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Protokół Nr 31/17 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 27 lipca 2017 r. 

 

 

 Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Otwocku pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji radnego 

Janusza Golińskiego w godzinach od 16
15

 do 18
00

. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Prezes Powiatowego Centrum 

Zdrowia Spółka z o.o. Henryka Romanow, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych                   

w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek oraz pozostali goście, zgodnie z załączonymi listami 

obecności.   

Na wstępie Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie zaproponował 

poniższy porządek obrad. 

 

Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Informacja nt. bieżącej sytuacji w PCZ Spółka z o.o.  

3. Bezpieczeństwo na drogach powiatowych w Otwocku. 

4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad. 

 

Ad. 2  

  Pani Prezes poinformowała, że z godnie z listą opublikowaną 27 czerwca 2017 r. przez 

Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, do sieci szpitali zakwalifikowało się 
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku przy ul. Batorego 44. Rodzaj świadczeń 
Placówki, które znalazły się w sieci to: 

− Izba Przyjęć, 
− Oddział Chirurgiczny, 

− Oddział Chorób Wewnętrznych, 

− Oddział Ginekologiczno – Położniczy, 

− Oddział Pediatryczny. 

W Szpitalach I Stopnia, do których należy PCZ, nie znalazły się świadczenia na Poradnię 
Okulistyczną, Otolaryngologiczną oraz Urologiczną, dlatego też na te poradnie zostaną 
ogłoszone konkursy. 

 Radna Małgorzata Wielopolska zapytała, czym było spowodowane niepodpisanie 

kontraktów na poradnie okulistyczne i laryngologiczne (jedyne, jeśli chodzi o specjalistkę, 
dziecięcą w Otwocku) oraz jak argumentowano decyzję, że konkursy na ww. poradnie muszą 
być rozpisane w terminie późniejszym? 

  Pani Prezes odpowiedziała, że w całym województwie dla szpitali powiatowych nie 

zostały zakontraktowane powyższe świadczenia. W związku z czym Narodowy Fundusz 

Zdrowia zaproponował rozwiązanie w formie oddzielnych kontraktów na ww. poradnie. 

  Rady Grzegorz Michalczyk zapytał czy Spółka ma zobowiązania względem ZUS-u 

bądź Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? 

  Pani Prezes odpowiedziała, że obecnie placówka nie posiada zobowiązań wobec  

ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego. Natomiast należności względem Zakładowego Funduszu 
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Świadczeń Socjalnych są realizowane w miarę możliwości w zależności od otrzymywanych 

podań.  
  Następnie Przewodniczący Komisji udzielił głosu Pani Sylwii Wysockiej 

przedstawicielce prasy lokalnej Linii Otwockiej, która zapytała, co w związku z ogłoszeniem 

drugiego przetargu na remont Oddziału Wewnętrzne Powiatowego Centrum Zdrowia zostało 

zmienione w warunkach zamówienia? 

  Starosta dopowiedział, że na to zadanie w Budżecie Powiatu oraz Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Starostwo na lata 2017 i 2018 zostały zarezerwowane środki pieniężne 

w wysokości 3 mln zł. Podczas pierwszego przetargu najtańsza oferta opiewała na kwotę 
blisko 3 mln 800 tys. zł, gdzie ok. 800 tys. zł wynosiło wyposażenie Oddziału. W wyniku, 

czego przetarg został unieważniony, ponieważ zaoferowana kwota znacznie przewyższała 

środki pieniężne zabezpieczone przez Powiat. Wobec tego przy ogłaszaniu drugiego przetargu 

zrezygnowało z wyposażenia Oddziału pozostając przy samych wyremontowaniu 

pomieszczeń. Starosta poinformował, że zgodnie z informacjami otrzymanymi od Marszałka 

Województwa Mazowieckiego dot. uruchomienia przyszłym roku specjalnych instrumentów 

wsparcia samorządów lokalnych istnieje możliwość pozyskania środków pieniężnych na 

wyposażenie Oddziału Wewnętrznego.  

 

Ad. 3 

 Dyrektor ZDP poinformował, że inwestycje przyjęte w budżecie na bieżący rok są 
realizowane zgodnie z harmonogramem, jednocześnie są wykonywane również dodatkowe 

zadania, które zostały wprowadzone do budżetu w tracie roku. 

 Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie koncepcji prac na: 

• ul. Staszica, 

Dyrektor wyjaśnił, że obecnie nie są planowane żadne prace na ul. Stasica. Natomiast, 

na ukończeniu jest opracowywanie dokumentacji na sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu 

ul. Kołłątaja z Majową zgodnie z przyjętym zadaniem w tegorocznym budżecie.   

• ciągu ul. Wawerskiej, Portowej, Rycerskiej, Mieszka I, 

Dyrektor poinformował, że w ubiegłym tygodniu w tym ciągu ulic została oddana do 

użytku sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Portowej, Okrzei i Rycerskiej. 

• skrzyżowaniu ul. Reymonta z Żeromskiego. 

Dyrektor przypomniał, że w ubiegłym roku do budżetu zostało przyjęte zadanie 

opracowania dokumentacji dla ciągu ul. Czaplickiego - Samorządowa łącznie z rondem na 

skrzyżowaniu ul. Samorządowej, Żeromskiego i Borowej. Natomiast Miasto Otwock posiada 

dokumentację na rondo u zbiegu ul. Samorządowej z Reymonta i na sygnalizację świetlną na 

skrzyżowanie ul. Reymonta i Żeromskiego. W związku z czym powstała koncepcja, aby przy 

współpracy z Miastem Otwock wystąpić z wnioskiem do „Schetynówki” o pomoc                          

w realizacji zadania. 

 

Ad. 4 

• Protokół Nr 29/17 z posiedzenia w dniu 19 maja 2017 r. został przyjęty. 

 

Głosowanie: „za” – 8 osób. 

 

• Protokół Nr 30/17 z posiedzenia w dniu 13 lipca 2017 r. został przyjęty. 

 

Głosowanie: „za” – 8 osób. 
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Ad. 5 

1) Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 2 maja 2017 r. Prezesa Zarządu 

PCZ Sp. z o.o. dot. udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej 

pomocy lekarskiej przez zespoły stacjonarne i wyjazdowe w latach 2013-2017; 

Komisja nie zgłosiła uwag do ww. pisma. 

 

2) Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 19 maja 2017 r. Prezesa Zarządu 

PCZ Sp. z o.o. dot. przemocy fizycznej w rodzinie oraz osób pod wpływem alkoholu 

przyjmowanych w Izbie Przyjęć PCZ Sp. z o.o. w Otwocku; 

Komisja nie zgłosiła uwag do ww. pisma. 

 

3) Radna Małgorzata Wielopolska, nawiązując do artykułu, który ukazał się w lokalnej 

prasie w sprawie kloszarda przebywającego na terenie Powiatowego Centrum Zdrowia 

i pogłosek dot. jego pobicia przez grupę młodzieży, zapytała czy na terenie powiatu 

działają grup młodzieży, które przejawiają agresję? 

Przewodniczący poinformował, że ww. kwestia będzie tematem dyskusji na 

najbliższym posiedzeniu Komisji, na które zostanie zaproszony Komendant Powiatowej 

Policji w Otwocku. 

 

4) Radna Małgorzata Wielopolska w nawiązaniu do posiedzenia Komisji Rolnictwa, 

Leśnictwa i Środowiska, które odbyło się w dniu 20.07.2017 r. na terenie oczyszczalni 

ścieków OPWiK wyraziła pogląd w kwestii budowy przez Miasto Józefów 

oczyszczalni ścieków z ujściem do rzeki Świder.  

 

Komisja podczas dyskusji przyjęła poniższe wnioski: 

 

Wniosek: 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa wyraża zaniepokojenie problemem dot. 

budowy oczyszczalni ścieków przez miasto Józefów i zrzutem ścieków do rzeki Świder, 

która znajduje się w rezerwacie przyrody. 

 

Głosowanie: „za” – 7 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

Wniosek: 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa wnioskuje do Zarządu Powiatu                            

o zorganizowanie spotkania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

w Otwocku z Komisją Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta 

Józefów w kwestii budowy oczyszczalni ścieków przez miasto Józefów i zrzutem ścieków 

do rzeki Świder. 

 

Głosowanie: „za” – 7 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

Ad. 6  

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

 

 



4 

 

W załączeniu do protokołu: 

 

1) lista obecności; 

2) pismo z dnia 2 maja 2017 r. dot. udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej            

i świątecznej pomocy lekarskiej przez zespoły stacjonarne i wyjazdowe w latach             

2013-2017; 

3) pismo z dnia 19.05.2017 r. dot. przemocy fizycznej w rodzinie oraz osób pod 

wpływem alkoholu przyjmowanych w Izbie Przyjęć PCZ Sp. z o.o. w Otwocku. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 

 

Janusz Goliński 

 


