Protokół Nr 13/19
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa
w dniu 21 sierpnia 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 1615
do 1840.
W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Prezes
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Ewa Pełszyńska, Pielęgniarka Naczelna
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Bogumiła Jagiełło, Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka, Dyrektor Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Monika Pokrywczyńska, radni Rady Powiatu w Otwocku:
Grażyna Olszewska, Zbigniew Szczepaniak, Pan Artur Kubajek – Linia Otwocka oraz
członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Porządek obrad:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku.
3. Informacja Prezesa PCZ sp. z o.o. na temat obecnego stanu restrukturyzacji oraz
płynności finansowej.
4. Informacja Prezesa PCZ sp. z o.o. w Otwocku na temat obecnego stanu realizacji
projektów dotyczących "Infrastruktury ochrony zdrowia" dofinansowywanych ze
środków UE.
5. Informacja Prezesa PCZ sp. z o.o. w Otwocku na temat spraw bieżących.
6. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2
1) Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Monika Pokrywczyńska
przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat
i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym
lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.
W wyniku dyskusji nad lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w zasobach Powiatu
Otwockiego Komisja podjęła poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa wnioskuje do Zarządu Powiatu o zbadanie
stanu technicznego mieszkania przy ul. Pułaskiego w Otwocku w celu ewentualnego
przeznaczenia tego mieszkania na mieszkanie chronione dla wychowaniu Domów dla
Dzieci.
Głosowanie: „za” – 13 osób (jednomyślnie).
Rady Piotr Kudlicki zaproponował, aby poprosić Zarząd Powiatu o procedowanie
uchwały w takim kierunku, aby doprowadzić i wspomóc proces sprzedaży mieszkań, poprzez
wysoką bonifikatę i zwiększeniem jej z chwilą, gdy wszyscy lokatorzy zadeklarują chęć
wykupu mieszkań.
Pani Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poinformowała, że wszyscy
mieszkańcy zadeklarowali chęć wykupu mieszkań.
1

Radna Jolanta Koczorowska zaproponowała, aby nie opiniować na tą chwilę
przedmiotowego projektu uchwały z uwagi na liczne pytania radnych, na które dopiero
Komisja otrzyma odpowiedź.
Radny Piotr Kudlicki poparł powyższą propozycję.
Przewodnicząca Komisji w związku z powyższym poddała głosowaniu propozycję
radnej Jolanty Koczorowskiej, aby Komisja nie opiniowała w dniu dzisiejszym projektu
uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek
procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz
dotychczasowych najemców, do chwili pozyskania dodatkowych informacji.
Głosowanie: „za” – 13 osób (jednomyślnie).
2) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata
Woźnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji
projektu partnerskiego „Aktywna integracja w powiecie otwockim”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
IX Osi Priorytetowej Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
Działania 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – projekt pozakonkursowy;
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 13 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Ad. 3, 4 i 5
Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Ewa Pełszyńska oraz Pielęgniarka
Naczelna Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Bogumiła Jagiełło odpowiadając na
pytania radnych przedstawiły informacje na temat obecnego stanu restrukturyzacji, płynności
finansowej, stanu realizacji projektów dotyczących "Infrastruktury ochrony zdrowia"
dofinansowywanych ze środków UE oraz na temat spraw bieżących Placówki.
Ad. 6
• Protokół Nr 9/19 z posiedzenia Komisji w dniu 14 maja 2019 r. został przyjęty
w obecności 12 członków Komisji.
Głosowanie: „za” – 9 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby, (nie głosowała 1 osoba).
• Protokół Nr 12/19 z posiedzenia Komisji w dniu 27 czerwca 2019 r. został przyjęty
w obecności 12 członków Komisji.
Głosowanie: „za” – 11 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Ad. 7
1. Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił, aby Starosta porozmawiał z Panią Prezes
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w kwestii zapewnienia wykonywania
w Szpitalu USG Dopplerem.
Starosta zobowiązał się do podjęcia rozmów z Panią Prezes w powyższej kwestii.
2. Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił o przedstawienie informacji w kwestii
zalegających na chodnikach materiałów budowlanych pozostawionych przez
wykonawcę modernizacji linii kolejowej, m.in. na odcinku ul. Majowej oraz
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ul. Górnej w Otwocku, przez co piesi omijając przeszkodę muszą się iść jezdnią.
Radny Roman Srebnicki poinformował, że w powyższej kwestii interweniował:
Prezydent Miasta w Otwocku Jarosław Margielski, Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek
oraz funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Funkcjonariusz Policji
zadzwonił i zobligował kierownika budowy do usunięcia zalegających materiałów
budowlanych.
W wyniku zaistniałej dyskusji radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił, aby zawiadomić
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zaistniałej sytuacji.
3. Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do Komisji wpłynęło:
− pismo z dnia 12.07.2019 r. Starosty dot. propozycji opracowania uchwały Rady
Powiatu oceniającej sytuację szpitali powiatowych.
Wniosek:
Komisja Zdrowia Rodziny i Bezpieczeństwa zwraca się z prośbą do Zarząd Powiatu
o przygotowanie projektu stanowiska w sprawie oceny sytuacji szpitali powiatowych lub
rozważenie innych form np. wniosek na podstawie kodeksu postępowania
administracyjnego do Ministra Zdrowia lub do Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia.
− pisma Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
Zakładowa Organizacja Związkowa przy PCZ Sp. z o.o. oraz Prezes Powiatowego
Centrum Zdrowia w sprawie wypłacenia zaległych należności grupie zawodowej
(znak sprawy: SRP.0005.20.2019).
Komisja zapoznała się z treścią pism.
Ad. 8
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała:

Prowadziła:

Klaudia Szczepańska

Kinga Błaszczyk
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