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Protokół Nr 39/18 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 14 marca 2018 r. 
 

 Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącego 

Komisji radnego Janusza Golińskiego w godzinach od 16
15

 do 18
15

. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Prezes Powiatowego Centrum 

Zdrowia Spółka z o.o. Ewa Wojciechowska, Dyrektor ds. Medycznych Powiatowego 

Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Tarun Kumar Mittal 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 Zarządu Powiatu w zakresie ochrony zdrowia w Powiecie Otwockim. 

3. Informacja nt. bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej PCZ Spółka z o.o. 

4. Sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2017.  

5. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Wicestarosta poprosił o zdjęcie pkt 2 z ww. porządku obrad. 

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji przedstawił zmieniony porządek 

obrad, który został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym w obecności 7 członków 

Komisji. 

 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:  

 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Informacja nt. bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej PCZ Spółka z o.o. 

3. Sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2017.  

4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 

 Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. przedstawiła nowego Dyrektora 

ds. Medycznych Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o., który przedstawił swoje 

doświadczenie oraz osiągnięcia w służbie zdrowia do chwili objęcia ww. stanowiska. 

 Następnie Pani Prezes odpowiadając na pytania radnych przestawiła bieżącą sytuację 

ekonomiczno-finansową PCZ Spółka z o.o.  

W załączeniu: 

1) Pismo z dnia 13 marca 2018 r. Wicestarosty przekazujące wnioskowane dane 

dotyczące Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.: 

• pismo z dnia 12.03.2018 r., Nr 4048/Z/2018 Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o.  

z załącznikami;  

− zestawienie podpisanych/aneksowanych umów w dniach 27-31 grudnia 2017 r,  
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− zestawienie – aneksy do umów z NFZ podpisane za rok 2018,  

− zestawienie w zakresie kwot wynikających z przegranych przez Spółkę spraw 

sądowych w latach 2015, 2016, 2017 z podziałem na sądy powszechne i sądy 

pracy,  

− zestawienie dot. wysokości zysków uzyskanych od momentu otwarcia Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego,  

− zestawienie dot. wykonanych porad w izbie przyjęć i w poszczególnych 

oddziałach oraz liczby pacjentów w POZ, specjalistyce); 

2) Pismo z dnia 12 marca 2018 r. Wicestarosty przekazujące dokumenty dotyczące 

zestawienia przychodów i kosztów jak również zestawienia dotyczące zmian 

kadrowych Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. za miesiąc styczeń 2018r.: 

• pismo z dnia 28.02.2018 r., Nr 3395/NAG/2018 Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o.                            

z załącznikami; 

− zestawienie przychodów i kosztów Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka  

z o.o. w Otwocku za okres 01.01.2018 – 31.01.2018 r., 

− zestawienie zmian kadrowych za miesiąc styczeń 2018 r.  

 

Ad. 3 

 Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu sprawozdanie z pracy Komisji za 2017 

rok, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Głosowanie: „za” - 6 osób, „wstrzymała się” - 1 osoba. 

 

Ad. 4 

 Protokół Nr 38/18 z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty przy jednym głosie 

„wstrzymującym” w obecności 7 członków Komisji.  

 

Ad. 5  

1) Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 21 lutego 2018 r. dot. „Oceny stanu 

bezpieczeństwa sanitarnego powiatu otwockiego za rok 2017” (znak sprawy: 

SRP.0004.11.2018). 

 

Komisja nie zgłosiła uwag do ww. pisma.  

 

2) Przewodniczący Komisji przedstawił wyciąg Nr 815 z projektu protokołu Nr 183/18  

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 21 lutego 2018 r.  

 

Komisja zapoznała się z decyzją Zarządu.  

 

3) Radny Artur Brodowski poprosił, aby punkt zdjęty z dzisiejszego porządku obrad 

mianowicie „Informacja Zarządu Powiatu w zakresie ochrony zdrowia w Powiecie 

Otwockim” został zrealizowany oraz aby jego nazwa była adekwatna do 

przedstawianych informacji.  

 

Ad. 6 

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 

 

Janusz Goliński 
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