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Protokół Nr 24/11 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny 

w dniu 23 listopada 2011 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w godzinach 1615 – 2000  

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. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie zawodów poszukiwanych na 

terenie Powiatu Otwockiego.  
2. Projekt BudŜetu Powiatu na rok 2012. 
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 

a) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 
2011 r. Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, 

b) w sprawie zmiany uchwały Nr 63/IX/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 
2011 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na 
które zostaną przeznaczone środki PFRON. 

4. Sprawy róŜne.  
5. Przyjęcie protokołów Nr 21-23/11 z poprzednich posiedzeń Komisji.   
6. Zakończenie obrad. 
 

Porządek obrad został przyjęty bez uwag.  
 
Ad. 1 
 
 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Danuta Wolska-Rzewuska 
przedstawiła członkom Komisji informację nt. zawodów deficytowych i nadwyŜkowych              
w Powiecie Otwockim za I półrocze 2011 r., zgodnie z materiałem stanowiącym załącznik do 
niniejszego protokołu. 
W okresie od 1 sierpnia do 31 października 2011 r. pracodawcy zgłosili do tutejszego 
urzędu ogółem 473 miejsc pracy. W porównaniu do sierpnia w miesiącu wrześniu zmalała 
liczba ofert pracy zgłaszanych do urzędu pracy o 90 miejsc. Natomiast w porównaniu do 
miesiąca września, w miesiącu październiku liczba ofert wzrosła o 89 miejsc pracy.                 
Ilość zgłoszonych wolnych miejsc pracy kształtowała się następująco: sierpień – 188 miejsc, 
wrzesień – 98 miejsc, październik – 187 miejsc. Dominowały oferty pracy na poniŜsze 
stanowiska, w następujących sektorach: 

1) biuro – pracownik biurowy, pomoc administracyjna, księgowa, główna księgowa, 
asystent działu księgowości, lektor jęz. ang., nauczyciel zawodu, laborantka, asystent 
ds. rozliczania produkcji, pracownik II stopnia, sekretarka; 

2) transport – kierowca kat. BC, C+E, D, CE+ADR, mechanik samochodowy, 
elektromechanik samochodowy, lakiernik samochodowy, technolog; 

3) handel – sprzedawca, przedstawiciel handlowy, asystent działu handlowego, 
specjalista ds. rynków wschodnich, menadŜer sklepu, magazynier; 

4) budownictwo – inŜ. ds. wodno-kanalizacyjnych i cieplnych, inŜ. ds. budownictwa, 
kierownik grupy remontowo-budowlanej, pracownik budowlany, brukarz, 
pracownik fizyczny, montaŜysta okien PCV, hydraulik, robotnik drogowy, tynkarz, 
malarz, blacharz-dekarz, spawacz inŜ. elektryk, elektryk, elektromonter, pracownik 
fizyczny przy produkcji elementów betonowych; 

5) inne – operator maszyn, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, 
operator przetwórstwa drobiu, operator wyrobów mleczarskich, mechanik maszyn, 
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sortowacz folii, drukarz, pomocnik drukarza, pracownik usług pogrzebowych, 
krawcowa, szwaczka, prasowaczka, ślusarz, spawacz, operator zgrzewarki, 
konserwator, pracownik produkcyjny, pakowacz(ka), kucharz, pomocnik kucharza, 
kelner, piekarz, pomoc piekarza, sprzątaczka, robotnik gospodarczy, dozorca, 
manicurzystka-wizaŜystka, biomasaŜysta, terapeuta zajęciowy. 

 
Obecnie na dzień 10.11.2011 r. aktualnych jest 55 miejsc pracy. 
Poszukiwani są: inŜ. elektryk, inŜ.-specjalista ds. wodno-kanalizacyjnych i cieplnych, lektor 
jęz. angielskiego, pracownik ds. zaopatrzenia, menadŜer restauracji, recepcjonistka, robotnik 
pomocniczy w przemyśle przetwórczym, monter instalacji sanitarnych, operator automatów 
zgrzewających folię, osoba do roznoszenia ulotek, palacz-spawacz łukiem elektrycznym, 
pomocnik drukarza, mechanik samochodów osobowych, krajacz papieru, spawacz 
elektryczno-gazowy, ślusarz, elektromonter, czyściciel pojazdów, pracownik fizyczny przy 
produkcji elementów betonowych. 
Ponadto oferowane są stanowiska dla osób niepełnosprawnych w zawodach: ślusarz, robotnik 
gospodarczy. 
Aktualnie nie ma moŜliwości realizacji następujących stanowisk pracy: inŜ.-specjalista                
ds. wodno-kanalizacyjnych i cieplnych, lektor jęz. angielskiego, menadŜer restauracji, robotnik 
pomocniczy w przemyśle przetwórczym z  powodu  wysokich  wymagań  stawianych  przez  
pracodawców oraz trudnych warunków pracy (np. praca w wilgoci i niskich temperaturach). 
Z rozeznania lokalnego rynku pracy wynika, Ŝe nadal trwa tendencja wyczekującą przez 
pracodawców i nie przedłuŜania umów o pracę na czas określony. W trudnej sytuacji 
finansowej znajdują się zakłady pracy zorientowane na eksport oraz te, które podjęły  większe 
inwestycje ze środków kredytowych (branŜa budowlana, odzieŜowa) oraz obserwuje się 
reorganizację (zwalnianie pracowników). Utrzymuje  się  równieŜ  zmniejszoną  sprzedaŜ                
w  zakresie  handlu  hurtowego  i detalicznego. 
Dokonano wyjaśnienia informacji prasowej na temat 1000 nowych miejsc pracy w Świerku. 
Ustalono, Ŝe od 1 września 2011 r. połączono Instytut Energii Atomowej oraz Instytut Badań 
Jądrowych, w wyniku czego powstało Narodowe Centrum Badań Jądrowych. W Centrum 
zatrudnionych jest ogółem 1070 pracowników. Aktualnie trwa analiza kadr, lecz nie 
przewiduje się zwolnień grupowych. Nie przewiduje się równieŜ duŜej ilości wolnych miejsc 
pracy. Nie mniej jednak w miesiącu październiku br. pozyskano z Narodowego Centrum 
Badań Jądrowych 3 miejsca pracy na stanowiska: specjalista d.s. zamówień publicznych, 
inŜynier elektronik oraz fizyk. 
Wielu pracodawców korzysta z zatrudnienia cudzoziemców głównie z Ukrainy. W okresie              
od 1 sierpnia do 31 października 2011 r. zarejestrowano 500 oświadczeń o zamiarze 
powierzenia pracy cudzoziemcowi. Dominowały   prace   fizyczne   w   gospodarstwach   
rolnych i ogrodniczych, w budownictwie, transporcie i usługach domowych. 
Dyrektor PUP dodała, Ŝe jeŜeli chodzi o szkoły prowadzone przez Powiat Otwocki, to na 
bieŜąco obserwują rynek i dostosowują swoją ofertę do jego potrzeb.  
 
Ad. 2 
 

Dyrektor PUP przedstawiła projekt budŜetu Powiatu na rok 2012 w zakresie działania 
Powiatowego Urzędu Pracy kształtujący się w kwocie 2.074.735 zł, w tym wynagrodzenia            
i pochodne: 1.776.785 zł, wydatki bieŜące na rzeczówkę: 221.530 zł, projekt 
współfinansowany z EFS „Większy dostęp – lepsza skuteczność” realizowany od czerwca 
2010 r. do 31 grudnia 2013 r.: 71.020 zł, zabezpieczenie wkładu własnego na nowy projekt 
współfinansowany z EFS realizowany od lipca 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.: 5.400 zł. 
Dyrektor podkreśliła, iŜ w/w projekt budŜetu w stosunku do projektu budŜetu na rok 2011 jest 
mniejszy o 6,1% (139.291 zł). W związku z powyŜszym od stycznia 2012 r. będzie 
zatrudnionych w Urzędzie 37 osób (36,75 etatów). Do końca roku 2011 PUP dysponuje             
jeszcze 40 etatami. Następnie Dyrektor PUP odczytała pismo z dnia 18.11.2011 r. 
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Podsekretarza Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Czesławy Ostrowskiej                      
w kontekście wpływających do Ministerstwa sygnałów z urzędów pracy oraz licznych 
publikacji prasowych o zamiarze zmniejszenia w 2012 r. liczby zatrudnionych pracowników 
powiatowych urzędów pracy w następstwie spodziewanego, niŜszego niŜ w br. wsparcia                 
z Funduszu Pracy samorządów powiatowych na finansowanie kosztów wynagrodzeń                     
i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w powiatowych urzędach 
pracy. W/w pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
W związku z powyŜszym Dyrektor poprosiła o zabezpieczenie środków na wynagrodzenia              
i wkład własny do projektów.  
 Dyrektor Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku Artur 
Złotowski poinformował, Ŝe mimo zapowiedzi zmniejszenia kontraktów z NFZ, powinny 
jednak utrzymać się ona na poziomie roku 2011. Będą otwierane nowe komórki 
organizacyjne, obecnie przygotowywane są one do  rejestracji. Szpital będzie starał się je 
zakontraktować. Trwają równieŜ negocjacje umów cywilno-prawnych między klinikami, 
chodzi o to, Ŝeby ZP ZOZ mógł być ich podwykonawcą celem pozyskania dodatkowych 
źródeł dochodów. Został złoŜony wniosek unijny na pełną informatyzację Szpitala za 4 mln zł 
(wkład własny to15% zabezpieczone środkami własnymi). Szpital obecnie znajduje się na 
etapie inwestycji, remontowany będzie cały obiekt (koniec marca termin zakończenia 
planowanych robót). Przy wsparciu Powiatu remontowana jest chirurgia i kotłownia.  
 Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, Ŝe w dziale 851 ochrona zdrowia rozdział 
85111 szpitale ogólne została zabezpieczona kwota 1 mln zł na pokrycie ujemnego wyniku 
finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach 
zaliczanych do sektora finansów publicznych. Poprosił o szerszą informację w tym zakresie 
oraz zapytał, dlaczego nie zabezpieczono kwoty 500 tys. zł na inwestycje w Szpitalu? 
Obecnego na posiedzeniu Komisji Członka Zarządu Powiatu Grzegorza Michalczyka zapytał 
czy Zarząd wypełnił obowiązki wynikające z treści uchwały w sprawie procedury 
przyjmowania budŜetu, uchwalonej przez Radę Powiatu ubiegłej kadencji? Konkretnie, 
pytanie dotyczy wytycznych do budŜetu Powiatu. W Internecie moŜna jedynie znaleźć 
wytyczne stanowiące o wzroście m.in. płac. Brakuje priorytetów i priorytetów w zakresie 
polityki społecznej. Zapytał czy jest jakaś uchwała, która zwolniłaby aktualny Zarząd                    
z uchwalenia pewnych priorytetów wcześniej, które były uchwalone na wiele lat?   
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, aby projekty uchwał były przygotowywane zgodnie           
z obowiązującymi zasadami, chodzi o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia                 
20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. Poza tym w ustawie                               
o finansach publicznych mówi się o uzasadnieniu do budŜetu, a nie jak to zostało 
przedstawione w niniejszym projekcie – objaśnieniach. Dodał, Ŝe Rada Powiatu w stosownej 
uchwale moŜe określić jakie chce załączniki oraz informacje, które powinny towarzyszyć 
projektowi budŜetu.  

Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk stwierdził, iŜ w kwestii projektu 
budŜetu powinno odbyć się najpierw posiedzenie Komisji BudŜetowej, a następnie 
posiedzenia pozostałych komisji. Powiedział, Ŝe w poprzednich budŜetach była zabezpieczana 
kwota 500 tys. zł z przeznaczeniem na Szpital (inwestycje w poszczególnych oddziałach). 
Obecnie prowadzone są działania mające na celu jego przekształcenie, zatem pojawiła się 
kwota 1 mln zł. Biorąc pod uwagę zapisy przedstawione w projekcie za priorytety moŜna 
uznać: przekształcenie Szpitala, budowę domów dla dzieci.  

Radny Franciszek Walczyński powiedział, iŜ we wrześniu br. przypominał o wniosku 
zgłoszonym przez radnego Dariusz Grajdę dot. przekazywania co roku 500 tys. zł na cele 
inwestycyjne w ZP ZOZ (m.in. na remonty).   

Wiceprzewodniczący Rady Jacek Czarnowski podkreślił, Ŝe bez względu na to, czy 
Szpital zostanie przekształcony w tym roku, bądź w przyszłym (przecieŜ jeŜeli powstanie 
spółka, to Powiat będzie w niej udziałowcem) naleŜy wspierać w/w placówkę i kwotę, którą 
ustalona (500 tys. zł) naleŜałoby uwzględnić w budŜecie.  

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Szaciłło zapytał o etap, na którym znajduje się 



 4

sprawa laboratorium.  
Dyrektor ZP ZOZ odpowiedział, Ŝe laboratorium jest obecnie na etapie konkursu.  
Radna Anna Kamińska zapytała, czy termin przekształcenia 31.03.2012 r. jest 

aktualny? Następnie zapytała o przyszłoroczny budŜet Szpitala.  
Dyrektor ZP ZOZ zauwaŜył, Ŝe zgodnie z podjętą przez Radę Powiatu w Otwocku 

uchwałą intencyjną, została wyraŜona zgoda na przejęcie przez Powiat Otwocki w terminie do 
dnia 31 marca 2012 roku zobowiązań publicznoprawnych oraz cywilnoprawnych ZP ZOZ            
do takiej wysokości, aby wskaźnik zadłuŜenia dla spółki powstałej z przekształcenia                            
ZP ZOZ wyniósł nie więcej niŜ 0,5. W kwestii planu finansowego na 2012 r., to zostanie on 
przedstawiony w I kwartale 2012 r. W styczniu będzie informacja o kontraktach. 

Radna Lucyna Komorowska zapytała Dyrektora ZP ZOZ o relacje ze związkami 
zawodowymi.  

Dyrektor ZP ZOZ odpowiedział, Ŝe dobrze. Spotkania ze związkami zawodowymi są 
ustalone i odbywają się one raz w miesiącu. JeŜeli istnieje potrzeba częstszych spotkań, to 
równieŜ kontakt z Dyrektorem jest moŜliwy i związki mogą z tego korzystać.  

Radna Lucyna Komorowska zapytała o podwyŜki w Szpitalu. 
Dyrektor ZP ZOZ odpowiedział, Ŝe podwyŜki są cały czas (dodatki do podstawy 

wynagrodzenia), a te główne (obiecane) będą od stycznia.   
Wiceprzewodniczący Rady Jacek Czarnowski poinformował, Ŝe związkowcy                      

z Batorego wyraŜają zaniepokojenie, jeŜeli chodzi o działania podejmowane w sprawie 
laboratorium. 

Dyrektor ZP ZOZ poinformował, Ŝe prowadzi rozmowy z całym laboratorium, ze 
wszystkimi jego pracownikami z wyłączeniem pracowników serologii, która pozostanie wraz 
z bankiem krwi w Szpitalu.  

Radna Anna Kalinińska dodała, Ŝe związki zawodowe skierowały do Komisji pismo           
z prośbą o informację, twierdząc, Ŝe są one niedoinformowane.  

Dyrektor ZP ZOZ odpowiedział, iŜ nie ma na to wpływu.   
Przewodnicząca Komisji poprosiła o głosy w dyskusji w kwestii projektu uchwały 

budŜetowej Powiatu na rok 2012.  
Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk przedstawił bieŜące informacje nt. 

inwestycji budowy domów dla dzieci. 
Przewodniczący Rady zapytał o: plan inwestycji drogowych na cztery lata, 

poprawioną Strategię Rozwoju Powiatu Otwockiego, Plan Gospodarki Odpadami? Stwierdził, 
Ŝe brakuje strategicznego myślenia i konstruowania przez Zarząd strategicznych załoŜeń.  

W wyniku dyskusji członkowie Komisji ustalili termin kolejnego posiedzenia                     
w temacie projektu budŜetu na rok 2012 – 30 listopada br. o godz. 16.15 w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Otwocku. Poprosili, aby uczestniczyła w nim równieŜ                   
Pani Skarbnik. Następnie wystąpili o złoŜenie pisemnych wyjaśnień powodu,                          
dla którego nie brała ona udziału w dzisiejszych pracach Komisji nad budŜetem.  
 
Ad. 3 
 

Przewodnicząca Komisji Barbara Parol przedstawiła poniŜsze projekty uchwał                   
w sprawie:  

 
a) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego           

za 2011 r. Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, 
 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały, w obecności 6 członków Komisji. 
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b) zmiany uchwały Nr 63/IX/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2011 r.               
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które 
zostaną przeznaczone środki PFRON. 

 
Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk omówił powyŜszy projekt uchwały. 

W związku z niewykorzystaniem w całości kwot przyznanych na turnusy rehabilitacyjne, 
likwidację barier architektonicznych, szkolenie osób niepełnosprawnych oraz dofinansowanie 
sportu , kultury i rekreacji naleŜy dokonać przesunięcia niewykorzystanych środków. 
 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały, w obecności 6 członków Komisji. 
 
Ad. 4 
 
 Radny Franciszek Walczyński nawiązał do spotkania starostów, które odbędzie się            
24 listopada br. na terenie Gminy Wiązowna. Zarządzanie usługami medycznymi w Powiecie 
Otwockim będzie jednym z prezentowanych tematów. W związku z czym naleŜy zauwaŜyć, 
iŜ jest to temat pokrywający się ze sprawami, które dotyczą zakresu działania Komisji. 
Niestety radni nie mają zaproszenia na w/w spotkanie.  
 Radna Anna Kamińska zaproponowała złoŜenie wniosku o organizację konferencji             
nt. przekształceń w słuŜbie zdrowia, która będzie miała charakter edukacyjny dla radnych. 
Przybyli eksperci będą mogli przedstawić zainteresowanym zarówno pozytywne, jak                             
i negatywne aspekty dotyczące w/w kwestii.  
 Członkowie Komisji skierowali powyŜszy wniosek do Przewodniczącego Rady 
Powiatu, doprecyzowując termin realizacji, mianowicie: I kwartał 2012 r.   
  
Ad. 5 
 

Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednomyślnie,                       
w obecności 6 członków Komisji.  
 
Ad. 6 
 

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

 
 
 
 
 
 


