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Protokół Nr 13/11 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny 

w dniu 8 czerwca 2011 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w godzinach 1615 – 1800  

w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącej 
Barbary Parol. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie               
z załączonymi listami obecności.  

 
Porządek posiedzenia: 

1. Promocja zdrowia – jej znaczenie w zapobieganiu chorobom. MoŜliwości Powiatu       
w działaniach promujących zdrowie. 

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu. 
3. Podsumowanie półrocznego działania Komisji – skuteczność działania. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
5. Sprawy róŜne. 
6. Zakończenie posiedzenia. 

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 1 

Pani Helena Pokorska Sekretarz Powiatu przedstawiła Panią Elizę Widłak, która jest 
zatrudniona w Starostwie od niedawna na stanowisku do spraw promocji i ochrony zdrowia.  

Pani Eliza Widłak poinformowała, Ŝe obecnie głównym jej zadaniem jest realizacja 
programu ochrony zdrowia psychicznego. NaleŜy ustalić priorytety promocji zdrowia 
psychicznego i na tej podstawie opracować lokalny program promocji i ochrony zdrowia 
psychicznego. Powiedziała, Ŝe w przyszłości zajmie się zadaniami, które będą promowały 
zdrowie jak np. konkursy z zakresu promocji zdrowia, mogą to być badania przesiewowe, 
których realizatorami byłyby publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Badania 
powinny być dostosowane do potrzeb zdrowotnych regionu, w oparciu o dostępne środki 
finansowe, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu. Mogą teŜ być realizowane poprzez 
konkursy ofert i współpracę z organizacjami pozarządowymi. Koszt wyniósłby od 10 do 30 
tys. zł. w zaleŜności od badań.  
Pani Eliza Widłak powiedziała, Ŝe przede wszystkim zajmie się zdiagnozowaniem 
rzeczywistych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. 

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy Pani Eliza Widłak brała pod uwagę 
porozumienie między miastem i powiatem w sprawie ochrony zdrowia? Zasugerowała, Ŝe 
miasto finansuje niektóre badania. 

Pani Eliza Widłak odpowiedziała, Ŝe będzie się kontaktowała z miastami i gminami 
Powiatu Otwockiego, gdyŜ mogą mieć róŜne potrzeby. Potrzeby naleŜy zdefiniować,              
w zaleŜności od regionu. 

Pani Anna Kamińska zapytała, jak będzie wyglądało diagnozowanie potrzeb 
mieszkańców powiatu? 

Pani Eliza Widłak odpowiedziała, Ŝe zwróci się do zakładów opieki zdrowotnej            
z prośbą o przedstawienie epidemiologii zachorowalności mieszkańców powiatu na róŜne 
choroby zakaźne, do szkół oraz do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej                 
o przedstawienie danych, które by ułatwiły zdiagnozowanie potrzeb. 

Pani Anna Kamińska stwierdziła, Ŝe naleŜy zwrócić się do mieszkańców                       
z zapytaniem, jak oceniają słuŜbę zdrowia i czego oczekują? 

Pani Eliza Widłak odpowiedziała, Ŝe trudno byłoby dotrzeć do wszystkich 
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mieszkańców. 
Pani Anna Kamińska zaproponowała przeprowadzenie takiego badania tzn. jak 

mieszkańcy oceniają jakość opieki zdrowotnej na terenie powiatu? Jakie mają potrzeby            
i oczekiwania? 

Przewodnicząca powiedziała, Ŝe Komisja będzie współpracowała z Panią Elizą 
Widłak w zakresie promocji i ochrony zdrowia. 

 
Ad. 2 

Pan Grzegorz Michalczyk Członek Zarządu omówił: 
 

1) projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 30/VI/11  Rady Powiatu     
w Otwocku z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji                           
zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON, 
Komisja zaopiniowała w/w projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 
 

2) projekt uchwały w sprawie w sprawie ograniczenia działalności Zespołu Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku. 

Pani Anna Kamińska powiedziała, Ŝe chciałaby, aby nowy Dyrektor ZP ZOZ 
przedstawił swoją koncepcję działalności ZP ZOZ. 
 Pan Andrzej Szaciłło zwrócił uwagę, Ŝe niepokój budzi fakt, iŜ komórki 
organizacyjne ZP ZOZ, o których mowa w projekcie uchwały nie funkcjonują od 
2003, czy 2006 roku, a dopiero ta uchwałą kończy się ich działalność. 
 Pan Franciszek Walczyński poinformował, Ŝe nie zawiera się kontraktu             
z Narodowym Funduszem Zdrowia na działalność jednostek organizacyjnych              
w kolejnych latach, ale nikt nie zakazuje zgłaszać się do konkursu ofert. Dlatego nie 
wykreślano jednostek organizacyjnych, poniewaŜ później naleŜałoby je wpisać. 
 Pan Grzegorz Michalczyk wyjaśnił, Ŝe wszystkie zapisy w projekcie uchwały 
są właściwe i zgodne z ustawą. Projekt uchwały został przygotowany po konsultacji ze 
słuŜbami Wojewody. Powiedział, Ŝe tą uchwałą jest moŜliwość unormowania               
i wyczyszczenia rejestru. 
 Pani Sekretarz poinformowała, Ŝe przedmiotowa uchwała jest podstawą, Ŝeby 
moŜna było przyjąć statut ZP ZOZ. 

Głosowanie: 3 osoby „za”, 2 „przeciw” i 2 „wstrzymały się” 
Komisja zaopiniowała w/w projekt uchwały pozytywnie. 
 

3) Pani Sekretarz omówiła projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy 
aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Otwockiego. 
Zarząd Powiatu zaproponował dwie (największe na terenie Otwocka) apteki do 
pełnienia dyŜuru przemiennie - w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne 
od pracy: 

− PZF „CEFARM-WARSZAWA” S.A. przy ul. Matejki 9, 
− „FARMACJA POLSKA APTEKI GŁÓWNE” Sp. z o.o. przy ul. Andriollego 

34. 
Komisja zaopiniowała w/w projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 
 

Ad. 3  
 Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z pracy Komisji Ochrony 
Zdrowia i Rodziny za I półrocze 2011 r. (w załączeniu). 
 Przewodnicząca podziękowała Komisji za aktywną pracę. Powiedziała, Ŝe zaszczyt 
pracować z takim zespołem. Przewodnicząca wyraziła swoje zadowolenie ze współpracy        
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędem Pracy. 
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 Pani Anna Kamińska stwierdziła, Ŝe Przewodnicząca wprowadza bardzo dobrą 
atmosferę pracy. Mimo niejednokrotnie róŜnych zdań Komisja działa konstruktywnie.   
 Pan Andrzej Szaciłło podziękował Przewodniczącej za bardzo miłą współpracę. 
 Pan Franciszek Walczyński stwierdził, Ŝe nie zawsze Komisja otrzymywała materiały, 
o które prosiła Zarząd ale na pewno Przewodnicząca przekazywała Zarządowi sprawy, 
którymi zajmowała się Komisja. 
 
Ad. 4 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został zatwierdzony jednogłośnie. 
 

Ad. 5 
1. Przewodnicząca poinformowała, Ŝe 21 czerwca 2011 r. o godz. 1615 w sali 

konferencyjnej PCPR w Otwocku, przy ul. Komunardów 10 odbędzie się wspólne 
posiedzenie wszystkich komisji Rady Powiatu z udziałem Starosty, Dyrektora           
ZP ZOZ oraz Skarbnika. Tematem posiedzenia będzie gospodarka finansowa Szpitala     
w ubiegłym roku oraz aktualne dane finansowe dot. ZP ZOZ. 
 

2. Pan Andrzej Szaciłło poinformował, iŜ od pracowników Szpitala otrzymał pismo        
z maja br. informujące, Ŝe decyzją Dyrektora ZP ZOZ od 1 czerwca 2011 r. 
parkowanie pojazdów pracowników będzie odpłatne, w wysokości 25 zł miesięcznie. 
Zarząd Powiatu poinformował, Ŝe jest to suwerenna decyzja Dyrektora ZP ZOZ. Pan 
Andrzej Szaciłło uznał, Ŝe uzasadnienie decyzji powinno zostać przedstawione 
pracownikom. 
Po dyskusji członkowie uznali, Ŝe przedstawiony temat będzie poruszony na 
posiedzeniu w sprawie ZP ZOZ w dniu 21 czerwca 2011 r. na którym będzie obecny 
Dyrektor ZP ZOZ. 

 
Ad. 6 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                                 Przewodniczyła: 
 
       Jolanta Wyszomirska                                                                               Barbara Parol 

 
 
 
 
 
 


