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Protokół Nr 32/20 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 18 sierpnia 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 18
35

.   

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności 

oraz: Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek, I Zastępca Komendanta Powiatowej Policji  

w Otwocku Jędrzej Bełz Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr. I im. Konstantego 

Ildefonsa Gałczyńskiego Piotr Szuba, Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr. III  

im. Juliusza Słowackiego Barbara Laskus, Pedagog Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych im. Stanisława Staszica Barbara Hopfer, Główna Księgowa Powiatowego 

Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Grażyna Kotlińska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 

„Anielin” w Karczewie Irena Krucz. 

  

Porządek posiedzenia: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia. 

2. Bezpieczna droga do i ze szkoły – informacja Komendanta Powiatowego Policji  

w Otwocku. 

3. Ocena narażenia młodzieży na zatrucia alkoholem, narkotykami, substancjami 

psychoaktywnymi u młodzieży ponadpodstawowej – debata z dyrektorami szkół  

i policją. 

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

w restrukturyzacji. 

5. Spotkanie z Prezesem PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji w temacie zabezpieczenia 

usług medycznych dla społeczeństwa. 

6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. 

7. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

  

Ad. 2 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku Jędrzej Bełz w ramach tematu 

„Bezpieczna droga do i ze szkoły” odpowiadając na pytania radnych poinformował, że  

w ramach działań prewencyjnych na terenie całego powiatu zostaną sprawdzone oznakowania 

poziome i pionowe, urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczające w rejonach przyległych do 

szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. W przypadku stwierdzenia pewnych 

nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci i rodziców zostaną one 

zgłoszone do odpowiednich instytucji. Dodał, że w roku szkolnym zostaną przeprowadzone 

spotkania profilaktyczno-edukacyjne z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodzieżą ze szkół  

podstawowych w zakresie bezpiecznego zachowania na drodze.  

 W wyniki powstałej dyskusji radny Piotr Kudlicki zgłosił poniższy wniosek.  

Przewodnicząca Komisji w wyniku problemów technicznych przeprowadziła 

głosowanie imienne poniższego wniosku.  

 

Wniosek: 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa wnioskuje do Zarządu Powiatu  

o zwrócenie się do Komendy Powiatowej Policji z prośbą o przeprowadzenie cyklicznych 

spotkań z gronem pedagogicznym poszczególnych placówek nt. charakteru zdarzeń 
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kryminalnych w szkołach i współpracy z Policją w zgłaszaniu i rozwiązywaniu takich 

zdarzeń.  

 

Głosowanie: „za” – 10 osób (jednomyślnie). 

 

 Radna Grażyna Kilbach zgłosiła poniższy wniosek. 

  

Wniosek: 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa wnioskuje do Zarządu Powiatu  

o powołanie zespołu składającego się z pedagogów, przedstawicieli Policji i radnych 

Rady Powiatu do opracowania działań, które będą podejmowane z młodzieżą szkół 

ponadpodstawowych w spotkaniach z policjantami i programów, które będą łagodziły 

skutki pandemii oraz przeciwdziałały przemocy rówieśniczej. 

 

Głosowanie: „za” – 8 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

Ad. 3 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku Jędrzej Bełz oraz 

przedstawiciele szkół ponadpodstawowych odpowiadając na pytania radnych przedstawili 

ocenę narażenia młodzieży ponadpodstawowej na zatrucia alkoholem, narkotykami  

i substancjami psychoaktywnymi. 

 Radna Grażyna Kilbach poruszyła problem dotyczący uzależnienia młodzieży od 

Internetu, gier i elektroniki. 

W wyniku powstałej dyskusji radna Grażyna Kilbach zgłosiła poniższy wniosek. 

  

Wniosek: 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa wnioskuje o spotkanie pedagogów  

z psychologami i z osobami, które zajmują się opieką zdrowotną w zakresie uzależnień 

od Internetu, gier i elektroniki oraz o podjęcie próby wypracowania pewnych działań  

i wsparcia przede wszystkim dla uczniów i rodziców. 

 

Głosowanie: „za” – 8 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

Ad. 4  

Główna Księgowa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji  

w Otwocku Grażyna Kotlińska przedstawiła informacje nt. bieżącej sytuacji ekonomiczno-

finansowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji. 

Radny Mirosław Pszonka zapytał czy byłaby możliwość, aby dane, które zostały 

przedstawione przez Panią Grażynę Kolińską radni otrzymali na piśmie? Dodał, że dzięki 

temu radni będą mogli zapoznać się z przygotowanym materiałem celem przygotowania 

ewentualnych pytań na następne posiedzenie Komisji. Dodał, że w obecnej formule radni nie 

są w stanie zadać konkretnych pytań.  

Pani Grażyna Kotlińska poinformowała, że PCZ co miesiąc składa zestawienia 

miesięczne do Wicestarosty i Zarządu Powiatu. Powiedziała, że jest to tylko kwestia 

przekazania danych do Komisji.  

Radny Mirosław Pszonka zauważył, że powyższe zestawienia powinna otrzymywać 

Rada Powiatu jako właściciel Spółki, a nie tylko Zarząd Powiatu.  

Radny Piotr Kudlicki przyznał, że jest to słuszny postulat. Natomiast obawia się, że 

Zarząd Powiatu będzie miał problem z wyselekcjonowaniem informacji, które są 

informacjami handlowymi, a które to informacje dla radnych. W związku z czym 
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zaproponował, aby Komisja sprecyzowała jakie informacje chce otrzymywać systematycznie 

od Powiatowego Centrum Zdrowia.  

Wicestarosta poinformował, że organem właścicielskim w myśl kodeksu spółek 

handlowych jest Zgromadzenie Wspólników reprezentowane przez członków Zarządu 

Powiatu. W związku z czym przekazywanie przez Powiatowe Centrum Zdrowia sprawozdań 

do Zarządu Powiatu jest jak najbardziej właściwe z formalnego punktu widzenia. Dodał, że 

skoro jest taka wola ze strony Państwa Radnych, aby otrzymywali informacje bieżące  

z wyniku finansowego Spółki, to nie powinno być z tym żadnego problemu. Dodał, że są to 

informacje jawne, które podlegają rokrocznej publikacji. Natomiast faktycznie obawy 

wyrażone przez radnego Piotra Kudlickiego są zasadne, ponieważ w części dotyczącej 

chociażby należności są wymienione poszczególne podmioty i tam są zawarte dane wrażliwe 

firm, które są wierzycielami Powiatowego Centrum Zdrowia i tej części Zarząd Powiatu nie 

będzie mógł udostępnić.  

W dalszej dyskusji zabrali głos: Przewodnicząca Komisji, radna Grażyna Kilbach, 

radny Piotr Kudlicki, radna Jolanta Koczorowska. 

Przewodnicząca Komisji zobowiązała się, że na najbliższym posiedzeniu Komisja 

pochyli się jeszcze nad tym tematem celem sformułowania wniosku zawierającego zakres 

informacji, które mają być przedstawione Komisji przez Zarząd Powiatu.  

Radny Robert Kosiński poprosił, aby dane, które zostały przedstawione w dniu 

dzisiejszym przez Panią Grażynę Kotlińską zostały przedstawione Komisji na następnym 

posiedzeniu w wersji pisemnej. 

 

Ad. 5 

 Z uwagi na nieobecność Pana Leszka Gmyrka Dyrektora ds. medycznych 

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji w Otwocku, Przewodnicząca 

Komisji zobowiązała się wystąpić do Pana Michała Mrówki Członka Zarządu Powiatowego 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku o przedstawienie pisemnej 

informacji nt. zabezpieczonych usług medycznych dla społeczeństwa. 

 

Ad. 6 

1) Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie Irena Krucz 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy 

Społecznej „Anielin” w Karczewie przy ul. Anielin. 

 

Radny Krzysztof Szczegielniak zwrócił uwagę, że do uzasadnienia niniejszego 

projektu uchwały należałoby dopisać informacje, jakie wprowadzono zmiany do statutu poza 

zmianą nazwy Domu Pomocy Społecznej. 

Radny Mirosław Pszonak zgłosił wniosek, aby zdjąć z dzisiejszego posiedzenia ww. 

projekt uchwały i zaopiniować go na następnym posiedzeniu.  

 Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu ww. wniosek radnego. 

 

Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 2 osoby, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

2) Wicestarosta przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu Otwockiego wotum zaufania za 2019 rok. 

 

Radna Grażyna Kilbach w wyniku powstałej dyskusji zgłosiła wniosek, aby zdjąć  

z dzisiejszego posiedzenia ww. projekt uchwały. 

Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu ww. wniosek radnej. 
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Głosowanie: „za” – 3 osób, „przeciw” – 5 osoby, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 

przedmiotowego projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 10 członków pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 2 osoby, „wstrzymały się” – 3 osoby.  

 

Ad. 7 

Protokoły 29/20, 30/20, 31/20 zostały przyjęte w głosowaniu blokiem jednomyślnie 

w obecności 10 członków Komisji. 

 

Ad. 8 

Przewodnicząca Komisji poinformowała o korespondencji, która wpłynęła do 

Komisji: 

− e-mail z dnia 29.06.2020 r. w sprawie informacji dotyczącej apteki w Otwocku  

w sprawie pełnienia dyżurów (znak sprawy: SRP.0005.7.2020), 

− pismo z dnia 25.06.2020 r. w sprawie dot. apteki ogólnodostępnej w Otwocku przy 

ul. Matejki 9 (znak sprawy: SRP.0005.7.2020), 

− e-mail z dnia 29.06.2020 r. w sprawie informacji dotycząca zawieszenia dyżurów 

nocnych w lipcu 2020 roku przez aptekę przy ul. Matejki 9 w Otwocku (znak 

sprawy: SRP.0005.7.2020), 

 

Komisja zapoznała się z ww. korespondencją.  

 

Ad. 9 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

Sporządziła: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczyła: 

 

Kinga Błaszczyk 

 


