Protokół Nr 9/19
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa
w dniu 14 maja 2019 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy
ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Kingi Błaszczyk, w godzinach
od 1600 do 1740.
W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Cezary Łukaszewski, Wicestarosta Otwocki
Krzysztof Kłósek, członek Zarządu Powiatu Stanisław Kruszewski, Prezes Powiatowego
Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Ewa Pełszyńska, członek Rady Nadzorczej Powiatowego
Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Dariusz Olszewski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka, radny Rady Powiatu w Otwocku Zbigniew
Szczepaniak, przedstawiciele prasy lokalnej – iOtwock.info i Linia Otwocka, mieszkaniec
powiatu oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Realizacja dyżurów nocnych przez apteki na terenie Powiatu Otwockiego prezentacja wystąpienia podmiotu pełniącego dyżury nocne, a także stanowiska
Zarządu Powiatu Otwockiego w przedmiotowej sprawie.
3. Prezentacja nowej Pani Prezes PCZ Sp. z o.o. w Otwocku.
4. Prezentacja członków Rady Nadzorczej PCZ Sp. z o.o. w Otwocku.
5. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.
Wicestarosta zaproponował, aby pkt 2 został przesunięty za pkt 4 ww. porządku
posiedzenia, z uwagi na nieobecność przedstawicieli podmiotów pełniących dyżury nocne.
Przewodnicząca Komisji zauważyła, iż prawdopodobnie nikt nie przybędzie
z przedstawicieli aptek pełniących dyżury nocne. Dodała, że goście byli poinformowani
o terminie i godzinie rozpoczęcia posiedzenia. Następnie poprosiła, aby Zarząd Powiatu
przedstawił stanowisko w przedmiotowej sprawie.
Ad. 2
Starosta poinformował, że podmioty pełniące dyżury nocne wystosowały pismo,
w którym wyraziły sprzeciw w kwestii obecnej sytuacji. Podkreślił, iż zgodnie z uchwałą
Nr 62/IX/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Otwockiego, powinny one
pełnić takie dyżury. Starosta zaproponował pozostanie przy obecnej uchwale, ponieważ
rozłożenie dyżurów aptek na inne podmioty będzie uciążliwe dla mieszkańców.
Dariusz Kołodziejczyk zauważył, że członkowie Komisji otrzymali wyłącznie pismo
dot. apteki prowadzonej przy ul. Matejki w Otwocku. Dodał, że Przewodniczący Rady
przekazał również informację, że Apteka Główna wystąpiła z propozycją przejęcia
wszystkich dyżurów w zamian za bezpłatne reklamowanie jej usług na terenie placówek
medycznych. Natomiast w odniesieniu do wypowiedzi Starosty zauważył, że podana została
informacja, że obie apteki pełniące dyżury zgłosiły zastrzeżenia do obecnej sytuacji. W
związku z czym poprosił aby pismo drugiego podmiotu skierować do Komisji w celu
zapoznania się z jego treścią. Radny przypomniał, że składał interpelację w powyższej
sprawie. Zgodził się, że bezsensowne jest to, aby dyżury zmieniały się co tydzień. Natomiast
należy się zastanowić nad zwiększeniem liczby aptek np. od trzech do czterech, które są
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położone w pobliżu Szpitala i NPL-u, aby co miesiąc była zmiana dyżurów. Dzięki czemu
mieszkańcy po otrzymaniu recepty będą mogli ją zrealizować w którejś z tych placówek.
Poprosił Zarząd, aby rozważył rozwiązanie tego problemu w taki oto sposób.
Radny Stanisław Kruszewski zauważył, że w Internecie brakuje informacji, która
z aptek pełni dyżury nocne. W związku z czym poprosił, aby tego typu informacje zostały
zamieszczone w Internecie.
Wicestarosta poinformował, że rozważał rozwiązanie tego problemu poprzez
rozwieszenie informacji o dyżurach nocnych w aptekach.
Ad. 3
Pani Ewa Pełszyńska przedstawiła swoje doświadczenie i osiągnięcia w służbie
zdrowia oraz spostrzeżenia z chwilą objęcia stanowiska Prezesa Powiatowego Centrum
Zdrowia w Otwocku.
Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił Panią Prezes o przedstawienie koncepcji
poprawy funkcjonowania PCZ.
Pani Prezes odpowiedziała, że Powiatowe Centrum Zdrowia ma ogromny potencjał,
natomiast w wyniku wielu lat zaniedbań Szpital jest w nienajlepszej kondycji. Dlatego też,
aby poprawić jego sytuację należy pozyskać środki np. z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska, Ministerstwa Zdrowia i Funduszach Europejskich. Należy zachować istniejące
oddziały, ponieważ są to oddziały potrzebne mieszkańcom powiatu. Placówka wymaga kilku
zmian organizacyjnych przede wszystkim musi ulec zmianie wizerunek placówki mianowicie:
kultura przyjmowania pacjentów, segregowanie pacjentów, czyli wszystko, co wiąże się
z pierwszym kontaktem i obsługą pacjentów przez personel Szpitala.
Radna Jolanta Kaczorowska poprosiła o przedstawienie informacji w kwestii
projektów dot. „Infrastruktury ochrony zdrowia” dofinansowywanych ze środków UE czy
terminy ich realizacji są zagrożone?
Pani Prezes odpowiedziała, że na tą chwilę terminy realizacji projektów nie są
zagrożone, obecnie został już ogłoszony przetarg na sprzęt wraz z dostosowaniem
pomieszczeń. Dodała, że obawia się, że przetarg może zostać przesunięty z racji pytań,
natomiast po spotkaniu z Marszałkiem termin rozliczenia tego projektu został wydłużony do
31 grudnia br. i prawdopodobnie termin ten zostanie jeszcze wydłużony do końca czerwca
2020 roku.
Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał, kiedy radni mogą się spodziewać
przedstawienia szczegółowych koncepcji działań w Powiatowym Centrum Zdrowia?
Pani Prezes odpowiedziała, że prawdopodobnie z początkiem lipca będzie w stanie
przedstawić szczegółowe informacje.
Wicestarosta poinformował, że ze strony Pani Prezes do Zarządu Powiatu spływają
wstępne propozycje działań. Natomiast przed podjęciem decyzji, w którym dokładnie
kierunku zostaną podjęte kroki, należy wziąć pod uwagę wiele kwestii.
Ad. 4
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Przewodniczący Rady Nadzorczej
przekazał informację, że nie będzie mógł uczestniczyć w posiedzeniu Komisji, natomiast
pozostali członkowie nie przekazali żadnej informacji. Następnie udzieliła głosu obecnemu
członkowi Rady Nadzorczej PCZ Sp. z o.o. w Otwocku.
Pan Dariusz Olszewski członek Rady Nadzorczej PCZ Sp. z o.o. w Otwocku
poinformował, że członkowie Rady Nadzorczej usprawiedliwiali swoją nieobecność
u Starosty. Poinformował że Rada Nadzorcza została powołana 2 stycznia br., w składzie:
− Mariusz Strawiński,
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− Iwona Kusio Szalak,
− Marcin Iwanowski,
− Agnieszka Jeziorska.
Natomiast w dniu 14 stycznia br. do ww. składu został powołany Dariusz Olszewski. Na
pierwszym spotkaniu wybrano Przewodniczącego w osobie Pan Mariusza Strawińskiego,
natomiast Wiceprzewodniczącą została Pani Iwona Kusio Szalak.
Ad. 5
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że przyjęcie protokołów odbędzie się na
najbliższym posiedzeniu Komisji.
Ad. 6
1. Pani Dyrektor PCPR w Otwocku odpowiadając na pytania radnych przedstawiła
sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku za
2018 rok oraz sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy
Zastępczej za rok 2018.
2. Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do Komisji wpłynął:
− raport dotyczący uciążliwości odorowych eliminowanych przez instalacje do
zagospodarowania odpadów P.P.H.U. „LEKARO” oraz Amest Otwock Sp. z o. o.
(znak sprawy: SRP.0005.18.2019),
− odpowiedź Pani Dyrektor PCPR w Otwocku w kwestii przygotowania przez Panią
Dyrektor analizy czy lepszym rozwiązaniem byłoby rozbudowanie obecnego
Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” przy ul. Zagłoby 8/10 czy też wybudowanie
nowego budynku.
Podczas powstałej dyskusji Pani Dyrektor PCPR w Otwocku udzielała odpowiedzi na
pytania radnych dotyczące Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”.
3. Radny Krzysztof Szczegielniak w związku z uchwałą Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie dot. orzeczenia nieważności w części uchwały
budżetowej Powiatu dotyczącej „koronera”, zapytał jakie działania zostaną podjęte w
powyższej sprawie? Ponieważ do dnia 16 maja br. mija termin naprawczy we
własnym zakresie powyższej nieprawidłowości, a po tym terminie zostanie
stwierdzona nieważność uchwały w tej części.
Starosta odpowiedział, że Zarząd zgodził się na stwierdzenie nieważności uchwały
w tym zakresie.
Wicestarosta w uzupełnieniu do wypowiedzi Starosty poinformował, że zostało
wystosowane pismo do Wojewody z prośbą o to, aby zabezpieczył środki na to zadanie
zlecone.
Ad. 7
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała:

Prowadziła:

Klaudia Szczepańska

Kinga Błaszczyk
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