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Protokół Nr 5/19 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 8 marca 2019 r.  
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 

kierunkiem Przewodniczącej, radnej Kingi Błaszczyk, w godzinach od 15
00

 do 17
15

.  

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki Pan Cezary Łukaszewski, Wicestarosta 

Otwocki Pan Krzysztof Kłósek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Otwocku Pani Małgorzata Woźnicka, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Otwocku Pani Krystyna Kołodziej, Główna Księgowa Powiatowego Centrum Zdrowia  

Sp. z o.o. Pani Grażyna Kotlińska oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami 

obecności. 

   

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Zapoznanie się z informacją o stanie sanitarnym na terenie Powiatu Otwockiego za 

2018 rok. 

3. Zapoznanie się z informacją bieżącą na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego 

Powiatu Otwockiego ze szczególnym uwzględnieniem zachorowań na gruźlicę i odrę. 
4. Informacja Prezesa PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji na temat obecnego stanu 

restrukturyzacji. 

5. Informacja Prezesa PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji na temat obecnego stanu 

realizacji projektów dotyczących „Infrastruktury ochrony zdrowia” 

dofinansowywanych ze środków UE.  

6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w roku 2018. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że z uwagi skierowania do Komisji projektu 

uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które 

zostaną przeznaczone środki PFRON, proponuje zmianę porządku posiedzenia Komisji 

polegającą na wprowadzeniu, jako pkt 2 „Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu”. W związku z brakiem uwag Przewodnicząca przedstawiła zmieniony porządek 

obrad w brzmieniu jak poniżej. 

 

Porządek posiedzenia po zmianie przedstawiał się następująco: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu. 

3. Zapoznanie się z informacją o stanie sanitarnym na terenie Powiatu Otwockiego za 

2018 rok. 

4. Zapoznanie się z informacją bieżącą na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego 

Powiatu Otwockiego ze szczególnym uwzględnieniem zachorowań na gruźlicę i odrę. 
5. Informacja Prezesa PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji na temat obecnego stanu 

restrukturyzacji. 

6. Informacja Prezesa PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji na temat obecnego stanu 

realizacji projektów dotyczących „Infrastruktury ochrony zdrowia” 

dofinansowywanych ze środków UE.  

7. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w roku 2018. 

8. Sprawy różne. 
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9. Zakończenie posiedzenia. 

 

 Ww. zmiana do porządku obrad została przyjęta jednomyślnie w obecności  

8 członków Komisji. 

 

Ad. 2 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Pani Małgorzata 

Woźnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON. 

 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 9 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Ad. 3 i 4  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku Pani Krystyna Kołodziej 

poinformowała, że Państwa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Otwocku realizuje zadania  

z zakresu zdrowia publicznego. Głównym celem Powiatowej Inspekcji Sanitarnej jest ochrona 

zdrowia ludzi przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych  

a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych. Powyższe 

cele są realizowane poprzez szerzenie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia oraz działania 

przeciw-epidemiologiczne z zakresie chorób zakaźnych. Dodatkowo Inspekcja Sanitarna 

sprawuje nadzór zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny w zakresie: 

− ochrony środowiska  

− higieny komunalnej, 

− higieny pracy, 

− higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku, 

− higieny dzieci i młodzieży. 

W kwestii zachorowań na gruźlicę i odrę Powiatowa Inspekcja Sanitarna podejmuje działania 

mające na celu zapobieganie szerzenia się chorób zakaźnych. W 2018 r. w powiecie 

otwockim zarejestrowano 1288 przypadków zachorowań na choroby zakaźne. 

Powyższe informacje zostały zawarte w „Ocenie stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu 

otwockiego za rok 2018” (znak sprawy: SRP.0004.15.2019). 

 

 Radny Roman Srebnicki zapytał czy:  

− Inspekcja Sanitarna prowadzi jakiekolwiek badania w związku z zachorowaniem 

na górne drogi oddechowe mieszkańców mieszkających w pobliżu firm Lekaro i 

Stater,  

− prowadzone są badania jakości wody w pobliżu tych firm? 

Pani Krystyna Kołodziej odpowiedziała, że Inspekcja Sanitarna nie prowadzi tego 

typu badań, ponieważ nie należy to do jej kompetencji. Dodała, że lekarze zgłaszają jedynie 

występowanie chorób zakaźnych. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie to nie ma takich 

przepisów prawnych, które by pozwalały Inspekcji Sanitarnej na tego typu działania. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał o: 

− możliwości podjęcia jakichkolwiek działań przez Powiatową Inspekcję Sanitarną  
w przypadku masowego zachorowania na górne drogi oddechowe, 

− czynności podjęte względem członków rodziny osoby zmarłej na chorobę zakaźną, 
− czy wśród osób pochodzących z Ukrainy i leczących się na chorobę zakaźną  

w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy stwierdzono zgon, 

− czy Inspekcja Sanitarna otrzymuje zgłoszenia o osobach chorych pracujących  
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w zakładach przetwórstwa żywności.  

Pani Krystyna Kołodziej odpowiedziała, że Inspekcja Sanitarna zajmuje się jedynie 

chorobami zakaźnymi. W kwestii drugiego pytania w chwili, gdy osoba chora jest w okresie 

prątkowania, podczas którego dochodzi do zakażenia współlokatorów, zgodnie z prawem 

wymagana jest hospitalizacja. Następnie odpowiedziała, że nie jest prowadzona statystyka  

w kwestii stwierdzenia zgonów pośród osób pochodzących z Ukrainy i leczących się na 

chorobę zakaźną w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy, natomiast 

posiada informację, że taki przypadek miał miejsce – pacjent pochodzenia wietnamskiego  

w okresie prątkowania zrezygnował z leczenia i wyjechał z terenu Polski, o zaistniałej 

sytuacji został poinformowana Policja. Na ostatnie pytanie radnego Dariusza Kołodziejczyka 

odpowiedziała, że Inspekcja Sanitarna nie otrzymała zgłoszenia o osobach chorych 

pracujących w zakładach przetwórstwa żywności.  

 Radny Robert Kosiński zapytał jak wygląda sytuacja kar nakładanych na rodziców, 

którzy nie szczepią dzieci. 

Pani Krystyna Kołodziej odpowiedziała, że Inspekcja Sanitarna może wnioskować do 

Urzędu Wojewódzkiego o nałożenie kary. Natomiast pierwszym działaniem, które podejmuje 

Inspekcja w tym zakresie jest wystosowanie pisma do rodziców. W odpowiedzi otrzymuje 

najczęściej informację, że z powodu choroby dziecko nie może poddać się szczepieniu  

i w tego typu przypadkach szczepienie jest wyznaczane na inny termin. Natomiast do tej pory 

nie było, aby Inspekcja napotkała ruch antyszczepionkowy, który w odpowiedzi przesyła 

liczne pytania bądź pisma sporządzone przez kancelarie adwokackie.  

 

Ad. 5 i 6 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w zastępstwie Prezes Powiatowego 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Pani Ewy Wojciechowskiej na posiedzenie Komisji została 

oddelegowana Główna Księgowa PCZ Sp. z o.o. Pani Grażyna Kotlińska. Przewodnicząca 

dodała, że do Komisji w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo Pani Prezes, w którym zostały 

przedstawione informacje dotyczące obecnego stanu restrukturyzacji Powiatowego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. oraz bieżące informacje dot. realizacji projektów dotyczących 

„Infrastruktury ochrony zdrowia” dofinansowywanych ze środków UE. 

Pismo w załączeniu.  

Pani Grażyna Kotlińska odpowiadając na pytania radnych przedstawiła informacje 

dotyczące Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w kwestii: 

− stanu ogólnego, 

− restrukturyzacji sądowej,  

− zobowiązań bieżących. 

W wyniku powstałej dyskusji radni zgłosili poniższy wniosek. 

 

Wniosek: 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa prosi o przygotowanie w wersji pisemnej: 

 

1) analizy wynagrodzeń w każdym pionie administracyjnym PCZ Sp. z o.o.; 

2) informacji o terminie realizacji wniosku wynikającego z zatwierdzonych 

dokumentów i podpisanych umów dot. projektów „Infrastruktury ochrony 

zdrowia dofinansowywanych ze środków UE”;  

3) informacji o kwocie ogólnej wysokości należności, podmiotów zewnętrznych 

względem PCZ Sp. z o.o. oraz o przedstawienie informacji, jakie działania zostały 

podjęte w celu wyegzekwowania ich oraz o informacje o ewentualnych 

postępowaniach sądowych w tej kwestii; 
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4) informacji czy podmioty wynajmujące powierzchnię w PCZ dokonują płatności 

czynszu na bieżąco czy też mają zadłużenie z tego tytułu; 

5) informacji nt. nadzorowania prawidłowości przeprowadzenia projektów 

„Infrastruktury ochrony zdrowia”; 

6) przedstawienie montażu finansowego oraz harmonogramu prac adaptacji  

pomieszczeń w kwestii adaptacji sprzętu z projektów „Infrastruktury ochrony 

zdrowia”; 

7) informacji w kwestii prób podjęcia działalności gospodarczych przynoszących 

zyski PCZ Sp. z o.o. oraz jakie formy działalności komercyjnej są prowadzone 

obecnie przez Szpital. Czy przeprowadzona została analiza form działalności, 

które są opłacalne.    

 

Komisja prosi o obecność Pani Prezes PCZ Sp. z o.o. na najbliższym posiedzeniu 

Komisji. Termin posiedzenia zostanie ustalony w najbliższym czasie. 

 

Głosowanie: „za” – 9 osób jednomyślnie 

 

Ad. 7 

Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w roku 2018 

zostało przyjęte jednomyślnie, w obecności 9 członków Komisji. 

 

Ad. 8 

1) Radna Jolanta Koczorowska poprosiła, aby zorganizować posiedzenie Komisji 

poświęcone działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że w najbliższym czasie takie posiedzenie 

się odbędzie.  

 

2) Wicestarosta poinformował, że wszystkie uwagi zgłoszone przez radnego Dariusza 

Kołodziejczyka zostały uwzględnione w „Programie Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Otwockiego na lata 2019 - 2022 z perspektywą do 2026 r.” 

 

3) Przewodnicząca Komisji poinformowała o korespondencji, która wpłynęła do 

Komisji: 

− pismo z dnia 22 lutego 2019 r. Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska 

Starostwa Powiatowego w Otwocku dot. wpływu powiatowego programu ochrony 

środowiska na pozyskiwanie środków zewnętrznych (znak sprawy: 

SRP.0004.1.2019), 

− pismo z dnia 12 lutego 2019 r. list otwarty do Radnych Powiatu Otwockiego  

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

(znak sprawy: SRP.0005.1.2019). 

Komisja zapoznała się z treścią powyższych pism. 

 

Ad. 9 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Prowadziła: 

 

Kinga Błaszczyk 

 


