Protokół Nr 39/21
ze zdalnego posiedzenia
Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa
w dniu 27 stycznia 2021 r.
Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie
Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Elżbiety Siwek,
w godzinach od 1615 do 1715.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności
oraz: Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki, Członek Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia
Spółka z o.o. w restrukturyzacji Pan Michał Mrówka.
Zaproponowany porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Informacja Członka Zarządu PCZ Spółka z o.o w restrukturyzacji o bieżącym
funkcjonowaniu szpitala w związku z pandemią COVID-19.
3. Informacja Członka Zarządu PCZ Spółka z o.o w restrukturyzacji na temat szczepień
przeciwko COVID-19 zrealizowanych w grupie 0 oraz przygotowanych punktów
szczepień w placówkach podległych PCZ dla grupy pierwszej i kolejnych grup.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, radna Elżbieta Siwek
z uwagi na skierowanie do Komisji projektu uchwały celem wyrażenia opinii zaproponowała
zmianę do porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do niego, jako pkt 4 „Zaopiniowanie
projektu uchwały w sprawie określenia liczby udziałów obejmowanych przez Powiat Otwocki
w podwyższonym kapitale zakładowym Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
w restrukturyzacji.”
Głosowanie: „za” – 6 osób (jednomyślnie).

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Informacja Członka Zarządu PCZ Spółka z o.o w restrukturyzacji o bieżącym
funkcjonowaniu szpitala w związku z pandemią COVID-19.
3. Informacja Członka Zarządu PCZ Spółka z o.o w restrukturyzacji na temat szczepień
przeciwko COVID-19 zrealizowanych w grupie 0 oraz przygotowanych punktów
szczepień w placówkach podległych PCZ dla grupy pierwszej i kolejnych grup.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia liczby udziałów
obejmowanych przez Powiat Otwocki w podwyższonym kapitale zakładowym
Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w
Otwocku.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.
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Ad. 2
Członek Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Michał Mrówka przedstawił
aktualną sytuację funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Otwocku w związku z pandemią
COVID-19 podkreślając, iż znacznie się ona poprawiła w ostatnim czasie.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy zostały przywrócone przyjęcia pacjentów w
trybie planowym.
Członek Zarządu PCZ potwierdził, iż są one już realizowane. Następnie na prośbę
Przewodniczącej Komisji udzielił informacji w kwestii otwarcia nowej części Oddziału
Ginekologii i Położnictwa oraz windy w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w
restrukturyzacji. Dodatkowo została również otwarta winda w Przychodni Armii Krajowej w
Otwocku.
Ad. 3
Członek Zarządu PCZ poinformował, że w ramach Narodowego Programu Szczepień
przeciw COVID-19 na terenie Powiatu Otwockiego udało się podać 2800 dawek szczepionki.
Zaszczepieni zostali pensjonariusze z pięciu Domów Pomocy Społecznej znajdujących się na
terenie Powiatu Otwockiego. W najbliższym czasie, jak wynika z aktualnych informacji,
będzie można zaszczepić jedynie 30 osób tygodniowo.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy przewidziane jest utworzenie mobilnego
punktu szczepień.
Członek Zarządu PCZ odpowiedział, że punkty szczepień będą funkcjonowały
wyłącznie w formie stacjonarnej a dojazdem pacjentów niepełnosprawnych do punktów
zajmują się jednostki samorządu terytorialnego.
W dyskusji dotyczącej szczepień przeciwko COVID-19 wzięli udział: radny Roman
Srebnicki, radny Janusz Goliński, Przewodnicząca Komisji, Członek Zarządu PCZ oraz
Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński.
Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowej wspomniał o kwestii poręczenia
kredytu bankowego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji.
Zapytał o sprawy związane z planem naprawczym, który jest niezbędny do udzielenia kredytu
Spółce.
Członek Zarządu PCZ udzielił informacji w powyższej kwestii zaznaczając, iż plan
naprawczy jest modyfikowany na bieżąco a po najbliższej sesji Rady Powiatu Otwockiego
będzie gotowy do wysłania do banku wraz z informacją o stuprocentowym poręczeniu.
Wspomniał również o rozwoju części komercyjnej Szpitala Powiatowego w Otwocku, jako
szansy na uzyskanie przychodów pozwalających wykazać zdolność PCZ do spłacenia kredytu
i podał przykłady konkretnych usług, które będą w związku z tym świadczone.
Głos w tej sprawie zabrał radny Roman Srebnicki, radny Janusz Goliński, Członek
Zarządu PCZ oraz Przewodnicząca Komisji.
Ad. 4
Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki zaprezentował projekt uchwały w sprawie
określenia liczby udziałów obejmowanych przez Powiat Otwocki w podwyższonym kapitale
zakładowym Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w
Otwocku.
Następnie Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa poddała
głosowaniu ww. projekt.
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Opinia Komisji:
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 7 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 6 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Ad. 5
Protokół Nr 38/21 z posiedzenia Komisji w dniu 18 stycznia 2021 r. został przyjęty
jednomyślnie w obecności 7 członków Komisji.
Ad. 6
Radni nie zgłosili spraw różnych.
Ad. 7
Na tym posiedzenie zakończono (w załączeniu – Wyciąg Nr 990 z projektu protokołu
Nr 115/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu 16 września 2020 r.)
Do Komisji wpłynęła poniższa korespondencja:
− pismo z dnia 26.11.2020 r. 3 City Pharm sp. z o.o (znak sprawy: SRP.0005.40.2020)
− pismo z dnia 22.11.2020 r. dot. aktualizacji godzin DOZ Apteki dbam o zdrowie (znak
sprawy: SRP.0005.39.2020).

Sporządziła:

Przewodniczyła:

Paulina Przybysz

Elżbieta Siwek
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