
PROTOKÓŁ NR 37/22 
 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
w dniu 21 marca 2022 r. 

 

 

Zdalne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pod przewodnictwem 

Przewodniczącego Komisji Krzysztofa Olszewskiego odbyło się w godzinach od 15
15

 do 15
30

, 

przy pomocy wideokonferencji na platformie Zoom oraz systemu radni.info. W spotkaniu 

udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz Sekretarz Powiatu 

Andrzej Solecki. 

  

Porządek posiedzenia: 
1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Rozpatrzenie skargi Pani B.Z.S. 

3. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 

4. Przyjęcie Sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Otwockiego za 2021 rok. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 
Nie zgłoszono uwag do ww. porządku posiedzenia.  

 
Ad. 2 

Przewodniczący poinformował o skardze z dnia 11 marca 2022 r. Pani B.Z.S. na 

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku 

dotyczącej braku dostępności kobiet do świadczeń zdrowotnych Poradni K przy ul. Armii 

Krajowej  

w Otwocku, która wpłynęła do Komisji. 

Komisja poddała analizie ww. skargę oraz zapoznała się z opinią prawną. Następnie 

ustaliła, iż przedmiotową skargę należy przekazać według właściwości Radzie Nadzorczej 

Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku. 

 Przewodniczący Komisji przedłożył projekt uchwały w sprawie przekazania skargi 

informując, że projekt uchwały był opiniowany przez Pana Mecenasa pod kątem formalno-

prawnym.  

Komisja głosowała za treścią przedstawionego projektu uchwały oraz za przekazaniem 

projektu uchwały do Zarządu Powiatu Otwockiego. 

Głosowanie: za – 3 osoby. 

 
Ad. 3 

Członkowie Komisji, poza jedną literówką, nie wnieśli uwag do przedłożonego 

projektu protokołu Nr 35. 

Głosowanie za przyjęciem protokołu: za – 3 osoby. 

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu protokołu Nr 36. 

Głosowanie za przyjęciem protokołu: za – 3 osoby. 

 
Ad. 4 

Członkowie Komisji przyjęli Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji Rady Powiatu Otwockiego za 2021 rok. 

Głosowanie: za – 3 osoby. 



 
Ad. 5 
 Radny Piotr Kudlicki nawiązując do ww. skargi z dnia 11.03.2022 r. stwierdził, iż 

został w niej poruszony bardzo wrażliwy temat, na który należałoby zwrócić uwagę. 

Następnie zgłosił poniższy wniosek. 

 

Wniosek: 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje do Zarządu Powiatu o dokonanie 
przeglądu w zakresie świadczeń zdrowotnych na rzecz kobiet w ramach Poradni K 
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku  
i innych, pod względem jakości i organizacji.  

Głosowanie: za – 3 osoby. 

 
Ad. 6 
 Na tym zakończono posiedzenie Komisji.  

 

 

 

Sporządziła: 

 

Honorata Tarnowska 

Przewodniczył: 

 

Krzysztof Olszewski 


