Protokół Nr 27/20
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa
w dniu 25 lutego 2020 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku, przy
ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Kingi Błaszczyk, w godzinach od
1615do 1750.
W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Cezary Łukaszewski, Wicestarosta Krzysztof
Kłósek, Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki, Członek Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia
Sp. z o. o. w Otwocku Michał Mrówka, członek Rady Nadzorczej Powiatowego Centrum
Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku Radomir Wasilewski, przedstawiciel Biura Obsługi Budowy
Marek Frelek, Pani Sylwia Wysocka – Linia Otwocka oraz członkowie Komisji, zgodnie
z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Informacja nt. bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej PCZ Spółka z o.o.
3. Spotkanie z Prezesem PCZ Spółka z o.o. w Otwocku w temacie zabezpieczenia usług
medycznych dla społeczeństwa.
4. Informacja nt. obecnego stanu zaawansowania prac w związanych z realizacją
projektów dotyczących „Infrastruktury ochrony zdrowia” dofinansowywanych ze
środków UE.
5. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała zmiany do porządku posiedzenia polegającą
na zdjęciu pkt 5 „Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.”, wprowadzeniu jako
pkt 2 „Zaopiniowanie projektu uchwały” oraz aby jako pkt 3 omówić „Informacja nt.
obecnego stanu zaawansowania prac w związanych z realizacją projektów dotyczących
„Infrastruktury ochrony zdrowia” dofinansowywanych ze środków UE”.
Powyższa propozycja została przyjęta jednomyślnie w obecności 8 członków Komisji.
Porządek posiedzenia po zmianie przedstawiał się następująco:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały.
3. Informacja nt. obecnego stanu zaawansowania prac w związanych z realizacją
projektów dotyczących „Infrastruktury ochrony zdrowia” dofinansowywanych ze
środków UE.
4. Informacja nt. bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej PCZ Spółka z o.o.
5. Spotkanie z Prezesem PCZ Spółka z o.o. w Otwocku w temacie zabezpieczenia usług
medycznych dla społeczeństwa.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2
Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie nieprzystąpienia do
przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. Dodał, że z uwagi na to, że skarga została
złożona przez radnego Janusza Golińskiego to z głosowania niniejszego projektu uchwały
powinien on zostać wyłączony, ponieważ dotyczy to jego interesu prawnego.
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Radny Janusz Goliński poprosił o przedstawienie podstawy prawnej w tym zakresie.
Wicestarosta przytoczył ust. 7 art. 21 ustawy o samorządzie powiatowym „Radny nie może
brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego.”
Radny Mirosław Pszonka stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby przygotować
opinię prawną w tym zakresie skoro radny ma w tej kwestii wątpliwości.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że z głosowania niniejszej uchwały zostaje
wyłączony radny Janusz Goliński. Następnie poprosiła o przegłosowanie przedstawionego
projektu uchwały.
Komisja Zdrowia Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 15 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 11 osób, „przeciw” – 3 osoby,
(nie głosowały - 1 osoba).
Ad. 3
Pan Marek Frelek poinformował, że obecny stan zaawansowania prac w związanych
z realizacją projektów dotyczących „Infrastruktury ochrony zdrowia” dofinansowywanych ze
środków Unii Europejskiej wynosi ok. 75%. Dodał, że termin zakończenia prac zgodnie
z zawartą umową przypada na dzień 12 kwietnia br. Termin ten wiąże się również
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń, to znaczy, że w tym okresie ma
zostać przeprowadzona procedura odbiorowa trwająca do trzech tygodni. Wyjaśnił, że prace
przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, a wszelkie problemy napotkane
podczas prac budowlanych są rozwiązywane na bieżąco.
Pan Michał Mrówka potwierdził, że prace remontowe i budowlane przebiegają
zgodnie z harmonogramem i nie ma żadnych zagrożeń, jeśli chodzi o zachowanie terminu
odbioru prac. Następnie zdementował informację przedstawioną przez Naczelną Pielęgniarkę
Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. Panią Bogumiłę Jagiełło, podczas jednego
z posiedzeń Komisji w kwestii „niepotrzebnego” sprzętu. Wyjaśnił, że cały sprzęt, który
został dostarczony i który dopiero dotrze do Szpitala zostanie wykorzystany.
W dalszej dyskusji wzięli udział: radny Piotr Kudlicki, radny Janusz Goliński, radna
Grażyna Kilbach.
Ad. 4
Pan Michał Mrówka przedstawił informacje nt. bieżącej sytuacji ekonomicznofinansowej PCZ Spółka z o.o. Poinformował, że sytuacja jest stabilna, Szpital płaci
terminowo wszystkie faktury bieżące, które nie zostały objęte procesem restrukturyzacji.
W dalszej dyskusji wzięli udział: radny Piotr Kudlicki, radny Janusz Goliński, radny
Grzegorz Michalczyk radna Grażyna Kilbach, Wicestarosta, radny Krzysztof Szczegielniak.
Ad. 5
Pan Michał Mrówka w temacie zabezpieczenia usług medycznych dla społeczeństwa
poinformował, że z chwilą objęcia stanowiska Członka Zarządy Spółki PCZ zastał problem
dotyczący osady na izbie przyjęć. Problem ten został rozwiązany zatrudniono nowych
lekarzy, dzięki czemu grafik na marzec został dopięty. Obecnie na Oddziale Chirurgii brakuje
ordynatora natomiast są prowadzone rozmowy mające na celu jego zatrudnienia. Oddział
Pediatryczny pracuje bez problemów, w Przychodni Rejonowej przy ul. Armii Krajowej był
problem z Nocną Pomocą Lekarską, który również został rozwiązany.
W dalszej dyskusji wzięli udział: radny Krzysztof Szczegielniak, radny Jacek
Czarnowski, radny Janusz Goliński, radny Grzegorz Michalczyk, radny Robert Kosiński.
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Ad. 6
Przewodnicząca Komisji poinformowała o korespondencji, która wpłynęła do
Komisji:
• pismo z dnia 04.02.2020 r. Starosty dot. wyciągu Nr 4 Komisji z posiedzenia
Nr 13/19 z dnia 21.08.2019 r. w kwestii projektu stanowiska w sprawie oceny
sytuacji szpitali powiatowych (w załączeniu),
• pismo z dnia 14.02.2020 r, Starosty dot. wniosku w sprawie sytuacji szpitali
powiatowych w Polsce, w tym Powiatowego Centrum zdrowia Sp. z o.o.
w restrukturyzacji w Otwocku – pismo przekazane do Komisji w związku
z wyciągiem Nr 4 (w załączeniu),
• pismo z dnia 05.02.2020 r. Prezydenta Miasta Otwocka dot. rozbudowy siedziby
Komendy Powiatowej Policji w Otwocku (znak sprawy: SRP.0005.1.2020),
• wyciąg Nr 695 z projektu protokołu Nr 78/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 12 lutego 2020 r. stanowiący odpowiedz na wyciąg Komisji
Nr 10 z protokołu Komisji Nr 26/20 (w załączeniu),
Komisja zapoznała się z treścią ww. pism.
Ad. 7
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała:

Przewodniczyła:

Klaudia Szczepańska

Kinga Błaszczyk
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