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Protokół Nr 11/19 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych   

Rady Powiatu w Otwocku 

w dniu 25 listopada 2019 r. 

 

 

Na podstawie § 37 ust. 3 Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. 

poz. 10040 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Piotr Kudlicki o godzinie 16
00

 otworzył 

wspólne posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Powiatu Otwockiego. Powitał 

przybyłych gości, panie i panów radnych, pracowników Starostwa oraz przedstawiciela 

lokalnej prasy.  

 

Temat ww. posiedzenia przedstawiał się następująco:  

Przedstawienie aktualnej sytuacji Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  

w restrukturyzacji oraz założeń planu restrukturyzacyjnego Spółki. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji oraz:  

− Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ewa Pełszyńska, 

− Pełnomocnik Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Michał 

Karasiński, 

− Prokurent Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Małgorzata 

Pajórek, 

− Główny Księgowy Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji 

Grażyna Kotlińska, 

− Przewodniczący Rady Nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  

w restrukturyzacji Mariusz Strawiński, 

− Sekretarz Rady Nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  

w restrukturyzacji Marcin Iwanowski, 

− Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski,  

− Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek,  

− Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki,   

− Główny Księgowy Starostwa Powiatowego w Otwocku Małgorzata Komosa, 

− Redaktor Naczelny Linii Otwockiej Artur Kubajek, 

zgodnie z załączonymi listami obecności.  

 

 

Przewodniczący Rady przekazał głos Staroście Otwockiemu. 

Starosta poinformował, że 9 grudnia br. odbędzie się Zgromadzenie Wierzycieli, na 

którym będzie głosowana propozycja układu, w związku z trwającym postępowaniem 

restrukturyzacyjnym Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą 

w Otwocku, którego jedynym udziałowcem jest Powiat Otwocki oraz prowadzonymi 

rozmowy z wierzycielami Spółki. Starosta dodał, że na tym etapie potrzebne są kierunkowe 

decyzje, jeśli chodzi o przyszłość PCZ. Starosta poinformował, że zostaną zaprezentowane 

założenia planu restrukturyzacyjnego, które radni otrzymali w dniu dzisiejszym. Powiedział, 

że radni zostaną poproszeni o złożenie wstępnej deklaracji zgody na prowadzenie 

restrukturyzacji PCZ wg ww. założeń. Następnie głos przekazał Pełnomocnikowi PCZ celem 

prezentacji założeń planu restrukturyzacyjnego PCZ.  
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Pan Michał Karasiński – Adwokat poinformował, że na spotkanie Rady Wierzycieli 

zaplanowane w terminie 3 grudnia br. powinny zostać wypracowane kierunkowe decyzje. 

Próby odroczenia terminu Zgromadzenia Wierzycieli przez podmioty do tego uprawnione  

nie przynoszą na chwilę obecną żadnych rezultatów. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji na bieżąco rozmawia na temat propozycji układowych ze wszystkimi 

Wierzycielami. W wyniku tych rozmów PCZ podjęło rozmowy z kredytodawcą w zakresie 

możliwości uzyskania kredytu na zabezpieczenie realizacji układu. Ze wstępnych rozmów  

z kredytodawcą wynika, iż PCZ może uzyskać kredyt pod warunkiem otrzymania poręczenia 

od właściciela Spółki, tj. Powiatu Otwockiego oraz zabezpieczenia kredytu kontraktem  

z NFZ. Alternatywą lub równoległą formą wsparcia przez organ właścicielski jest również 

hipoteka na jednej z nieruchomości będącej własnością Powiatu Otwockiego.  

Radny Dariusz Grajda zapytał o: 

− umocowanie dzisiejszego spotkania radnych, w kontekście kodeksu spółek 

handlowych,  

− stanowisko Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie, 

− stanowisko Zgromadzenia Wspólników w przedmiotowej sprawie.   

Przewodniczący Rady odpowiedział, że spotkanie prowadzone jest w formule 

spotkania radnych, w szczególnej formie spotkania wszystkich komisji merytorycznych Rady 

Powiatu. Zwrócił uwagę, że podczas dzisiejszego spotkania brakuje kompetencji do 

podejmowania uchwał, czy też stanowisk. Dodał, ze termin, w którym odbywa się to 

spotkanie nie mógł być prawidłowym terminem zwołania sesji w trybie zwyczajnym. 

Natomiast sesja zwyczajna Rady Powiatu została zaplanowana w terminie 28 listopada br., 

podczas której radni będą władni podejmować uchwały lub stanowiska.  

Przewodniczący Rady Nadzorczej PCZ poinformował, że Rada Nadzorcza nie 

opiniowała propozycji Zarządu dot. założeń planu restrukturyzacyjnego, ponieważ ten 

materiał nie był przedstawiony Radzie Nadzorczej. Pan Mariusz Strawiński dodał, że z tego 

co się orientuje – materiał był bezpośrednio konsultowany ze Wspólnikiem. Dodał również, 

że coraz więcej spraw Zarząd bezpośrednio konsultuje z Właścicielem – przykładowo 

założenia, które radni otrzymali w dniu dzisiejszym; bądź podejmuje decyzje samodzielnie –

tak jak wypowiedzenie umowy z firmą, która obsługiwała program restrukturyzacji. 

Powiedział, że Wspólnik – Właściciel w czerwcu br. w nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników podjął decyzję o dalszym istnieniu Spółki. 

Starosta poinformował, że Zgromadzenie Wspólników nie opiniowało planu 

restrukturyzacyjnego, ponieważ są to sprawy, które dzieją się z dnia na dzień, a projekt 

założenia planu radni otrzymali w dniu dzisiejszym. Formuła połączonego posiedzenia 

Komisji ma na celu przedstawienie aktualnej sytuacji PCZ, wysłuchania opinii radnych  

nt. przyszłości Spółki, bez podejmowania wiążących decyzji, które leżą w gestii 

uprawnionych organów. Dodał, że jest to spotkanie informacyjne, wstępne do spotkań, 

podczas których miałyby być podjęte wiążące decyzje.  

 

Radni zadawali pytania dot. przekazanych założeń planu restrukturyzacyjnego. Pytali 

również o bieżącą działalność Spółki, jej finanse oraz perspektywę na przyszłość.  

Odpowiedzi na kierowane przez radnych pytania były udzielane na bieżąco. 

 

O godz. 17
23

 Przewodniczący Rady przekazał prowadzenie posiedzenia Pani Grażynie 

Kilbach – Wiceprzewodniczącej Rady. 
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Na pytanie czy przekazany radnym dokument jest tajemnicą przedsiębiorstwa, obecny 

na posiedzeniu Pan Adwokat odpowiedział, że dokument nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa. 

Założenia planu zostały przygotowane w oparciu o dokumenty i informacje powszechnie 

dostępne.  

Starosta poinformował, że na podstawie dzisiejszego posiedzenia komisji zostanie 

przygotowana dla Rady Powiatu propozycja podjęcia stanowiska lub uchwały w sprawie 

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

w Otwocku. 

 

O godzinie 19
00

 Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Kilbach zakończyła posiedzenie 

komisji. 

 

 

W załączeniu do niniejszego protokołu:  

− Założenia Planu Restrukturyzacyjnego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  

w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku w kontekście postępowania 

restrukturyzacyjnego sygn. akt: XIX GRu 2/19 oraz propozycji i możliwości 

układowych na dzień 18 listopada 2019 r.  

 

 

 

Protokółowała : 

 

Honorata Tarnowska 

Przewodniczyli: 

 

Grażyna Kilbach i Piotr Kudlicki 
 

 

 

Członkowie Komisji: 

Kinga Błaszczyk ………………………  

Jacek Czarnowski -  

Marcin Olpiński ……………………… 

Paweł Zawada  ……………………… 

 


