Protokół Nr 42/21
ze zdalnego posiedzenia
Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa
w dniu 27 kwietnia 2021 r.
Zdalne posiedzenie komisji odbyło o się przy pomocy wideokonferencji na platformie
Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Rodziny
i Bezpieczeństwa, radnej Elżbiety Siwek w godzinach od 1730 do 19 26.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności,
Członek Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji Robert
Podgórzak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Woźnicka
i Dyrektor ds. medycznych PCZ Spółka z o.o. w restrukturyzacji Pan Dariusz Kaczorowski.

Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Przedstawienie nowego Członka Zarządu PCZ Spółka z o.o. w restrukturyzacji
3. Informacja Członka Zarządu PCZ Spółka z o.o. w restrukturyzacji w sprawie realizacji
kontraktów z NFZ oraz bieżącej pracy szpitala.
4. Informacja Członka Zarządu PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji na temat obecnego
funkcjonowania szpitala w związku z dużą liczbą osób zakażonych COVID-19.
5. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Na prośbę Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, radnej
Elżbiety Siwek radni uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego Dyrektora oraz wieloletniego
pracownika Zespołu Opieki Zdrowotnej w Otwocku lek. Ludwika Antczaka.
Następnie Przewodnicząca z uwagi na skierowanie do Komisji projektu uchwały
celem wyrażenia opinii, zaproponowała zmianę do porządku obrad polegającą na
wprowadzeniu do niego, jako pkt 2 „Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia
powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021-2026.”
Głosowanie: „za” – 8 osób (jednomyślnie).
Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań
na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2021-2026.
3. Przedstawienie nowego Członka Zarządu PCZ Spółka z o.o. w restrukturyzacji
4. Informacja Członka Zarządu PCZ Spółka z o.o. w restrukturyzacji w sprawie realizacji
kontraktów z NFZ oraz bieżącej pracy szpitala.
5. Informacja Członka Zarządu PCZ sp. z o.o. w restrukturyzacji na temat obecnego
funkcjonowania szpitala w związku z dużą liczbą osób zakażonych COVID-19.
6. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.
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Ad. 2
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Woźnicka
przedstawiła projekt uchwały sprawie przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych na lata 2021-2026.
W dyskusji związanej z powyższą uchwałą wzięli udział: radny Janusz Goliński,
Przewodnicząca Rady Powiatu, radna Grażyna Kilbach, Dyrektor PCPR oraz Przewodnicząca
Komisji.
Następnie radny Jacek Czarnowski poruszył temat sytuacji, w jakiej znalazła się teraz
młodzież, mając na uwadze wyłączenie ich z czynności uspołeczniających i ograniczenie
kontaktów między nimi z powodu pandemii. Zapytał, czy PCPR ma w zanadrzu projekt lub
program naprawczy dla młodych ludzi, którzy nie radzą sobie z izolacją i zapadają na różne
dolegliwości psychiczne.
Przewodnicząca Komisji zasugerowała, aby zwołać specjalne posiedzenie Komisji
w celu obszerniejszego omówienia ww. tematu.
Przewodnicząca Rady Powiatu, radna Grażyna Kilbach zawnioskowała o zwołanie
takiego posiedzenia Komisji już na początku maja i zaproszenia na nią m.in. dyrektorów
szkół, Panią Dyrektor PCPR, Członka Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka
z o.o.w restrukturyzacji.
Dyrektor PCPR odpowiadając na pytanie radnego Jacka Czarnowskiego zaznaczyła,
że problem występuje w ogromnej skali. Po pomoc zgłasza się dziennie kilkanaście młodych
osób i ich rodziców. Działania, które podejmuje PCPR w kwestii pomocy młodzieży w dobie
pandemii są szerokie, lecz ze względu na wciąż rosnące potrzeby zaistniała konieczność
napisania nowego projektu konkursowego, dotyczącego budowania oparcia społecznego dla
osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekt został oceniony pozytywnie i jeśli uda się uzyskać
środki, będzie można zrealizować dodatkową pomoc dla młodzieży.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa poddała głosowaniu
ww. projekt.
Opinia Komisji:
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 8 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Ad. 3
Członek Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji
Robert Podgórzak na prośbę Przewodniczącej Komisji przedstawił swoją sylwetkę - wymienił
doświadczenie, kompetencje oraz główne plany względem PCZ.
Ad. 4
Członek Zarządu PCZ na prośbę Przewodniczącej Komisji omówił obecną sytuację
funkcjonowania szpitala w kwestii m.in. obłożenia łóżek na oddziałach, zabiegów planowych
oraz personelu.
Ad. 5
Członek Zarządu PCZ oraz Dyrektor ds. medycznych PCZ Spółka z o.o.
w restrukturyzacji Pan Dariusz Kaczorowski na prośbę Przewodniczącej Komisji
przedstawili, jak funkcjonuje szpital w okresie pandemii, zaznaczając, że w ostatnim czasie
nastąpił dynamiczny spadek osób zakażonych COVID-19.
Następnie radni zadawali pytania związane z oddziałem COVID-owym szpitala i
procesem szczepień przeciwko COVID-19, centralną instalacją tlenową, środkami
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zabezpieczenia osobistego, zatrudnieniem pracowników w PCZ oraz procesem naprawczym
finansowania placówki, na które odpowiadali na bieżąco Członek Zarządu PCZ oraz Dyrektor
ds. medycznych PCZ.
Ad. 6
Protokół Nr 41/21 z posiedzenia Komisji w dniu 24.03.2021 r. został przyjęty
jednomyślnie w obecności 8 członków Komisji.
Ad. 7
Na tym posiedzenie zakończono (w załączeniu – wyciąg Nr 1273 z projektu protokołu
Nr 156/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu 14.04.2021 r., wyciąg Nr 1281
z projektu protokołu Nr 157/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu
21.04.2021 r., informacja o pracy apteki Cef@rm z dnia 16.04.2021 r.).
Do Komisji wpłynęła następująca korespondencja:
− pismo z dnia 07.04.2021 r. w związku z działaniem apteki ZIKO ul.
Powstańców Warszawy 13 (znak sprawy: SRP.0005.40.2020)

Sporządziła:

Przewodniczyła:

Paulina Przybysz

Elżbieta Siwek
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