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Protokół Nr 43/18
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa

w dniu 14 czerwca 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 1615 do 1915.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Prezes Powiatowego Centrum
Zdrowia Spółka z o.o. Ewa Wojciechowska, Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Otwocku Tomasz Dąbrowski, Komendant Powiatowy Policji w Otwocku
Hubert Białogrodzki, Komendant Komisariatu Policji w Karczewie Paweł Glinka oraz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Otwocku Andrzej Ćwiek, zgodnie
z załączonymi listami obecności.

Na wstępie Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie przedstawił
poniższy porządek obrad.

Porządek obrad:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
3. Informacja nt. bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej PCZ Spółka z o.o.
4. Spotkanie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w kontekście

bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Powiatu Otwockiego.
5. Bezpieczna droga do i ze szkoły – informacja Komendanta Powiatowego Policji

w Otwocku.
6. Spotkanie z Komendantami Komisariatów Policji z terenu Powiatu Otwockiego,

w aspekcie bezpiecznych wakacji.
7. Zagrożenia budowlane w Powiecie Otwockim – informacja Powiatowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.

Nie zgłoszono uwag do ww. porządku obrad.

Ad. 2
Protokół Nr 42/18 z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty przy jednym głosie

„wstrzymującym” w obecności 6 członków Komisji.

Ad. 3
Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Ewa Wojciechowska

odpowiadając na pytania radnych przedstawiła informacje nt.:
− sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki,
− zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników,
− zmian organizacyjnych na poszczególnych oddziałach,
− planowanych i wdrażanych oszczędności,
− planowanych remontów POZ-ów i ich funkcjonowania,
− informatyzacji Szpitala.

W trakcie dyskusji radny Artur Brodowski poruszył kwestię płatności zobowiązań
kontrahentom przez PCZ Sp. z o.o. Poinformował, że jako Prezes Otwockiego Zakładu
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Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. skierował do Spółki pismo z informacją, że jeśli w przeciągu
14 dni PCZ Sp. z o.o. nie wywiąże się z zobowiązań należnych Otwockiemu Zakładowi
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zostanie złożony wniosek do sądu o upadłość Powiatowego
Centrum Zdrowia Spółka z o.o.

Pani Prezes poinformowała, że wystąpiła z porozumieniem do OZEC Sp. z o.o.,
w którym Szpital deklarował spłatę należność w ratach wyższych niż pojedyncza faktura,
dzięki czemu dług zostałby zmniejszony. Pani Prezes dodała, że nie otrzymała odpowiedzi na
powyższe porozumienie, natomiast otrzymała informację, że zostanie ogłoszona upadłość
PCZ Spółka z o.o. Szpital pomimo braku odpowiedzi w kwestii porozumienia zaczął spłacać
należności, a trzy kolejne miesiące zostały zapłacone regularnie. W związku z czym istniała
szansa na zawarcie porozumienia.

Radny Artur Brodowski poinformował, że w poprzednim okresie Zarząd nie chciał
rozmawiać o spłacie zadłużenia względem OZEC Sp. z o.o. w wyniku czego dług został
sprzedany firmie windykacyjnej, której wynagrodzenie stanowiła kwota odsetek i w tej
sytuacji PCZ w przeciągu miesiąca wypłacił pełne kwoty wraz z odsetkami.

Ad. 4
Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku Tomasz

Dąbrowski przedstawił informacje nt. zadań realizowanych przez KP PSP w Otwocku
w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Powiatu Otwockiego.
Wydruk materiałów w załączeniu.

Ad. 5
Komendant Powiatowy Policji w Otwocku Hubert Białogrodzki przedstawił

informacje nt. działań profilaktycznych przeprowadzonych w I półroczu 2018 roku.
Wydruk materiałów w załączeniu.

Ad. 6
Komendant Powiatowy Policji w Otwocku Hubert Białogrodzki oraz Komendant

Komisariatu Policji w Karczewie Paweł Glinka przedstawili informacje nt. zagrożeń
w Powiecie Otwockim w kontekście zbliżających się wakacji.
Wydruk materiałów w załączeniu.

Ad. 7
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Otwocku Pan Andrzej Ćwiek

przedstawił informacje nt. ilości przeprowadzonych kontroli oraz stanu technicznego
obiektów kontrolowanych. Przedstawił również wykaz postępowań administracyjnych
prowadzonych przez PINB w Otwocku.

Ad. 8
1) Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 29 maja 2018 r. Zarządu Koła

Polskiego Związku Niewidomych w Otwocku dot. prośby o ponowne rozpatrzenie
sprawy Pani B. A. (znak sprawy: SRP.0004.31.2018).

Komisja kieruje ww. pismo do Zarządu Powiatu.

2) Radna Małgorzata Wielopolska poprosiła o informacje z ostatnich 5 lat w okresie
styczeń – czerwiec dot.:
− ilości zabiegów chirurgicznych wykonywanych w Oddziale Chirurgicznym,
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− ilość porodów i zabiegów ginekologicznych,
− ilość hospitalizacji w Oddziale Pediatrycznym i Internistycznym,
− ilość badań endoskopowych w pracowni.

Dodała, że te dane są dostępne w systemie Optimed i nie będzie kłopotu z ich uzyskaniem,
ponieważ nie wymagają opracowań „na piechotę". Radna wyjaśniła, że biorąc pod uwagę
liczne problemy Szpitala, radni chcą wiedzieć czy chorzy wybierają Powiatowe Centrum
Zdrowia Sp. z o.o., ponieważ można odnieść wrażenie, że spadł prestiż Szpitala.
Konsekwencją czego mogą być również niższe wpływy z NFZ.

Wicestarosta poinformował, że odpowiedzi udzieli w formie pisemnej po
wcześniejszym skontaktowaniu się z Panią Prezes PCZ Sp. z o.o.

Ad. 9
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Klaudia Kędziorek

Przewodniczył:

Janusz Goliński


