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Protokołu Nr 30/20 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa  

w dniu 23 czerwca 2020 r.  

w trybie zdalnym 
 

Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie 

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

w godzinach od 18
00

 do 18
51

.   

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności 

oraz: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Radna Powiatu Otwockiego Grażyna 

Olszewska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata 

Woźnicka, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego  

w Otwocku Monika Pokrywczyńska, Skarbnik Powiatu Otwockiego Wiesław Miłkowski. 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Rozpoczęcie posiedzenia. 

2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu. 

3. Sprawy różne. 

4. Zakończenie posiedzenia. 

 

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku posiedzenia.  

 

Ad. 2 

 Przewodnicząca Komisji przedstawiła następujące projekty uchwał celem 

zaopiniowania przez członków Komisji: 

 

1) projekt Nr 4 – w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu 

partnerskiego „Aktywna integracja w powiecie otwockim” współfinasowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach IX Osi Priorytetowej 

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja 

społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu – projekt pozakonkursowy; 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówiła ww. projekt uchwały.  

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne 

zaopiniowanie przedstawionego projektu uchwały.  

 

Opinia: 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: za – 8 osób. 

 

2) projekt Nr 1 – w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu  

w Otwocku z dnia  19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2020 rok, z późn. zm.; 

 

Skarbnik Powiatu omówił ww. projekt uchwały.  

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne 

zaopiniowanie przedstawionego projektu uchwały.  
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Brak opinii: 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa nie zaopiniowała przedmiotowego projektu 

uchwały. 

Głosowanie: za – 3 osoby, przeciw – 3 osoby, wstrzymały się – 2 osoby.  

 

3) projekt Nr 2 – w sprawie zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu  

w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2020 – 2033, z późn. zm.; 

 

Skarbnik Powiatu omówił ww. projekt uchwały.  

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne 

zaopiniowanie przedstawionego projektu uchwały.  

 

Opinia: 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa negatywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

Głosowanie: za – 3 osoby, przeciw – 4 osoby. 

 

4) projekt Nr 5 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy  

z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku 

dla zabudowanych nieruchomości położonych w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3, 

ul. Mickiewicza 8 oraz Batorego 44; 

 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami omówiła ww. projekt uchwały 

oraz przedstawiła opinię prawną sporządzoną dla przedmiotowego projektu.  

Głos w dyskusji zabrał radny Mirosław Pszonka, który poinformował, że podczas 

posiedzenia Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska w temacie ww. projektu uchwały 

złożył wniosek o dopisanie zapisu o utracie mocy uchwały z 2012 roku (uchwały 

przekazującej w dzierżawę Powiatowemu Centrum Zdrowia Sp. z o. o. przedmiotowych 

nieruchomości). Radny zgłosił tożsamy wniosek również na dzisiejszym posiedzeniu Komisji.  

W związku z czym Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu przyjęcie poniższego 

wniosku. 

 

Wniosek: 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa wnioskuje o dopisanie do ww. projektu 

uchwały zapisu o utracie mocy uchwały z 2012 roku (uchwały przekazującej  

w dzierżawę Powiatowemu Centrum Zdrowia Sp. z o. o. przedmiotowych 

nieruchomości). W obrocie prawnym nie mogą funkcjonować dwie nieomalże identyczne 

uchwały.  

Głosowanie: za – 6 osób, przeciw – 2 osoby. Wniosek został przyjęty. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 

przedstawionego projektu uchwały wraz z ww. poprawką.  
 

Opinia: 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały wraz z ww. poprawką.  

Głosowanie: za – 8 osób. 
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5) projekt Nr 6 – w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Przewodniczącego 

Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa oraz w sprawie zmian w uchwale  

Nr 11/II/18 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 6 grudnia 2018 r. 

Radny Piotr Kudlicki poprosił Przewodniczącą o uzasadnienie jej wniosku w sprawie 

rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Komisji.  

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że odnosiła się już do tej decyzji podczas 

jednego z ubiegłych posiedzeń Komisji. Dodała, że nie spodziewała się, że będzie wracała do 

wniosku, który został złożony w kwietniu. Powiedziała, że powodów było wiele, natomiast 

jest to jej prywatna decyzja ze względów osobistych.  

Radny Piotr Kudlicki poinformował, że będzie głosował „przeciw”, ponieważ nie chce 

zmiany na tym stanowisku.  

Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu zaopiniowanie przedstawionego 

projektu uchwały.  

  

Opinia: 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa negatywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

Głosowanie: przeciw – 3 osoby, wstrzymało się – 5 osób. 

 

Ad. 3 

 Nie zgłoszono spraw różnych. 

 

Ad. 4 

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

 

 

Sporządziła: 

 

Honorata Tarnowska 

Przewodniczyła: 

 

Kinga Błaszczyk 


