wzorowane 
na odpowiedzi jaką udzielił Starosta (znak sprawy: S.OS.V.0330.3.2017), która odpowiada na 
inne pytanie niż to które kieruje Wojewoda Mazowiecki do Rady Powiatu. W piśmie z dnia 
15 grudnia 2016 r. (znak sprawy: SRP.0005.18.2016) Wojewoda prosi, aby zbadać czy 
uchwała Nr 167/XIX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości o pow. 843 m2 stanowiącej 
własność Powiatu Otwockiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 6/20 z obr. 135                       
w Otwocku na czas oznaczony do lat 25 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia tej umowy, nie naruszyła przepisów prawa zgodnie z przepisami ustawy z dnia                
23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 525, z późn. zm.). 

Radni zaproponowali, aby nie wzorować się na odpowiedzi Starosty i przygotować 
stanowisko zawierające odpowiedź na pytanie kierowane do Rady Powiatu.   

W związku z powyższym Komisja przyjęła poniższy wniosek: 
 
Wniosek:  
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa wnioskuje do Zarządu Powiatu                             
o przygotowanie stanowiska Rady Powiatu w Otwocku, zawierającego odpowiedź na 
pytanie skierowane do Rady Powiatu.  
 

Wniosek został przyjęty przez aklamację. 
 

Ad. 4 
Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji: 
 

• protokół Nr 20/16 z dnia 24 listopada 2016 r., został przyjęty, 
 

Radni podjęli dyskusję w sprawie ww. protokołu, w trakcie której została odczytana 
informacja prawna z dnia 3 stycznia 2017 r. sporządzona przez Kancelarię Adwokacką, która 
obsługuje Starostwo Powiatowe w Otwocku. 

Radny Krzysztof Szczegielniak zaproponował, aby w ww. protokole uwzględnić 
wypowiedzi zaproszonych dyrektorów jednostek oraz obecnych na posiedzeniu Komisji 
gości. 
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Radny Artur Brodowski zauważył, że zgodnie z zapisem w Statucie komisje obradują 
do momentu posiadania wymaganego kworum.  

Starosta odpowiedział, że protokół jest sporządzany z posiedzenia Komisji a nie           
z posiedzenia radnych. Zauważył również, że w protokole została zawarta informacja, iż 
czterech radnych po utracie kworum przez Komisję wysłuchało wystąpienia Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jak 
również wystąpienia Dyrektora firmy ONKOMED.  

Wiceprzewodnicząca Rady w wyniku dyskusji poddała głosowaniu przyjęcie                    
ww. protokołu.  

Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 3 osoby, „wstrzymała się” – 1 osoba. 
 

• protokół Nr 21/16 z dnia 1 grudnia 2016 r., został przyjęty jednomyślnie w obecności 
9 członków Komisji, 

 
• protokół Nr 22/16 z dnia 8 grudnia 2016 r., został przyjęty jednomyślnie w obecności 

9 członków Komisji, 
 

• protokół Nr 23/16 z dnia 22 grudnia 2016 r., został przyjęty jednomyślnie w obecności 
9 członków Komisji. 
 

Ad. 5 
1) Wiceprzewodnicząca Rady odczytała pismo z dnia 12 stycznia 2017 r. dotyczące  

profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie poprawy jakości funkcjonowania jednostek 
leczniczych (znak sprawy: SRP.0005.1.2017); 
 

Komisja wyraziła chęć zapoznania się z ofertą firmy. 
 

2) Wiceprzewodnicząca Rady odczytała wyciąg Nr 420 z projektu protokołu Nr 115/16              
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 14 grudnia 2016 r., który wpłynął 
do Komisji; 

 
Komisja zapoznała się w decyzją Zarządu.  
 

3) Wiceprzewodnicząca Rady odczytała protest z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie 
konkursu na świadczenia opieki zdrowotnej w PCZ Sp. z o.o. oraz pismo z dnia                   
10 stycznia 2017 r. zawierające odpowiedź na ww. pismo;  

 
Członkowie Komisji  poprosili o przesłanie ww. pism do ich wiadomości. 
 

4) Wiceprzewodnicząca Rady odczytała pismo z dnia 3 listopada 2017 r. dot. zaproszenia 
na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady  
Miasta Otwocka oraz pismo z dnia 10 stycznia 2017 r., stanowiące odpowiedź 
Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa.  

 
Komisja nie zgłosiła uwag do ww. pisma. 
 
Ad. 6 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
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W załączeniu do protokołu: 
 

1) lista obecności; 
2) sprawozdanie z działalności PUP w Otwocku za 2016 r.; 
3) artykuł: „Partnerstwo lokalne w Otwocku. Nowa inicjatywa.”; 
4) dokumenty dot. informacji prawnej; 
5) wyciąg Nr 420 z projektu protokołu Nr 115/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu                   

w Otwocku w dniu 14 grudnia 2016 r.; 
6) protest z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie konkursu na świadczenia opieki 

zdrowotnej w PCZ Sp. z o.o.; 
7) pismo z dnia 10 stycznia 2017 r. zawierające odpowiedź w sprawie konkursu na 
świadczenia opieki zdrowotnej w PCZ Sp. z o.o.; 

8) pismo z dnia 3 listopada 2017 r. dot. zaproszenia na posiedzenie Komisji Spraw 
Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady  Miasta Otwocka; 

9) pismo z dnia 10 stycznia 2017 r. zawierające odpowiedź Przewodniczącego Komisji 
Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 
 

Protokółowała: 
 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczyła: 
 

Barbara Markowska 
 

 


