Protokół Nr 22/11
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 26 października 2011 r.
Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w godzinach 1615 – 1830
w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami
obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów Nr 16-20/11 z poprzednich posiedzeń Komisji.
2. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na XII sesję Rady Powiatu w Otwocku:
− projekt uchwały b w sprawie wyraŜenia zgody na przekształcenie Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Spotkanie z ordynatorami Szpitala Powiatowego.
4. Sprawy róŜne.
5. Zakończenie obrad.
Porządek obrad został przyjęty bez uwag.
Ad. 1
Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednomyślnie,
w obecności 5 członków Komisji.
Ad. 2
Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt uchwały b w sprawie wyraŜenia zgody
na przekształcenie Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością.
Starosta omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Ze sprawozdania finansowego za
rok 2010 wynika, Ŝe ZP ZOZ w Otwocku osiągnął ujemny wynik finansowy wynoszący
4.224.093,92 zł. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z poźn. zm.) w sytuacji gdy ZP ZOZ osiąga wynik finansowy
ujemny, podmiot tworzący zakład, moŜe w terminie trzech miesięcy od upływu terminu
zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZP ZOZ, pokryć ujemny wynik finansowy za rok
obrotowy. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiot tworzący musi
w terminie dwunastu miesięcy podjąć decyzję o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub
o likwidacji ZP ZOZ. JednakŜe podejmując w/w uchwałę istnieje moŜliwość uzyskania
dotacji celowej z budŜetu Państwa z przeznaczeniem na: wycenę majątku ZP ZOZ, umorzenie
wierzytelności lub odsetek oraz pokrycie części zobowiązań wynikających z umów
cywilno-prawnych itp. Dotacja według wstępnych szacunków moŜe wynieść ok. 10 mln zł.
W związku z ograniczoną pulą środków w budŜecie Państwa na ten cel, konieczne jest
niezwłoczne podjęcie uchwały i przystąpienie do procedury przekształcania ZP ZOZ
w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – jednoosobową spółkę Skarbu
Powiatu.
Radny Franciszek Walczyński poinformował, iŜ będzie głosował przeciwko temu
projektowi uchwały. Następnie uzasadnił swoje stanowisko.
Głos w sprawie wyraŜenia zgody na przekształcenie ZP ZOZ w spółkę zabrali równieŜ
radni: Anna Kamińska oraz Andrzej Szaciłło.
Radna Lucyna Komorowska poddała wątpliwości podstawę prawną. Stwierdziła,
iŜ powinna zostać w niej przytoczona równieŜ ustawa o finansach publicznych.
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Następnie członkowie Komisji poprosili o wprowadzenie poniŜszych zmian do
projektu, mianowicie w:
− § 4 po „2012” dopisać „roku”,
− ostatnim akapicie uzasadnienia – zamiast „2009” naleŜy wpisać „2010”.
W wyniku dyskusji Przewodnicząca Barbara Parol poddała głosowaniu pozytywne
zaopiniowanie w/w projektu uchwały.
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały,
w obecności 7 członków Komisji.
Głosowanie: za – 6 osób, przeciw – 1 osoba.
Ad. 3
W posiedzeniu Komisji wziął udział Dyrektor ZP ZOZ Artur Złotowski.
Zaproszeni, za pośrednictwem Dyrektora, ordynatorzy Szpitala Powiatowego
nie przybyli na spotkanie.
W związku z powyŜszym Dyrektor przedstawił członkom Komisji bieŜące
informacje nt. działalności i funkcjonowania ZP ZOZ. Poinformował równieŜ o spotkaniu
z przewodniczącymi komisji zdrowia z terenu Powiatu Otwockiego, które odbyło się
19 października br. w Szpitalu Powiatowym.
Ad. 4
Przewodnicząca Komisji zapytała o plany związane z outsourcingiem laboratorium.
Dyrektor odpowiedział, iŜ są takie plany. Jego zdaniem są dwa warianty
postępowania, jeŜeli chodzi o laboratorium tj. całą diagnostykę, z wyłączeniem serologii.
Po pierwsze – spróbować rozwinąć laboratorium, jako dział w strukturze Szpitala, atakując
marketingowo i biznesowo inne podmioty celem wykonywania jak największej liczby
zleconych badań. Po drugie – wprowadzić outsourcing, co wiązałoby się z nawiązaniem
współpracy z duŜymi potentatami zajmującymi się wyłącznie tym rodzajem działalności.
Wówczas personel zostałby przekazany na zasadzie 23 prim. Laboratorium zostałoby
wydzierŜawione przy dobrej umowie i cenie dla Szpitala oraz wpłacie całej gotówki, jeŜeli
chodzi o czynsz. Jest to suma ok. 2,5 mln zł (wpłata jednorazowa na konto ZP ZOZ), która
jest toŜsama z remontem całego Szpitala. Obecnie Dyrektor nie podjął jeszcze decyzji
w kwestii, o którą pyta Przewodnicząca.
Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Honorata Tarnowska

Przewodniczyła:
Barbara Parol
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