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Protokół Nr 31/20 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 2 lipca 2020 r. 

 

Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie 

Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Kingi Błaszczyk,  

w godzinach od 16
00

 do 17
30

.   

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności 

oraz: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Otwocku Krystyna Kołodziej, Członek Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o o 

w restrukturyzacji w Otwocku Michał Mrówka. 

Na wstępie Starosta przeprosił Komisję za zmianę trybu jej posiedzenia oraz wyjaśnił, 

dlaczego podjął taką decyzję.  

 Przewodnicząca Komisji ustosunkowała się do powyższej wypowiedzi Starosty. 

Następnie przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia. 

2. Stan sanitarno-epidemiologiczny za rok 2019 informacja Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Otwocku. 

3. Informacja nt. bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej PCZ Spółka z o.o.  

w restrukturyzacji. 

4. Spotkanie z Prezesem PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku w temacie 

zabezpieczenia usług medycznych dla społeczeństwa. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji zaproponowała zmianę do porządku posiedzenia polegającą 

na wprowadzeniu, jako pkt. 5 „Przyjęcie protokołu”. Następnie poprosiła o przegłosowanie 

powyższej propozycji.  

Głosowanie: „za” – 8 osób (jednomyślnie). 

 

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawia się następująco: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia. 

2. Stan sanitarno-epidemiologiczny za rok 2019 informacja Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Otwocku. 

3. Informacja nt. bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej PCZ Spółka z o.o.  

w restrukturyzacji. 

4. Spotkanie z Prezesem PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku w temacie 

zabezpieczenia usług medycznych dla społeczeństwa. 

5. Przyjęcie protokołu.  

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty jednomyślnie w obecności  

8 członków Komisji. 

 

Ad. 2 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku Krystyna Kołodziej 

odpowiadając na pytania radnych przedstawiła stan sanitarno-epidemiologiczny za rok 2019 
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oraz odniosła się do obecnego stanu zagrożenia epidemicznego w zakresie COVID-19 

(materiał dot. przebiegu zakażeń COVID-19 w powiecie otwockim w załączeniu). 

 Przewodnicząca Komisji poprosiła o przedstawienie informacji w zakresie szczepień 

ochronnych dzieci w okresie pandemii. 

 Pani Inspektor odpowiedziała, że w okresie najwyższego okresu zapadalności na 

COVID-19 szczepienia zostały wstrzymane. Natomiast obecnie szczepienia ponownie 

ruszyły. 

 Przewodnicząca Komisji zapytała o ocenę możliwości przeprowadzenia stacjonarnych 

posiedzeń komisji Rady Powiatu Otwockiego? 

 Pani Inspektor odpowiedziała, że jest to możliwe oczywiście z zachowaniem 

odpowiedniego dystansu oraz mając założoną maseczkę ewentualne osłonę.  

 Radny Roman Srebnicki zapytał czy jest przewidywana druga fala zachorowań na 

COVID-19? 

  Pani Inspektor odpowiedziała, że są pewne przypuszczenia, że nastąpi druga fala 

zachorowań a ponadto wskaźniki zachorowań nie wskazują, aby epidemia ustała, ponieważ 

chorych wciąż przybywa. 

 

Ad. 3 

Pan Michał Mrówka odpowiadając na pytania radnych przedstawił informacje  

nt. bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o. o. 

w restrukturyzacji w Otwocku. 

 

Ad. 4  

Pan Michał Mrówka odpowiadając na pytania radnych przedstawił informacje 

dotyczące zabezpieczenia usług medycznych dla społeczeństwa. 

 

Ad. 5 

 Protokół Nr 27/20 z posiedzenia Komisji w dniu 25 lutego 2020 r. został przyjęty 

jednomyślnie w obecności 8 członków Komisji.  

 

Ad. 7 

1) Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do komisji wpłynął wyciąg Nr 871  

z projektu protokołu Nr 99/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu  

24 czerwca 2020 r. stanowiący odpowiedź na wyciąg Nr 11 Komisji. 

Komisja zapoznała się z treścią wyciągu.  

  

2) Radna Grażyna Kilbach poruszyła kwestię dotyczącą rozpoczęcia prowadzenia 

posiedzeń Komisji w trybie stacjonarnym.  

 

Ad. 8 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

Sporządziła: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczyła: 

 

Kinga Błaszczyk 

 


