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Protokół Nr 46/22 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych 
Rady Powiatu Otwockiego 

w dniu 26 stycznia 2022 r., w trybie zdalnym. 
 

Na podstawie § 34 ust. 3 Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 
3657) Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach o godzinie 1615 otworzyła wspólne posiedzenie 
wszystkich komisji stałych Rady Powiatu Otwockiego. Zdalne posiedzenie komisji odbyło  
się przy pomocy wideokonferencji na platformie Zoom oraz platformy radni.info. 
Przewodnicząca powitała panie i panów radnych, oraz przybyłych gości: Skarbnika Powiatu 
Wiesława Miłkowskiego, Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. 
w  restrukturyzacji Monikę Gębską oraz Wicestarostę Otwockiego Pawła Zawadę. 

 
Temat ww. posiedzenia przedstawiał się następująco:  
Przedstawienie aktualnej sytuacji Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji. 
 

Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach poinformowała, że zgodnie z tym, co 
zapowiadała wcześniej, dzisiejsze posiedzenie połączonych komisji będzie poświęcone 
aktualnej sytuacji Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w  restrukturyzacji. 
Przewodnicząca Rady, zgodnie z prośbą Wicestarosty Otwockiego Pawła Zawady, Prezes 
Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji Moniki Gębskiej i Skarbnika 
Powiatu Wiesława Miłkowskiego poprosiła radnych o zadawanie konkretnych pytań 
związanych z ww. tematem.  

Radny Jacek Czarnowski poprosił o więcej informacji nt. planów na najbliższy rok 
dotyczących Powiatowego Centrum Zdrowia. Zapytał czy planowane jest połączenie szpitali, 
jeżeli tak to kiedy i na jakich zasadach? 

Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada odpowiedział, że współpraca z Centrum 
Medycznego Kształcenia Podyplomowego rozpoczęła się w 2019 roku. Od tego czasu zostały 
podpisane listy intencyjne i wstępne porozumienia dotyczące współpracy. Obecnie Zarząd 
Powiatu dąży do tego, aby jak najszybciej zostało podpisane porozumienie, które będzie 
załącznikiem do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie CMKP 
wyodrębnionej części przedsiębiorstwa, jaką jest Szpital Powiatowy. Wicestarosta 
poinformował, że projekt ww. porozumienia jest w trakcie negocjacji. Pomiędzy stronami 
negocjacji, czyli CMKP, PCZ, Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. W. 
Orłowskiego i Powiatem Otwockim została podpisana klauzula o poufności. Wicestarosta 
wymienił wykaz dokumentów finansowych, o które poprosiło CMKP tj. bilans, rachunek 
zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, 
dokumenty potwierdzające wartość zobowiązań na dzień 20.01.22 r., wiekowe zobowiązania 
i należności, wartość otrzymanych środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19, 
zestawienie przejmowanych jednostek i komórek organizacyjnych, dokumenty potwierdzające, 
że przejmowana część przedsiębiorstwa jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich, 
oświadczenia, że część przedsiębiorstwa nie została zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, 
informacja o wartości zbycia przedsiębiorstwa, informacja o stopniu realizacji kontraktów, 
zestawienie oddziałów szpitalnych i jednostek od roku 2019 do roku 2021, zestawienie 
wyników ośrodka kosztów (liczba łóżek, leczonych pacjentów, zatrudnionych lekarzy 
i pielęgniarek, czas pobytu pacjentów na oddziałach), wysokości wynagrodzeń w podziale na 
rodzaje umów, zakres inwestycji i robót remontowych, regulamin pracy i wynagradzania, 
polityka rachunkowości, umowy kredytowe i pożyczkowe. Wicestarosta powiedział, że w ciągu 
dwóch tygodni ww. dokumenty zostaną przez PCZ przekazane do CMKP. Dodał, że ze strony 
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Powiatu zostało zrobione wszystko, co było możliwe i obecnie trzeba czekać na decyzję 
CMKP.  

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak poinformował o tym, że treść projektu 
porozumienia, wraz z pojawiającymi się uwagami, jest na bieżąco negocjowana. 

Radna Bogumiła Więckowska zapytała, ile środków finansowych będzie potrzebnych 
do pokrycia straty za 2021 rok. 

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji Monika Gębska 
powiedziała, że wstępnie strata za 2021 rok wynosi 12 529 694, 35 mln zł. 

Radny Zbigniew Szczepaniak powiedział, że współpraca z CMKP trwa od 2019 roku. 
Tak powolne tempo pracy i obecna sytuacja budzi duże wątpliwości. Radny podkreślił, że zdaje 
sobie sprawę z tego, że rozmowy na pewno są ciężkie, ale zgodnie z otrzymanymi informacjami 
miały one się zakończyć już w zeszłym roku. Radny dodał, że klauzula poufności wyklucza 
dalsze, szczegółowe pytania do Zarządu Powiatu odnośnie współpracy.  

Starosta powiedział, że proces trwa długo, ponieważ jest to związane z jego złożonością, 
jednak podkreślił, że obecnie przedsięwzięcie jest już na finale.  

Radny Dariusz Kołodziejczyk poinformował, że rozmowy z CMKP w kwestii 
połączenia trwają od 2020 roku. Radny nawiązując do złożoności przedsięwzięcia, o której 
wspomniał Pan Starosta powiedział, że istotną rzeczą było zakończenie procesu 
restrukturyzacji, czyli oddłużenia Szpitala Powiatowego. Przed jego zakończeniem nie było 
mowy o połączeniu. Radny podkreślił, że CMKP zażądało szeregu dokumentów po tym, jak 
Powiat Otwocki przy pomocy kancelarii specjalizującej się w takich sprawach zadał CMKP 
określone pytania. To spowodowało zmianę koncepcji polegającej na dodaniu trzeciego 
podmiotu, jakim jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, dla 
którego organem tworzącym jest CMKP. Radny dodał, że Powiatowi zależy na tym, aby 
sfinalizować proces, bo sytuacja w ochronie zdrowia jest bardzo ciężka. Sprawa powinna 
rozstrzygnąć się pozytywnie w ciągu kilku najbliższych miesięcy, a jeśli rozstrzygnie się 
negatywnie, Powiat Otwocki podejmie odpowiednie działania zabezpieczające istnienie 
Szpitala Powiatowego. 

Radny Piotr Kudlicki powiedział, że proces przejęcia przez CMKP części działalności 
PCZ jest procesem równoległym do bieżącej działalności Spółki i niezakłócającym tej 
działalności. Radny zapytał czy w związku z przygotowaniem przejęcia części 
przedsiębiorstwa, PCZ ponosi dodatkowe koszty. 

Prezes PCZ odpowiedziała, że PCZ w związku z przygotowaniami nie ponosi żadnych 
dodatkowych kosztów. PCZ działa tak, aby zachować ciągłość bieżącego funkcjonowania, 
racjonalizować i minimalizować koszty, usprawniać funkcjonowanie oddziałów.  

Radna Bogumiła Więckowska zwróciła uwagę na to, że służby finansowe i księgowe 
będą miały bardzo dużo pracy ze względu na przygotowane wszystkich dokumentów, o które 
prosi CMKP.  

Prezes PCZ powiedziała, że dokumenty są już gotowe do przekazania, ponieważ 
wstępnie zostały przygotowane dużo wcześniej. Prezes zapewniła, że ze strony PCZ nie będzie 
żadnego opóźnienia, jeśli chodzi o dostarczenie dokumentów. 

Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że spodziewała się, iż na dzisiejszym 
posiedzeniu radni otrzymają więcej konkretnych informacji. Radna poprosiła, aby Zarząd 
Powiatu przedstawił radnym harmonogram działań dot. połączenia, przedstawiający 
postępowania i decyzje Zarządu, wzajemne oczekiwania wszystkich partnerów oraz informacje 
dotyczące decyzji podejmowanych przez Radę Powiatu w tej kwestii. Radna uznała, że bez 
takiego harmonogramu dalsze spotkania nie będą miały merytorycznej podstawy. 

Starosta w nawiązaniu do powyższej wypowiedzi powiedział, że na spotkaniach 
z klubami, radni byli informowani o tym, że po negocjacjach z CMKP zostanie im odpowiednio 
wcześniej przedstawiony projekt uchwały wraz z projektem porozumienia. Starosta powtórzył, 



 

3 
 

że projekt porozumienia nadal jest negocjowany, dlatego Zarząd Powiatu nie był zwolennikiem 
zwołania posiedzenia wspólnych komisji w tym terminie, ponieważ nie posiada jeszcze 
konkretnych informacji. Wspólne posiedzenie komisji zostało zwołane na wniosek radnych. 
Starosta zapewnił, że gdy pojawi się gotowy projekt porozumienia, odbędzie się jeszcze 
spotkanie z radnymi w tej kwestii. 

Radna Jolanta Koczorowska podziękowała za powyższą odpowiedź. Radna 
podtrzymała, iż harmonogram ścieżki działań jest bardzo potrzebny, ponieważ proces 
rozdzielenia PCZ budzi wiele wątpliwości. Harmonogram powinien zawierać informacje 
dotyczące dostępności dokumentów oraz tego, które poradnie zostaną przekazane CMKP, 
a  które zostaną w PCZ. 

Prezes PCZ powiedziała, że w PCZ pozostaną dwie poradnie POZ, Zakład 
Pielęgnacyjno- Opiekuńczy, poradnia kardiologiczna, otolaryngologiczna, medycyna pracy, 
medycyna szkolna, okulistyka, stomatologia i poradnie psychologiczne. Oddziały szpitalne 
zostaną przekazane CMKP.  

Radny Robert Kosiński w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Zbigniewa Szczepaniaka 
o długim czasie trwania rozmów dotyczących połączenia powiedział, że realizowanie takowych 
porozumień to minimum 2-3 lata negocjacji. Następnie radny powiedział, że nie wie, do czego 
zmierza wypowiedź radnej Bogumiły Więckowskiej nt. dużej ilości pracy, którą rzekomo 
muszą włożyć zespoły finansowe w przygotowanie dokumentów. Radny dodał, że jeśli radni 
mają inne, konkretne propozycje rozwiązania sytuacji PCZ, Zarząd Powiatu na pewno się nad 
nimi pochyli. 

Radna Bogumiła Więckowska wyjaśniła, że chodziło o to, że księgowość i wydział 
finansowy będzie działał dwutorowo, co oznacza, że będzie miał więcej pracy.  

Radny Zbigniew Szczepaniak odniósł się do wypowiedzi radnego Roberta Kosińskiego. 
Powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, że przedsięwzięcie jest duże, jednak podkreślił, że 
wyraził swoje zaniepokojenie tempem rozwoju sprawy. Radny dodał, że Wicestarosta 
wspominał, że współpraca trwa od roku 2019, a nie 2020. 

Radny Piotr Kudlicki powiedział, że jeżeli przy okazji tego spotkania osoby prowadzące 
proces mają niewiele więcej do powiedzenia niż to, co jest już wiadome, to świadczy to 
o optymalnym spełnieniu obowiązku informacyjnego w całym procesie. Następnie radny 
w odniesieniu do wypowiedzi radnej Jolanty Koczorowskiej poinformował, że również składał 
postulat o nakreślenie harmonogramu oraz elementów zarządzania etapowego i etapowych 
rezultatów, jednak do wykonania ww. elementów potrzeba chęci obu stron. Radny powiedział, 
że jego zdaniem druga strona nie do końca konstruktywnie odpowiadała na produkty zarządcze 
w procesie, unikając w tamtych etapach jakichkolwiek zobowiązań, w związku z czym 
harmonogram nie został sporządzony. Radny dodał, że w jego ocenie dopiero całkiem 
niedawno zaczęła się profesjonalizacja procesu.  

Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że z powyższych wypowiedzi wynika, że 
w procesie, poza Zarządem Powiatu, biorą udział też inni radni. 

Radny Piotr Kudlicki podkreślił, że klub, jako struktura Rady Powiatu, pracuje i spotyka 
się w celu omówienia i wsparcia procesu, stąd pochodzą tego typu przemyślenia i rozmowy. 

Starosta dodał, że formalnie w procesie negocjacyjnym uczestniczy tylko Zarząd 
Powiatu. 

Wicestarosta powtórzył, że ze strony Powiatu zostało zrobione wszystko, co było 
możliwe i potrzebne. Teraz Zarząd Powiatu czeka na decyzję i informacje ze strony CMKP 
i liczy na to, że Szpital Powiatowy będzie w przyszłości szpitalem klinicznym szóstego 
poziomu referencyjności, koszyk usług medycznych będzie zupełnie inny, a mieszkańcy 
Powiatu Otwockiego na tym skorzystają. 

Przewodnicząca Rady zapewniła, że wszystkim zależy na tym, aby „wyprostować” 
sprawy związane z PCZ na tyle, na ile to możliwe. Dokładane są wszelkie starania, aby 
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przeprowadzić proces z zachowaniem bezpieczeństwa zdrowotnego i wysokiej jakości usług 
medycznych dla mieszkańców Powiatu. Przedsięwzięcie spowoduje mniejsze obciążenia 
finansowe dla Powiatu Otwockiego i podniesienie jakości świadczonych usług. 
Przewodnicząca Rady dodała, że złożoność procesu i całej struktury wymaga zrozumienia 
i czasu, ale tak jak wszyscy ma nadzieję na to, że zakończy się on jak najszybciej i jak najlepiej. 

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski powiedział, że strata za rok 2021, którą podawała 
Pani Prezes PCZ, nie oznacza długu. Powiat Otwocki w ubiegłym roku przekazał PCZ ponad 
27 mln zł w formie wykupu udziałów.  

Prezes PCZ poinformowała, że obecnie wszystkie zobowiązania finansowe wynoszą 
21 142 811 mln zł.   

Skarbnik dodał, że po przekazaniu części Spółki do CMKP, Powiat Otwocki nie 
musiałby spłacać długu, ponieważ nowa spółka przynosiłaby dochody.  

Radna Elżbieta Siwek poprosiła Panią Prezes PCZ o ustosunkowanie się do dwóch 
skarg – pracowników i byłego ordynatora jednego z oddziałów Szpitala Powiatowego. 

Prezes PCZ odniosła się do powyższych skarg. Poinformowała, że nieporozumienie 
wynikło z merytorycznej oceny funkcjonowania pracy oddziału.  

Wicestarosta powiedział, że jest to sprawa indywidualna, która została skierowana do 
Rady Nadzorczej. 

Przewodnicząca Rady podziękowała za dzisiejsze spotkanie i poprosiła radnych 
o cierpliwość i zaufanie oraz zapewniła, że radni będą o wszystkim informowani na bieżąco. 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że na jutrzejszej sesji również pojawi się punkt 
związany z aktualną sytuacją PCZ. 
 

O godzinie 17.25 Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach zakończyła wspólne 
posiedzenie komisji. 

 
 
 

Sporządziła: 
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Przewodniczyła: 
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