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 Protokół Nr 15/11 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny 

w dniu 5 lipca 2011 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10, w godzinach 1600 – 1840,                                   

pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Barbary Parol. W posiedzeniu uczestniczyli 
członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz: 

− Pani Bogumiła Więckowska Starosta Otwocki, 

− Pan Tomasz Atłowski Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku, 

− Pani Alicja Matuszewska Skarbnik Powiatu, 

− Pani Małgorzata Woźnicka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Otwocku, 

− Pan Artur Złotowski Dyrektor Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej               
w Otwocku, 

− członkowie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady 
Miasta Otwocka. 

 
Porządek  posiedzenia:  
1. Informacja nt. rocznego sprawozdania finansowego za 2010 r. ZP ZOZ w Otwocku przy 

ul. Batorego 44 oraz bieŜącej sytuacji Szpitala – wspólne posiedzenie z Komisją Spraw 
Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka.  

2. Sprawy wniesione: 
− aktualna sytuacja IPO, w kontekście kończącej się umowy wynajęcia 

pomieszczeń szpitalnych.   
3. Sprawy róŜne. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
5. Zakończenie obrad. 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  
 
Ad. 1 
 

Pani Starosta Bogumiła Więckowska oraz Pan Artur Złotowski Dyrektor Zespołu 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przedstawili zebranym informację                         
nt. rocznego sprawozdania finansowego za 2010 r. ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Batorego 44. 
Omówili równieŜ bieŜącą sytuację Szpitala.  

Pani Alicja Matuszewska Skarbnik Powiatu poinformowała, Ŝe w przygotowanej 
prezentacji multimedialnej zostały przedstawione wyniki ZP ZOZ za lata 2004-2010,                      
na podstawie bilansów i rachunków wyników Szpitala w w/w okresie. Następnie przedstawiła 
wszystkim zebranym informacje w przedmiotowej kwestii, zgodnie z przygotowanym 
materiałem (w załączeniu do protokołu Nr 1/11 z posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu 
w Otwocku w dniu 21 czerwca 2011 r.).   

Pytania członków Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego       
Rady Miasta Otwocka dotyczyły głównie planów na przyszłość, jeŜeli chodzi o Szpital                              
i koncentrowały się na zmianie jego formy organizacyjnej oraz rozszerzeniu działalności. 
Miejscy radni przybliŜyli równieŜ kwestię upowaŜnienia Prezydenta Miasta Otwocka do 
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podjęcia rozmów dot. przejęcia przez Miasto zadań podstawowej opieki zdrowotnej wraz                        
z placówkami, w jego granicach administracyjnych, w których obecnie zadania te są 
świadczone przez ZP ZOZ w Otwocku. Rada Miasta Otwocka w dniu 28 czerwca br.  podjęła 
w tej sprawie uchwałę Nr IX/98/11. Radni poprosili o ustosunkowanie się do tej informacji. 
Dodali, iŜ Miasto od kilku lat przekazuje pewne środki finansowe z przeznaczeniem na  
Szpital, zgodnie z wolą mieszkańców Otwocka.   

Dyrektor ZP ZOZ odpowiedział, Ŝe jeŜeli chodzi o przychodnie, to pozostaną one przy 
Szpitalu.  

Starosta poinformowała, Ŝe przedstawiła w/w sprawę członkom Zarządu Powiatu, 
którzy pozytywnie odnieśli się do przedstawionej propozycji, ale pod warunkiem przejęcia 
przychodni wraz ze Szpitalem. 
 
Ad. 2 
 

Przewodnicząca Komisji poprosiła o przedstawienie informacji, jeŜeli chodzi                      
o aktualną sytuację Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej, w kontekście kończącej                     
się  umowy wynajęcia pomieszczeń szpitalnych.   

Dyrektor ZP ZOZ powiedział, Ŝe obecnie trwają prace doprecyzowania                    
umowy o przedłuŜenie dzierŜawionego lokalu przez IPO (do końca roku 2012),                          
bez rozszerzania o nową powierzchnię, poniewaŜ IPO odstąpiło od tej koncepcji. 
Wynegocjowana stawka od metra wynosi 45 zł brutto (do niedawna wynosiła ona ok. 7-8 zł). 
IPO na własny koszt załoŜy liczniki wody i ścieków. Generalnie wszystkie media będą 
niezaleŜnie, natomiast koszty za ciepło będą rozliczne z metra kosztów Szpitala. Dyrektor 
zapewnił, iŜ tego typu rozmowy prowadzone są ze wszystkimi, którzy dzierŜawią lokale od 
ZP ZOZ celem ustalenia realnej stawki za metr kwadratowy wynajmu.  

Przewodnicząca Komisji poprosiła Dyrektora ZP ZOZ o informację nt. dzieci do 
adopcji. 

Dyrektor ZP ZOZ poinformował, Ŝe jeŜeli chodzi o powyŜszą sprawę, to trwają 
rozmowy z Dyrektorem PCPR celem ustalenia schematu postępowania w tego rodzaju 
przypadkach. Obecnie przyjęte jest, Ŝe jeŜeli w Szpitalu urodzi się dziecko, które mama 
będzie chciała oddać do adopcji, to dopóki nie przyjdzie pracownik PCPR lekarz nie 
potwierdzi złoŜonego oświadczenia w tej kwestii.  

Dyrektor PCPR przedstawiła procedurę, jaką stosuję się w przypadku dzieci do 
adopcji, zaznaczając, iŜ postanowienie o przysposobieniu małoletniego (adopcji) wydaje Sąd 
Rodzinny. 

W wyniku dyskusji Starosta zaproponowała, aby na posiedzenie Komisji zaprosić 
Przewodniczącą Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Otwocku,                       
w temacie: Dziecko w zadaniach powiatu. 
 Członkowie Komisji poparli w/w propozycję Pani Starosty. 
 
Ad. 3 
 
 Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski poinformował o pismach dot. dyŜuru 
nocnego aptek: 
− z dnia 22.06.2011 r. Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego „CEFARM – 

WARSZAWA” S.A., 
− z dnia 27.06.2011 r. Farmacji Polskiej Apteki Główne Sp. z o.o. 
Przewodniczący dodał, Ŝe poprzednie pismo z dnia 15.04.2011 r. Przedsiębiorstwa 
Zaopatrzenia Farmaceutycznego „CEFARM – WARSZAWA” S.A. dot. przedmiotowej 
kwestii otrzymali: Komisja oraz Zarząd Powiatu. W związku z brakiem opinii w jego sprawie, 
poprosił o informację czy w odpowiedzi na w/w pisma (z dnia 22.06.2011 r.                                    
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i 27.06.2011 r.) powinien on przekazać przyjętą na ubiegłej sesji Rady Powiatu uchwałę              
Nr 62/IX/11 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Otwockiego? 

Starosta zauwaŜyła, iŜ zgodnie z ustawą – Prawo farmaceutyczne Rada Powiatu 
określa w drodze uchwały rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu. 
Rozkład powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń 
równieŜ w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Związku                              
z powyŜszym Rada jedynie wskazała w/w apteki. Starosta poinformowała równieŜ, Ŝe 
wszelkie wymogi ustawowe w sprawie negocjacji, czy teŜ opinii zostały spełnione. Powiat 
posiada całą dokumentację w tej sprawie.     
 Członkowie Komisji stwierdzili, iŜ odpowiedzią na przedstawione przez 
Przewodniczącego Rady pisma powinno być przekazanie podjętej uchwały w przedmiotowej 
kwestii.  
 
Ad. 4 
 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 
Głosowanie: za – 6 osób. 

 
Ad. 5  
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                                 Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska                                                                               Barbara Parol 


