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Protokół Nr 61/22 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa  

w dniu 20 września 2022 r.  

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 

w Otwocku przy ulicy Górnej 13 pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Rodziny 

i Bezpieczeństwa, radnej Elżbiety Siwek, w godzinach od 1600 do 1800.  

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności, 

oraz goście: Główna Księgowa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji 

Pani Grażyna Kotlińska, w zastępstwie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Pani Monika Szablak oraz Główna Księgowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani 

Monika Skwara.  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Propozycje wniosków do budżetu na 2023 rok. 

3. Dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia  Komisji. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, radna Elżbieta Siwek 

zapytała czy radni zgłaszają uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

Radny Janusz Goliński poprosił, aby Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada przedstawił 

krótką informacją nt. sytuacji Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji, 

głównie w kwestii fuzji i kwestiach finansowych. Dzięki temu radnym łatwiej będzie składać 

wnioski. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała o wniosku PCZ, który zostanie złożony na 

dzisiejszej komisji. Wniosek zostanie przez radnych omówiony. Następnie poprosiła 

Wicestarostę Otwockiego Pawła Zawadę o krótką informację na temat PZC. 

Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada omówił sytuację PCZ. Powiedział, że Szpital jest 

dofinansowany przez Powiat i w tej kwestii nic się nie zmieniło. PCZ podpisało trójstronną 

umowę z Fundacją Polsat na remont oddziału porodowego w kwocie 3 mln. zł netto, prace już 

się rozpoczęły. Spółka przedstawiła także koncepcję związaną z remontem POZ na ulicy Armii 

Krajowej w Otwocku, w ramach tej koncepcji zostanie zmodernizowany cały budynek. 

W kwestii fuzji Powiat Otwocki zrobił wszystko, czego CMKP oczekiwało.  

Następnie radni prowadzili dyskusję nt. sytuacji finansowej i organizacyjnej Szpitala 

Powiatowego. Po zakończonej dyskusji Przewodnicząca Komisji poprosiła o zgłaszanie 

wniosków do projektu budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2023. 

 

Ad. 2 Ad. 3 

Wnioski do projektu budżetu Powiatu na rok 2023. 

 

1) Główna Księgowa Główna Księgowa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji Pani Grażyna Kotlińska złożyła i omówiła wniosek Powiatowego 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o w restrukturyzacji o dofinansowanie PCZ w wysokości 

niepokrytej straty bieżącej za 2021 r. wynoszącej 8070 735, 39 zł. (wniosek 

w załączeniu). 
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 Po dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie pozytywne 

zaopiniowanie ww. wniosku zgłoszonego do projektu budżetu Powiatu na rok 2023.  

  Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

2) Pani Monika Szablak w zastępstwie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

oraz Pani Monika Skwara Główna Księgowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

złożyły i omówiły trzy wnioski PCPR (wnioski w załączeniu): 

1. Zatwierdzenie i realizacja Powiatowego programu zapobiegania samobójstwom 

wśród dzieci i młodzieży w kwocie 100.000 zł.; 

2. Obóz terapeutyczny dla dzieci i młodzieży w rodzinie zastępczej i ich rodziców 

zastępczych w kwocie 50.000 zł.; 

3. Zwiększenie wysokości kwot świadczeń i dodatków dla rodzin zastępczych oraz 

świadczeń dla pełnoletnich wychowanków opuszczających piecze zastępczą w 

łącznej kwocie świadczeń za okres I-XII 2023 przy uwzględnieniu nowych kwot 

wyniesie 1.913 388 zł. 

 Po dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie pozytywne 

zaopiniowanie 1 wniosku zgłoszonego do projektu budżetu Powiatu na rok 2023. 

  Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

 Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie 

2 wniosku zgłoszonego do projektu budżetu Powiatu na rok 2023. 

  Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

 Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie 

3 wniosku zgłoszonego do projektu budżetu Powiatu na rok 2023. 

  Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

3) Radny Grzegorz Michalczyk zgłosił następujące wnioski do budżetu Powiatu na 2023 

rok: 

1. Projekt i wybudowanie ciągu pieszo – rowerowego w Woli Sufczyńskiej. 

2. Wykonanie nakładek ścieralnych na drogach powiatowych w Gminie Kołbiel. 

 

 Po dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie pozytywne 

zaopiniowanie wniosków zgłoszonych do projektu budżetu Powiatu na rok 2023. 

  Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

4) Radny Janusz Goliński zgłosił następujący wniosek do budżetu Powiatu na 2023 rok: 

1. Przynajmniej cztery ronda tymczasowe na terenie Miasta Otwocka (np. na ulicy 

Reymonta, Poniatowskiego czy Narutowicza) zamienić na ronda stałe. 

 

 Po dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie pozytywne 

zaopiniowanie wniosku zgłoszonego do projektu budżetu Powiatu na rok 2023. 

  Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

5) Radny Roman Srebnicki zgłosił następujący wniosek do budżetu Powiatu na 2023 rok: 

1. Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego na drodze powiatowej Dyzin – Jatne. 
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 Po dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie pozytywne 

zaopiniowanie wniosku zgłoszonego do projektu budżetu Powiatu na rok 2023. 

  Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

6) Radna Grażyna Kilbach zgłosiła następujący wniosek do budżetu Powiatu na 2023 rok: 

1. Wesprzeć finansowo powstanie Spółdzielni Socjalnej na terenie Ogniska 

Wychowawczego „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, jeżeli 

pozyskamy środki zewnętrzne, to chociażby na częściowy remont 

i modernizację, aby Spółdzielnia mogła funkcjonować. 

 

 Po dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie pozytywne 

zaopiniowanie wniosku zgłoszonego do projektu budżetu Powiatu na rok 2023. 

  Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

7) Radna Elżbieta Siwek oraz radna Kinga Błaszczyk zgłosiły następujące wnioski do 

budżetu Powiatu na 2023 rok (wnioski w załączeniu): 

 

 Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie 

wniosku zgłoszonego do projektu budżetu Powiatu na rok 2023. 

  Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

8) Radna Grażyna Kilbach zgłosiła następujący wniosek do budżetu Powiatu na 2023 rok: 

1. Kontynuacja oznakowania grubymi farbami przejść dla pieszych przy 

instytucjach publicznych (szkoły, instytucje kultury – tam gdzie poruszają się 

dzieci) na terenie Powiatu Otwockiego oraz ich doświetlenie. 

 

 Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie pozytywne 

zaopiniowanie  wniosku zgłoszonego do projektu budżetu Powiatu na rok 2023. 

  Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

Ad. 5 

Protokół Nr 60/22 z posiedzenia Komisji w dniu 24.08.2022 r.. został przyjęty 

pozytywnie w obecności 7 członków Komisji, przy 6 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym 

się”. 

 

Ad. 6 

 Przewodnicząca Komisji poinformowała, że jeśli nie wpłyną materiały do 

procedowania do Komisji przed sesją, termin kolejnego planowanego posiedzenia Komisji tj. 

28 września br. zostanie zwolniony. 

 Wicestarosta na prośbę radnego Janusza Golińskiego poinformował, że Prezes PCZ 

została poinformowana o tym, aby zarezerwować każdy ostatni czwartek miesiąca ze względu 

na sesje Rady Powiatu Otwockiego. 

 

Ad. 7 

 Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczyła: 

 

Elżbieta Siwek 

 


