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Protokół Nr 29/20 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 26 maja 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 14
00

 do 15
50

.   

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności 

oraz: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  

w Otwocku Danuta Wolska-Rzewuska, Członek Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia  

Sp. z o o w restrukturyzacji w Otwocku Michał Mrówka. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na temat działań 

podjętych w trakcie trwania pandemii COVID-19 oraz dalszych planów z tym 

związanych. 

3. Informacja Prezesa PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji na temat działań podjętych  

w trakcie trwania pandemii COVID-19 oraz dalszych planów z tym związanych. 

4. Informacja nt. bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej PCZ Sp. z o.o.  

w restrukturyzacji.  

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2019. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Pan Michał Mrówka Członek Zarządu 

PCZ Sp. z o. o.  w chwili obecnej nie może uczestniczyć w posiedzeniu Komisji natomiast 

dołączy do niego z chwilą, gdy to będzie możliwe. W związku z czym Przewodnicząca 

zaproponowała zmianę porządku posiedzenia polegającą na omówieniu pkt „Sprawozdanie  

z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2019.” jako pkt 3, a obecne pkt. 3 i 4 staną 

się pkt 4 i 5. 

Wyniku problemów technicznych Przewodnicząca Komisji przeprowadziła imienne 

głosowanie  

Głosowanie: „za” – 9 osób (jednomyślnie) 

 

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawia się następująco: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na temat działań 

podjętych w trakcie trwania pandemii COVID-19 oraz dalszych planów z tym 

związanych. 

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2019. 

4. Informacja Prezesa PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji na temat działań podjętych  

w trakcie trwania pandemii COVID-19 oraz dalszych planów z tym związanych. 

5. Informacja nt. bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej PCZ Sp. z o.o.  

w restrukturyzacji.  

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia. 
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Ad. 2 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka 

przedstawiła informacje na temat działań podjętych w trakcie trwania pandemii COVID-19 

oraz dalszych planów z tym związanych. 

Radni podziękowali Pani Dyrektor oraz pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Otwocku za osobisty wkład i zaangażowanie oraz profesjonalne podejście do 

wykonywanych zadań.   

 

Ad. 3 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Danuta Wolska-Rzewuska 

przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2019. 

Radna Grażyna Kilbach podziękowania Pani Dyrektor oraz pracownikom za 

wykonywaną prace w zakresie wsparcia realizowanego w ramach tarczy antykryzysowej 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku. Poprosiła również, aby w miarę możliwości 

zorganizować to tak, aby przynajmniej jedna osoba stale mogła odbierać telefony, aby jednak 

ułatwić ten kontakt interesanta z Urzędem. 

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał ile czasu zajmie uporanie się ze wszystkimi 

wnioskami? 

Pani Dyrektor odpowiedziała, że Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

przewiduje realizacje pożyczek do końca roku bieżącego. Natomiast, jeśli chodzi o pożyczki 

ten temat nie zamknie się jedynie na jej wypłacie, ponieważ Urząd zajmuje się również 

umorzeniem tych pożyczek. Jeśli wnioskodawca nie złoży wniosku o umorzenie, które 

stanowi załącznik do umowy to wówczas pracownicy będą musieli opracowywać 

harmonogramy sałat tych pożyczek. 

  

Ad. 4 i 5 

Pan Michał Mrówka Członek Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o o  

w restrukturyzacji w Otwocku przedstawił informacje na temat działań podjętych  

w trakcie trwania pandemii COVID-19 oraz bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej PCZ. 

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła o informację ile łóżek liczy Oddział dla osób 

podejrzanych zakażeniem COVID-19 oraz ile osób fizycznie przebywa na tym Oddziale.   

Pan Michał Mrówka odpowiedział, że na tym Oddziale przebywają jednie osoby 

podejrzane zakażeniem COVID-19, a w sytuacji, kiedy pacjent ma dodatki wynik  

z testu na obecność COVID-19 i ma inne schorzenia wysyłany jest do Szpital Zakaźnego. 

Natomiast, kiedy pacjent nie potrzebuje dodatkowej opieki medycznej i ma objawy tylko  

i wyłącznie typowe dla COVID-19, pacjent trafia na kwarantannę domową oraz 

zawiadamiany jest o tym sanepid.  

Radna Grażyna Kilbach zapytała czy o problem z personelem w związku z różnymi 

zakazami dla pracowników dot. pracy w innych szpitalach oraz poprosiła o informację  

w kwestii kardiomonitorów. 

 Pan Michał Mrówka w kwestii personelu odpowiedział, że był to sztuczny problem, 

ponieważ niektórzy dyrektorzy szpitali zaczęli zabraniać swoim pracownikom pracy w innych 

podmiotach leczniczych, co było niezgodne z przepisami prawa. Obecnie problem ten zanika 

i pracownicy, których dotyczył ten problem pracują już normalnie w Powiatowym Centrum 

Zdrowia. Natomiast w kwestii kardiomonitorów poinformował, że są one potrzebne na 

Oddział Intensywnej Terapii oraz na Chirurgii ze względu na ich stan i zużycie. 

 Radna Grażyna Kilbach zaapelowała do radnych o wsparcie Powiatowego Centrum 

Zdrowia w zbiórce na zakup kardiomonitorów. 
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Ad. 6 

 Protokół Nr 28/20 z posiedzenia Komisji w dniu 29 kwietnia 2020 r. został przyjęty  

w obecności 11 członków Komisji.  

Głosowanie: „za” – 10 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

Ad. 7 

 Przewodnicząca Komisji poinformowała o korespondencji, która wpłynęła do 

Komisji: 

• wyciąg Nr 785 z projektu protokołu Nr 89/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w Otwocku w dniu 29 kwietnia 2020 r. przekazujący kopie korespondencji  

z Departamentu Systemu Zdrowia Ministerstwa Zdrowa oraz Przewodniczącego 

Zarządu (w załączeniu), 

• wyciąg Nr 801 z projektu protokołu Nr 90/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w Otwocku w dniu 6 maja 2020 r. dot. przyjęcia dekretacji Przewodniczącego 

Rady o wycofaniu projektu uchwały 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. 

Komisja zapoznała się z treścią wyciągu.  

 

Ad. 8 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

Sporządziła: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczyła: 

 

Kinga Błaszczyk 

 


