Protokół Nr 33/20
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa
w dniu 30 września 2020 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w auli w Liceum Ogólnokształcącym
Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku przy ul. Filipowicza 9, pod kierunkiem
Przewodniczącej, radnej Kingi Błaszczyk, w godzinach od 1810 do 1950.
W posiedzeniu uczestniczyli: Członek Zarządu Powiatowego Centrum
Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku Michał Mrówka, Główny Specjalista Działu pomocy
środowiskowej PCPR w Otwocku – Agnieszka Lech – Barszczewska, Pani Sylwia Wysocka –
Linia Otwocka oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Informacja na temat bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej PCZ Spółka z o.o.
w restrukturyzacji.
3. Spotkanie z Członkiem Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji w temacie
zabezpieczenia usług medycznych dla mieszkańców powiatu.
4. Ustalenie typu i przepływu dokumentów między PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji
a członkami Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa.
5. Informacja Członka Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji w temacie
funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Batorego 44 w Otwocku.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku.
7. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.
Nie zgłoszono uwag do ww. porządku posiedzenia.
Ad. 2
Michał
Mrówka
Członek
Zarządu
Powiatowego
Centrum
Zdrowia
Sp. z o. o. w Otwocku odpowiadając na pytania radnych przedstawił informacje nt. bieżącej
sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o. o.
w restrukturyzacji w Otwocku.
Ad. 3
Pan Michał Mrówka opowiedział o trwających i zakończonych pracach remontowych,
doposażeniu Bloku Operacyjnego oraz Izbie Przyjęć tzw. „czerwonej”, która będzie
połączona specjalną śluzą z Izbą Przyjęć „zieloną’ w głównym budynku Szpitala. Na Izbę
przyjęć „czerwoną” będą trafiać osoby z podejrzeniem koronawirusa, natomiast na „zieloną”
pozostali pacjenci. „Śluza” dla lekarzy oraz pielęgniarek będzie służyła do dezynfekcji oraz
do założenia odzieży ochronnej. Poinformował również o przeniesieniu Nocnej i Świątecznej
Pomocy Lekarskiej (NPL), która znajdowała się w przychodni przy ul. Armii Krajowej 3
w Otwocku do Szpitala Powiatowego przy ul. Batorego w Otwocku. W dalszej dyskusji
udział wzięli: radna Grażyna Kilbach, radny Jacek Czarnowski, oraz radny Krzysztof
Szczegielniak.
Ad. 4
Przewodnicząca Komisji przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu Komisji
pojawiła się uwaga Radnego Mirosława Pszonki, aby przed wyznaczonym terminem Komisji,

Członkowie Komisji otrzymywali materiały dotyczące tematów związanych z PCZ Sp. z o.o.
w restrukturyzacji.
W wyniku powstałej dyskusji Przewodnicząca Komisji zgłosiła poniższy wniosek:
− z prośbą do Zarządu o przesyłanie danych wyników finansowych do wiadomości
Członków Komisji.
.
Wniosek:
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa zwraca się do Zarządu Powiatu,
o przesyłanie Członkom Komisji danych dotyczących wyników finansowych
PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji.
Głosowanie: za – 8 osób.
Ad. 5
Pan Michał Mrówka omówił temat funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
przy ul. Batorego 44 w Otwocku.
W dyskusji na ww. temat udział wzięli: radny Paweł Zawada, Przewodnicząca Komisji Kinga
Błaszczyk, radny Krzysztof Szczegielniak.
Ad. 6
1) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji grantu dla Domu Pomocy
Społecznej w Karczewie w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”.
2) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji grantu dla Domu Pomocy
Społecznej w Karczewie w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”.
3) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji grantu dla Domu Pomocy
Społecznej „Wrzos” w Otwocku w ramach projektu pn. „Wsparcie
dla Mazowsza”.
Pani Agnieszka Lech – Barszczewska omówiła ww. projekty uchwał. Poinformowała,
że Grantodawcą jest Województwo Mazowieckie w imieniu, którego działa Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej. Celem projektu jest wsparcie Domów Pomocy Społecznej,
w tym personelu w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi
w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy w zakresie
przeciwdziałania i ograniczenia skutków COViD-19. Środki te, zostaną przekazane
na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS oraz zakup sprzętu dla DPS.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby przegłosować ww. projekty uchwał
blokiem.
Opinia Komisji
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 8 Członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowe projekty uchwał 1) - 3).
Głosowanie: „za” – 8 osób.
4) Pani Agnieszka Lech – Barszczewska omówiła projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia do realizacji w latach 2020-2022 projektu pn. „Rodzinne
Drogowskazy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Opinia Komisji
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 8 Członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 8 osób.
5) Pani Agnieszka Lech – Barszczewska omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr 244/XXXII/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2018 – 2020 projektu pn. „Poprawa
funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez
uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi
priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działania
9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie
dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Opinia Komisji
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 8 Członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 8 osób.
6) projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Anielin”
w Karczewie przy ul. Anielin 1.
Komisja powróciła do tematu zdjętego z poprzedniego posiedzenia.
Pani Agnieszka Lech – Barszczewska poinformowała, że zmiany w Statucie dotyczą
tylko zmiany nazwy Dom Pomocy Społecznej w Karczewie na Dom Pomocy Społecznej
„Anielin”.
Opinia Komisji
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 8 Członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 7 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
7) projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu
ogólnodostępnych na terenie powiatu otwockiego.

godzin

pracy

aptek

Przewodnicząca Komisji poinformowała o dokumentacji elektronicznej, która
wpłynęła do Komisji dotyczącej funkcjonowania aptek. Komisja zapoznała się z treścią ww.
korespondencji.
Z uwagi na nieobecność Pana Starosty i nie wyznaczenie osoby zastępującej go, ww.
projekt uchwały nie został omówiony. Przewodnicząca Komisji poprosiła o zapis
w protokole, że jeśli Pan Starosta nie może uczestniczyć w posiedzeniu Komisji, co jest
zrozumiałe, powinien wyznaczyć osobę zastępującą go, która zreferuje temat. Projekt
uchwały zostanie zaopiniowany na następnym posiedzeniu Komisji.
Ad. 7
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji zostanie przyjęty na następnym
posiedzeniu Komisji.

Ad. 8
Przewodnicząca Komisji poinformowała o pismach, jakie wpłynęły do Komisji:
− wyciąg Nr 958 z projektu protokołu Nr 111/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu
Otwockiego w dniu 26 sierpnia 2020 r., dot. skierowania wniosków Komisji
do Oświaty Powiatowej, celem opracowania koncepcji realizacji wniosków.
− pismo z dn. 19 sierpnia 2020 r. Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji
w Otwocku dot. danych liczbowych dotyczących zagrożeń w ruchu drogowym oraz
profilaktyki i przestępczości nieletnich na terenie powiatu otwockiego.
Komisja zapoznała się z treścią ww. pism.
Ad. 9
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1955 Przewodnicząca Komisji
podziękowała gościom i radnym i zakończyła posiedzenie Komisji.

Protokołowała:

Przewodniczyła:

Mariola Biedrzycka

Kinga Błaszczyk

