
Protokół Nr 34/20
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa

dniu 18 listopada 2020 r.

Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie Zoom, pod
kierunkiem Przewodniczącej, radnej Pani Elżbiety Siwek w godzinach 16.00 – 17.00.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z załączona listą obecności, goście
zaproszeni: Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada, członek Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku wraz z pracownikami: główną księgową Panią
Grażyną Kotlińską, Kierownikiem Działu Rejestru Usług Medycznych Panią Katarzyną Olszewską,
Kierownik Biura Promocji i Kultury Pan Rafał Skwiot.
W posiedzeniu również uczestniczyli radni: Pani Jolanta Kaczorowska, Pani Grażyna Olszewska,
Pan Zbigniew Szczepaniak.

Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Informacja członka Zarządu PCZ Spółka z o.o. w restrukturyzacji w sprawie realizacji

kontraktów z NFZ oraz nt. stanu płynności finansowej.
3. Informacja członka Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji na temat obecnego

funkcjonowania szpitala w związku z bardzo dużą liczbą zakażonych COVID-19,w tym także
personelu medycznego.

4. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 Przewodnicząca Komisji zaproponowała zmianę do porządku obrad polegająca na
wprowadzeniu jako pkt. 2 sprawy w brzmieniu „Powołanie Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia,
Rodziny i Bezpieczeństwa.”
Tym samym zmianie ulega numeracja dotychczasowego porządku obrad o jedną pozycję w dół.

Głosowanie : za – 6 członków (jednogłośnie).

Ad. 2. Radna Pani Grażyna Kilbach zgłosiła kandydaturę Pani Kingi Błaszczyk na funkcję
Wiceprzewodniczącej Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa.

Wnioski:
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa jednogłośnie w obecności 6 osób poparła
przedmiotowy wniosek.
Ad. 6. Sprawy różne:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Otwockiego w sprawie uchwalenia
programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Na platformę Zoom zalogowali się radni: Pan Jacek Czarnowski, Pan Grzegorz Michalczyk.
Pan Rafał Skwiot Kierownik Biura Promocji i Kultury zreferował treść uchwały wraz z jej
uzasadnieniem.
Pan Jacek Czarnowski, ze względu na panującą pandemię, zaproponował formuła współpracy oraz
konsultacji realizowanych zadań z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie on-line.
Na platformę Zoom zalogował radny Pan Roman Srebnicki.

Wiosek:
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 9 osób jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Na platformę Zoom zalogował radny Pan Roman Srebnicki.



Ad. 3. Pani Katarzyna Olszewska Kierownikiem Działu Rejestru Usług Medycznych PCZ Sp.
zo.o. w restrukturyzacji poinformowała, iż realizacja kontraktów, na dzień dzisiejszy, z Narodowym
Funduszem Zdrowia z tytułu zawartych umów na leczenie szpitalne jest na poziomie 60 % wykonania.
Spółka wystąpiła do NFZ z wnioskiem, który został rozpatrzony pozytywnie, o przedłużenie okresu
rozliczeniowego do 30 czerwca 2021 roku. W tej dacie kończy się zagwarantowane 4 letnie
finansowanie w formie ryczałtowej szpitali objętych przepisami ustawy „ o sieci szpitali” i zostanie
ogłoszony nowy konkurs w trybie przedmiotowej ustawy.
Pan Grzegorz Michalczyk zapytał o szanse na zwiększenia realizacji kontraktu.
Pani Katarzyna Olszewska poinformowała, iż rozliczenie kontraktów następuje dwuetapowo z
uwzględnieniem systemu jednorodnych grup pacjentów i covidowych. Przyjęcia pacjentów
pozacovidowych odbywają na zasadach z przed pandemii.
Pani Grażyna Kilbach zapytała o przyjmowanie pacjentek do porodu na Oddziale Ginekologiczno –
Położniczym oraz o etap realizacji remontu Oddziału.
Pan Michał Mrówka oświadczył, iż Oddział Ginekologii i Położnictwa działa bez zarzutów, remont
został zakończony, pozostała dostawa zamówionych mebli.
Pani Elżbieta Siwek zapytała o czy informacja na temat przyjmowania do porodów znajduje się na
stronie internetowej Szpitala albowiem zamieszczona informacja o wstrzymaniu planowanych
zabiegów operacyjnych wprowadziła dezinformację u pacjentek.
Pan Michał Mrówka poinformował o bieżącym prostowaniu informacji, pacjentki do porodów są
przyjmowane w sposób stały.
Pani Elżbieta Siwek zapytała o ilość aktywnych deklaracji osób posiadających status pacjentów
Przychodni Opieki Zdrowotnej.
Pani Katarzyna Olszewska poinformowała ok. 38 tys. aktywnych deklaracji.
Następnie w dyskusji zabrała głos Pani Grażyna Kotlińska Główna Księgowa PCZ, informując o
złym stanie finansowym Spółki, na dzień dzisiejszy strata finansowa Spółki wynosi 1625 305 złotych
do końca miesiąca będzie to kwota 3721 908 złotych.
Pani Jolanta Koczorowska zapytała:
1.czy procentowe wykonanie kontraktu proporcjonalnie do ilości miesięcy spowodowałoby
pomniejszenie straty finansowej Spółki,
2.czy niewykonanie całości kontraktu do końca roku kalendarzowego może skutkować podpisaniem
umowy z NFZ na przyszły rok o adekwatnie pomniejszone środki finansowe.
Pan Michał Mrówka oznajmił iż, na dzień dzisiejszy trudno jednoznacznie prognozować skutki
finansowe dla Szpitala i przyjąć bez żadnych wątpliwości strategię działania bez wiedzy czy Szpital
znajdzie się ponownie na liście placówek działalności medycznej w sieci. Wykonanie 100% kontraktu
nie spowoduje pomniejszenia wysokości straty finansowej powodem jest panująca pandemia COVID-
19 implikująca min. zwiększenie wydatków na specjalistyczne środki ochrony indywidualnej,
realizacji ustawowego zwiększenia wynagrodzenia personelu medycznego o 100%.
Ad. 4. Pan Michał Mrówka poinformował, iż obsługa Szpitala w kontekście prowadzenia działalności
leczniczej stanowi na dzień dzisiejszy wyzwanie albowiem znaczna część personelu medycznego
przebywa na zwolnieniach lekarskich lub jest zakażona COVID-19. Jednakże prognozuje, iż w
najbliższych dniach sytuacja kadrowo będzie się powoli stabilizować.
Na dzień dzisiejszy znajduje się 40 pacjentów zakażonych COVID-19, pozostają wolne łóżka.

Ad. 5. Protokoły Nr 32-33 z posiedzeń Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 9
członków zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad. 6. Sprawy różne – kontynuacja.
Przewodnicząca Komisji Pani Elżbieta Siwek przedstawiła:
1.treść wyciągu Nr 1059 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 4 listopada 2020 roku w
przedmiocie skierowania do Komisji uchwały Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19
października 2020 r. w sprawie sytuacji szpitali powiatowych z prośbą o wypracowanie stanowiska nt.
przekształcenia szpitali powiatowych w szpitale drugiego stopnia oraz przeznaczenia dodatkowych
środków finansowych na środki ochrony indywidualnej w szpitalach.



2.treść wyciągu Nr 1009 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 7 października w sprawie
realizacji przekazania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa wnioskowanych danych
finansowych PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

3. treść wyciągu Nr 1067 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 13 listopada 2020 roku
w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Otwockiego w sprawie
uchwalenia programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

4. treść pisma Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji informujące o ujęciu w Planie
Inwestycyjnym Policji na 2020 rok zadania: rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy
Powiatowej Policji w Otwocku, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 28 stycznia 2020 roku.

5. treść stanowiska Nr 6.2020 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 września 2020 roku w sprawie
uciążliwości odorowej funkcjonowania instalacji komunalnej przetwarzania odpadów w Woli Duckiej.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 9 członków zapoznała się z treścią
przedmiotowych wyciągów oraz pism.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała: Przewodniczyła:

Eliza Twaróg Elżbieta Siwek


