Protokół Nr 6/11
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 16 marca 2011 r.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Starostwie
Powiatowym w Otwocku w godzinach 1615 – 2100 pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej
Barbary Parol. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą
obecności oraz:
− Starosta Otwocki Bogumiła Więckowska,
− Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku Tomasz Atłowski,
− Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata
Woźnicka.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja Starosty nt. Szpitala Powiatowego pod kątem sytuacji kadrowej i finansowej.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON.
3. Podsumowanie posiedzeń wyjazdowych w dniach: 9 lutego i 2 marca br.
4. Przedstawienie pism jakie wpłynęły do Komisji.
5. Sprawy róŜne.
6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
7. Film o systemie pomocy społecznej Powiatu Otwockiego – projekcja w siedzibie PCPR.
8. Zakończenie obrad.
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, w obecności 8 członków
Komisji.
Ad. 1
Starosta poinformowała o bieŜącej sytuacji Szpitala Powiatowego. W dniu 4 lutego br.
odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznej przy Zespole Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Otwocku. Jeden z przygotowanych przez Dyrektora Szpitala projektów
uchwał dotyczył wyraŜenia pozytywnej opinii o projekcie reorganizacji pionu obsługi
administracyjno-gospodarczej i technicznej zgodnie z załączonymi do projektu informacjami
w sprawie planów przekształcenia ZP ZOZ w spółkę prawa handlowego. Rada Społeczna
wyraziła negatywną opinię w/w zakresie, poniewaŜ bieŜące zarządzanie zasobami ludzkimi
naleŜy do wyłącznej kompetencji Dyrektora. Dodała, Ŝe Zarząd ma plany rozwojowe co do
Szpitala i stoi na stanowisku, Ŝe zmiana formy organizacyjnej ZP ZOZ pomoŜe w rozwinięciu
jego działalności, a nie zawęŜeniu. Starosta powiedziała, Ŝe po tej sytuacji zaczęła
otrzymywać pisma od pracowników, obyło się równieŜ spotkanie ze związkami
zawodowymi. W związku z powyŜszym Starosta pisemnie ograniczyła kompetencje
Dyrektorowi, w wyniku czego wszystkie sprawy skutkujące finansowo i kadrowo musi
uzgadniać ze Starostą.
Starosta powiedziała, Ŝe zgodnie z przedstawionymi przez Dyrekcję ZP ZOZ informacjami
strata Szpitala za 2010 rok wynosi 4.655.992 zł. Są to dane sprzed dwóch tygodni, które
ulegną pewnej zmianie. Starosta dodała, Ŝe nie zostały jeszcze uwzględnione nadwykonania.
Aby było moŜna zmienić formę organizacyjną, naleŜy uszczelnić ZP ZOZ. Wszystkie usługi
powinny być prawidłowo wycenione. Szpital musi się zbilansować. Wymieniani są wszyscy
dostawcy np. pralnia kosztuje teraz o połowę mniej niŜ poprzednio. Szpital nie moŜe ponosić
rocznych kosztów w wysokości 160 tys. zł za słuŜbowe telefony. Jest to niegospodarne.
Dlatego podjęta jest juŜ decyzja o likwidacji wszystkich tych telefonów oraz limitów na
paliwo.
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Umowy podpisane z NFZ na ten rok określa się kwotą 36 mln zł.
Starosta poinformowała, iŜ powołała pełnomocnika ds. ZP ZOZ Pana Artura Złotowskiego.
Poza tym Pan Wojciech Marciniak odchodzi na emeryturę i 15 marca br. złoŜył rezygnację ze
stanowiska Dyrektora ZP ZOZ.
Radny Dariusz Grajda stwierdził, iŜ ma nadzieję, Ŝe rezygnacja Pana Wojciecha
Marciniaka pociągnie za sobą rezygnacje Pani ElŜbiety Makulskiej-Gertrudy oraz pozostałych
osób zarządzających tym Szpitalem. Poinformował, iŜ przez ostatnie cztery lata sytuacja ZP
ZOZ była przedstawiana w ten sposób, Ŝe jest coraz lepiej i za chwilę będzie wspaniale.
Dodał, Ŝe cieszy się z decyzji Starosty o ustanowieniu w/w pełnomocnika. Zapewne będzie
potrzebna mu jeszcze jakaś osoba do pomocy.
Radna Anna Kamińska zapytała o strukturę straty, z czego ona wynika oraz jaki jest
podział kosztów? Zapytała równieŜ o podstawę prawną do działania pełnomocnika Starosty
w Szpitalu.
Starosta przekazała radnej informacje dot. straty, jakie otrzymała od Dyrekcji Szpitala.
Natomiast jeŜeli chodzi o pełnomocnika, to zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym jest
on doradcą Starosty ds. ZP ZOZ. Starosta dodała, Ŝe do czasu ogłoszenia konkursu na
stanowisko Dyrektora pełniącą obowiązki będzie Pani ElŜbieta Makulska-Gertruda (obecny
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy ZP ZOZ), z ograniczeniami takimi jakie miał Dyrektor
Marciniak. Będzie ona współpracowała z Panem Arturem Złotowskim. JeŜeli rzeczywiście
zbilansuje Szpital w cztery miesiące, to pozostanie dalej Dyrektorem EkonomicznoFinansowym ZP ZOZ. Natomiast Dyrektorem generalnym zostanie osoba wyłoniona
w drodze konkursu.
Radna Lucyna Komorowska zapytała o plany w zakresie etatyzacji. Zapytała czy
zwolnienia będą dotyczyły lekarzy i personelu niŜszego?
Starosta odpowiedziała, Ŝe nie ma takich planów. Dodała, Ŝe jeŜeli chodzi
o pielęgniarki to jest ich w ogóle za mało. Brakuje lekarzy, pediatrów. Jeden z budynków stoi
wolny. Dodała, Ŝe plany w stosunku do Szpitala są rozwojowe.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Szaciłło zapytał czy kontrakt z NFZ jest taki sam
jak w ubiegłym roku? JeŜeli jest inny, to z czego wynika zmiana?
Starosta odpowiedziała, iŜ jego poziom będzie podobny do ubiegłorocznego.
Konkretne informacje w powyŜszej kwestii powinny zostać przekazane w najbliŜszym czasie.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Szaciłło powiedział, iŜ Starosta poinformowała
o rozmowach prowadzonych z dyrektorami innych szpitali w Otwocku. Zapytał w którym
kierunku one zmierzają? Dodał, Ŝe Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego im. prof. A. Grucy podczas posiedzenia wyjazdowego Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Rekreacji wyraźnie zasygnalizował, iŜ chce otworzyć oddział chirurgiczny.
Strategia przedstawiona przez Dyrektora wydaje się bardzo logiczna. Do SPSK przywoŜeni są
pacjenci z róŜnymi urazami, które wymagają równieŜ chirurgii miękkiej. Dyrektor
powiedział, iŜ chciałby porozumieć się w tej kwestii ze Szpitalem Powiatowym.
Starosta odpowiedziała, iŜ nie został stworzony jeszcze dokument, który moŜna
byłoby upublicznić. Rozmowy są w toku. W sobotę odbyło się spotkanie z Marszałkiem
Strzałkowskim. Zostały mu przekazane informacje, Ŝe Szpital Powiatowy przygotowywany
jest do zmiany formy organizacyjnej. Obecnie trwają prace nad jego uszczelnieniem
i zbilansowaniem. Starosta dodała, Ŝe chciałaby, aby juŜ wstępnie powołano zespół do
opracowania procedur. Marszałek stoi na stanowisku, Ŝe naleŜy poczekać do 1 maja br. na
ustawę. Z chwilą jej ogłoszenia zostanie powołany taki zespół oraz zostanie wystosowany list
intencyjny. Starosta podkreśliła, iŜ na razie są przyrzeczenia jedynie ustne. Jest przekonana,
Ŝe nikt się nie wycofa. Połączenie dotyczy Szpitala Powiatowego i Szpitala Wojewódzkiego.
JeŜeli chodzi o Szpital Grucy, to na ten moment nie moŜe się on przekształcać poniewaŜ nie
ma uregulowanych stanów prawnych co do gruntu. Wchodziłby on wówczas z małym
aportem, jako potęŜny szpital. Zgodnie z ustaleniami (ustnymi) jak tylko SPSK ureguluje
stany prawne przystąpi do przekształcenia w spółkę. Następnie zostanie utworzone
konsorcjum trzech lecznic. Starosta dodała, Ŝe jej zamysłem było uporządkowanie słuŜby
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zdrowia na terenie Powiatu, czytaj Otwocka. Musi być powszechna dostępność do usług
medycznych. Konsorcjum jest dobrym rozwiązaniem. Szpitale nie będą ze sobą konkurować,
zostanie ustalone, Ŝe jeŜeli w danym szpitalu jest dobry oddział wewnętrzny, to w nim
on pozostanie. Chodzi o wspólne obniŜenie kosztów. Będzie jeden dostawca np. energii,
leków. Wszystko będzie robione dla pacjenta, zostanie zapewniona mu jak najlepsza obsługa.
Starosta dodała, Ŝe po to zmienia się formę organizacyjną, aby skrócić proces decyzyjny.
Decyzje będzie podejmował powołany jeden wspólny zarząd. Przekształcenie pozwoli
równieŜ na pozyskiwanie środków zewnętrznych m.in. z Unii Europejskiej. Ponadto Starosta
powiedziała, Ŝe chciałaby zapisać w akcie załoŜycielskim stałe dokapitalizowanie spółki
i będzie to ułamek procenta budŜetu np. 0,5% co roku, ze ścisłym zapisem: na remonty
i wymianę sprzętu.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Szaciłło zapytał o stanowisko gmin, jeśli chodzi
o powołanie spółki.
Starosta poinformowała, iŜ odbyło się spotkanie Rady Samorządowej celem
prezentacji przedmiotowego tematu. W momencie pojawienia się konkretnych informacji
zostaną one zobrazowane na piśmie i przedstawione gminom. Starosta dodała, Ŝe zaproponuje
się gminom udział w przedsiębiorstwie (spółce). Starosta zauwaŜyła, iŜ Ŝadna z gmin, poza
Gminą Osieck, nie odmówiła współpracy.
Radna Lucyna Komorowska zapytała czy organ załoŜycielski przystąpił do wyceny
majątku, który zostanie wniesiony do spółki w formie aportu?
Starosta powiedziała, Ŝe będzie uproszczona ścieŜka, Ŝeby te przekształcenia były jak
najtańsze, po wartości księgowej.
Radna Anna Kamińska zauwaŜyła, iŜ naleŜałoby pomyśleć o ponownej wycenie
majątku, poniewaŜ wartość księgowa w wielu przypadkach moŜe być po prostu nierealna.
Radna Lucyna Komorowska zapytała czy plan restrukturyzacji został
przedyskutowany ze związkami zawodowymi działającymi na terenie Szpitala?
Starosta odpowiedziała, iŜ prowadzone są rozmowy ze związkami zawodowymi.
Radna Lucyna Komorowska zapytała o stan zobowiązań ZP ZOZ z tytułu umów
cywilno-prawnych względem instytucji np. ZUS, US, banków.
Starosta zauwaŜyła, iŜ Powiat spłaca kredyt (10 mln zł) zaciągnięty przez Szpital,
rocznie jest to kwota ok. 2 mln. zł.
Radna Lucyna Komorowska zapytała czy planowane przekształcenie nie spowoduje
ujemnych skutków finansowych dla Powiatu?
Starosta odpowiedziała, Ŝe Powiat jednak będzie musiał znaleźć dodatkowe pieniądze.
Po wejściu w Ŝycie nowej ustawy częściowe oddłuŜenie powinno nastąpić ze strony Skarbu
Państwa (ale tego jeszcze przecieŜ nie wiadomo), Powiatowi do spłacenia zostałby
w/w kredyt, a część długu pozostałaby dla spółki.
Radna Anna Kamińska zapytała o rodzaj długu , który miałaby przejąć nowa spółka.
Starosta odpowiedziała, iŜ generalnie spółka przejmowałaby zadłuŜenia wobec
dostawców.
Radna Anna Kamińska zapytała o szacowany procent ograniczenia zatrudnienia.
Starosta odpowiedziała, Ŝe nie planuje się zwolnień.
Radna Lucyna Komorowska stwierdziła, Ŝe to dobrze, iŜ nie planuje się redukcji
zatrudnienia. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów jest najwaŜniejsze.
Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski poprosił, aby Starosta odniosła się do kwestii
całodobowego dyŜuru apteki w Otwocku oraz wynajęcia części powierzchni szpitalnej
w celu funkcjonowania IPO.
Starosta poinformowała, Ŝe Dyrektor ZP ZOZ podpisał umowę, na podstawie której
IPO płaci kwotę 1.500 zł miesięcznie. Umowa obowiązuje do końca 2011 r. Lokal, o który
wnioskuje Fundacja będzie potrzebny Szpitalowi w przypadku jego przekształcenia. Starosta
poinformowała, iŜ zaproponowała Fundacji sprzedaŜ nieruchomości w Józefowie. Fundacja
nie jest zainteresowana taką propozycją.
Starosta powiedziała, Ŝe jeŜeli chodzi o nocną aptekę, to jak powstanie spółka zostanie taki
3

punkt uruchomiony w Szpitalu. Obecnie przygotowywany jest projekt uchwały, w którym
wytypowane będą dwie apteki: przy ul. Matejki i ul. Andriollego w Otwocku, które powinny
prowadzić nocną sprzedaŜ leków przemiennie, co drugi miesiąc kalendarzowy w roku.
Przewodnicząca Komisji poruszyła temat związany z ochroną Nocnej Pomocy
Lekarskiej, poprosiła, aby Starosta po podjęciu decyzji przekazała informacje nt. koncepcji
ochrony NPL.
Starosta zapewniła, iŜ taką koncepcję przedstawi.
Ad. 2
Dyrektor PCPR Małgorzata Woźnicka omówiła projekt uchwały w sprawie określenia
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki
PFRON. Dodała, Ŝe Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
w Otwock wydała równieŜ opinię w przedmiocie w/w projektu uchwały, która stanowi
załącznik do niniejszego protokółu.
W związku z powyŜszym Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne
zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały.
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w
projekt uchwały.
Ad. 3
Członkowie Komisji podsumowali posiedzenia wyjazdowe, które odbyły się w dniach:
9 lutego i 2 marca br. Następnie podjęli decyzję o skierowaniu poniŜszego wniosku do
Zarządu Powiatu.
Wniosek:
Komisja wnioskuje o podjęcie decyzji w sprawie budowy domu dla dzieci
z wygaszanego Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku
przy ul. Komunardów 10, z prośbą o wskazanie jak najlepszej lokalizacji.
W/w wniosek został przyjęty przez aklamację.
W kwestii wizytowanych przychodni w dniu 02.03.2011 r. Starosta poinformowała, Ŝe
planowane jest pozostawienie ich w Powiecie w przypadku zmiany formy organizacyjnej
ZP ZOZ. Jeszcze w tym roku będą prowadzone działania mające na celu pozyskanie środków
zewnętrznych na wymianę okien i docieplenie obu przychodni. Obecnie doszczelniany jest
Szpital.
Członkowie Komisji zwrócili uwagę na stan budynków przychodni. Są one
zaniedbane i niedoposaŜone.
Dyrektor PCPR zaproponowała złoŜenie do PFRON wniosku o dostosowanie łazienek
do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o dwie windy (po jednej dla kaŜdej z tych dwóch
wizytowanych przychodni). Urząd Marszałkowski dysponuje środkami PFRON zgodnie
z algorytmem i tego typu obiekty, jak przychodnie uzyskują dofinansowanie w wysokości
50% kosztów. Wniosek składa się do 30 listopada na rok następny. MoŜna byłoby juŜ
rozpocząć działania nad takim wnioskiem. Dyrektor zadeklarowała pomoc w jego
przygotowaniu.
Ad. 4
Przewodnicząca Barbara Parol poinformowała o pismach, jakie wpłynęły do Komisji:
1) pismo z dnia 31.01.2011 r. Głównego Specjalisty Działu Zamówień Publicznych ZP ZOZ
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w Otwocku skierowane do Dyrektora Szpitala dot. wypowiedzenia umowy o pracę;
2) pismo z dnia 02.02.2011 r. pracowników administracji skierowane do Związków
Zawodowych działających przy ZP ZOZ w Otwocku dot. wypowiedzeń umów o pracę
związanych z reorganizacją w Szpitalu;
3) pismo z dnia 02.02.2011 r. telefonistki Działu Administracyjno-Gospodarczego ZP ZOZ
w Otwocku skierowane do Dyrekcji Szpitala dot. wypowiedzenia umowy o pracę;
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iŜ Dyrektor Szpitala odwołał w/w
zwolnienia.
4) pismo z dnia 25.02.2011 r. Dyrektora ZP ZOZ w Otwocku znak: Sek. l.dz. 2207/2011
stanowiące odpowiedź na wniosek z dnia 05.01.2011 r. dot. przeprowadzenia akcji pn.:
„Biały Tydzień”;
5) wyciąg Nr 42 z protokołu Nr 10/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu
08.02.2011 r. stanowiący odpowiedź na wyciąg Nr 3 Komisji.
Ad. 5
Radna Anna Kamińska zgłosiła wniosek o zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego
do Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iŜ w/w wniosek zostanie uwzględniony.
Ad. 6
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli protokół Nr 4/11 z posiedzenia Komisji.
Głosowanie: za – 8 osób.
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji.
Głosowanie: za – 8 osób.
Ad. 7
Komisja udała się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku
celem obejrzenia filmu o systemie pomocy społecznej Powiatu Otwockiego.
Ad. 8
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Honorata Tarnowska

Barbara Parol
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