
 

Protokół Nr 23/19 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 12 grudnia 2019 r. 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Ogniska Wychowawczego „Świder” im. 

Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku, przy ul. Mickiewicza 43/47, pod kierunkiem 

Przewodniczącej, radnej Kingi Błaszczyk, w godzinach od 15
30

 do 16
00

.  

W posiedzeniu uczestniczyli: Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek, radny Rady 

Powiatu w Otwocku Zbigniew Szczepaniak oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi 

listami obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020.  

3. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.  

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Nie zgłoszono uwag do ww. porządku posiedzenia. 

 

Ad. 2 

 Plan pracy Komisji Zdrowia Rodziny i Bezpieczeństwa na rok 2020 wraz został 

przyjęty jednomyślnie w obecności 8 członków Komisji. 

 

Ad. 3 

Protokoły Nr 18/19 i 19/19 zostały przyjęte w obecności 8 członków Komisji. 

 

Ad. 4 

1) Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do Komisji wpłynął wyciąg Nr 568 

z projektu protokołu Nr 63/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu  

20 listopada 2019 r. stanowiący odpowiedz na wyciąg Komisji Nr 3 z protokołu 

Komisji Nr 13/19 (w załączeniu). 

Komisja zapoznała się z treścią wyciągu.  

 

2) Radny Robert Kosiński poprosił Wicestarostę o przedstawienie informacji nt. 

sytuacji Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji. 

 

Wicestarosta poinformował, że samo postępowanie układowe nie jest rzeczą prostą  
z uwagi na to, że firma Albab, która nadal ma umowę ze Szpitalem stawia warunek nierealny 

do spełnienia. Mianowicie domaga się spłaty 100% należności i o to samo domaga się rada 

wierzycieli. Podczas zebrania wierzycieli w ubiegłym tygodniu przedstawiona została 

propozycja polegająca na spłacie 85% należności teraz, a pozostałe 15 % w 18 ratach oraz 

rezygnację z odsetek z należności głównej. Natomiast propozycja Powiatowego Centrum 

Zdrowia to 30 % redukcji kwoty głównej i rezygnacja z odsetek plus rozłożenie należności na 

18 rat, oczywiście zapłata miałaby nastąpić prawie natychmiastowa. W piątek miało miejsce 

również Zgromadzenie Wspólników, podczas którego dyskutowano nt. tego jak wyjść z tego 

impasu, ponieważ rada wierzycieli ma uprawnienie do złożenia projektu porozumienia  

z poszczególnymi wierzycielami dłużnika i taki projekt został przez nich złożony. Natomiast 

projekt ten został przez Zgromadzenie zaskarżony pod kątem wykonalności, ponieważ 



 

zgodnie z ustawą o postępowaniu restrukturyzacyjnym przewidziane są dwa tygodnie na jej 

uprawomocnienie. Dlatego też podczas zgromadzenia wspólników przedstawiona została 

propozycja najdalej idąca mianowicie 85% spłaty należności głównej w termie 6 miesięcy od 

momentu uprawomocnienia się decyzji sądu, 15% umorzenia. Zostało to oszacowane na 

zasadzie, że wierzytelności, które są w Powiecie Otwockim miałyby zostać ewentualnie 

przekształcone w udziały. Nie można tego zrobić od razu, ponieważ istnieje ryzyko 

wskazania pomocy publicznej, dlatego też zostanie to podzielone i rozłożone w czasie. 

Powyższa propozycja został przedłożona radzie wierzycieli i uzyskała 63% głosów „za”. 

Niestety zabrakło 3 % głosów, który jest reprezentowany przez kapitał w granicach 350 tys. 

zł, dlatego też należy przekonać właścicieli tego kapitału, aby głosowali za tym układem. 

Przed sądem przy tym głosowaniu i przy głosach oddanych korespondencyjnie większość 2/3 

nie została uzyskana w związku z czym ta propozycja układowa nie uzyskała akceptacji rady 

wierzycieli ani wierzycieli ogółem. Dlatego też sąd odroczył postępowanie do marca 2020 

roku.  

 

3) Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Przewodniczący Rady Powiatu Piotr 

Kudlicki przed chwilą zadekretował do Komisji trzy projekty: 

1. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie; 

 

Komisja postanowiła powrócić do ww. projektu uchwały na następnym posiedzeniu 

Komisji w dniu 19 grudnia br. przed XV sesją Rady Powiatu. 

  

2. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy; 

 Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 9 członków pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: „za” - 8 osób, „wstrzymała się” - 1 osoba. 

 

3. zmieniająca uchwałę Nr 11/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 9 członków negatywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: „przeciw” - 9 osób. 

 

Ad. 3 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczyła: 

 

Kinga Błaszczyk 

 


