Protokół Nr 26/11
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 30 listopada 2011 r.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny oraz Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu i Rekreacji odbyło się w godzinach 1615 – 2000 w Starostwie Powiatowym w Otwocku,
pod kierunkiem przewodniczących: Barbary Parol i Anety Bartnickiej. W posiedzeniu
uczestniczyli członkowie komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Kalendarze imprez kulturalnych, promocyjnych, sportowych i turystycznych.
2. Projekt BudŜetu Powiatu na rok 2012 – c.d.
3. Sprawy róŜne.
4. Zakończenie obrad.
Porządek obrad został przyjęty bez uwag.
Ad. 1
Pani Anna Maria Rosłaniec p.o. Kierownika Wydziału Funduszy Strukturalnych,
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Otwocku zapoznała
członków Komisji z kalendarzami imprez kulturalnych, promocyjnych, sportowych
i turystycznych współorganizowanych oraz współfinansowanych przez Powiat Otwocki
w roku 2011 (w załączeniu do niniejszego protokołu). Poinformowała, Ŝe prezentacja
multimedialna przedstawiona członkom komisji została
zatwierdzona przez
Pana Janusza Budnego Członka Zarządu Powiatu.
Podczas dyskusji, w zakresie omówionych kalendarzy, niektórzy członkowie komisji
stwierdzili, Ŝe skupienie się głównie na imprezach o charakterze kulturalnym jest
niewystarczające. Powinno być podejmowanych więcej działań związanych z promocją
gospodarczą, które przykułyby uwagę potencjalnych inwestorów szukających terenów wokół
Warszawy. Troska radnych o rozwój przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie
Powiatu Otwockiego jest jak najbardziej uzasadniona, poniewaŜ chodzi o nowe miejsca
pracy dla mieszkańców.
Pani Anna Maria Rosłaniec poinformowała o Artystyczno-Sportowym Powiatowym
Informatorze Kulturalnym (AS PIK), który przekazywany jest wszystkim gminom Powiatu
Otwockiego. Informator redaguje Wydział Wydziału Funduszy Strukturalnych, Promocji,
Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa.
Przewodnicząca Komisji zapytała o nową organizację pracy Wydziału, w związku
z wejściem w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2012 r. uchwały Nr 91/XII/11 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 27 października 2011 r.
Pani Anna Maria Rosłaniec poinformowała, Ŝe od 1 stycznia 2012 r. Wydział otrzyma
nazwę Samodzielnego Biura Kultury i Promocji. JeŜeli chodzi o liczbę etatów, to nic się
nie zmieni, poniewaŜ pozostaną w dalszym ciągu cztery.
Przewodnicząca Komisji nawiązała do zaproszeń na róŜnego rodzaju imprezy, jakie
otrzymują radni. Zdarza się tak, Ŝe nikt z nich nie bierze udziału w tych wydarzeniach.
Zapytała, czy Wydział nie mógłby upewniać się, Ŝe ktokolwiek z Komisji, bądź Zarządu
będzie uczestniczył w imprezie? Podkreśliła, iŜ organizatorzy bardzo liczą na obecność
zaproszonych gości.
Starosta odpowiedziała, Ŝe w/w kwestia została juŜ ustalona i generalnie sytuacja jest
opanowana.
Ad. 2
1

Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny kontynuowała temat zaopiniowania projektu
budŜetu Powiatu na rok 2012.
Radna Anna Kamińska poprosiła o informację nt. kwoty 1 mln zł ujętej w rozdziale
85111 szpitale ogólne.
Skarbnik odpowiedziała, Ŝe w tym roku Powiat przeznaczy kwotę 1 mln zł na spłatę
zobowiązań finansowych Szpitala.
W/w kwota jest wynikiem podjęcia uchwały Nr 89/XII/11 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyraŜenia zgody na przekształcenie
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. W myśl powyŜszej uchwały Powiat przejmuje zobowiązania ZP ZOZ
w kwocie 20.556.036,53 zł, z których wyłączeniu podlegają kwoty: 6.927.473,43 zł
(zapłacone przez Powiat w latach 2006-2010, jako poręczenie kredytu z Raiffeisen Bank
Polska S.A.) i 1.938.529,91 zł (naliczone odsetki, rozliczenia wewnętrzne pomiędzy
ZP ZOZ a Powiatem). Reasumując pozostaje kwota 11.690.033,19 zł, którą Powiat przejmuje,
jako zobowiązania i rozkłada je do zapłaty na 8 lat w budŜecie. Jednocześnie na podstawie
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Powiat będzie wnioskował
o dotację z budŜetu państwa w wysokości ok. 8.908.512 zł, którą przeznaczy na spłatę
przejętych zobowiązań.
Wiceprzewodniczący Rady Jacek Czarnowski przypomniał o wniosku radnego
Dariusza Grajdy, który został zgłoszony przy konstruowaniu budŜetu Powiatu na rok 2011,
mianowicie o coroczne zabezpieczenie w budŜecie Powiatu kwoty w wysokości 500 tys. zł
na remonty i inwestycje w poszczególnych oddziałach Szpitala Powiatowego. ZauwaŜył,
iŜ w projekcie budŜetu na rok 2012 nie ma takiego zapisu, który byłby konsekwencją
w/w wniosku.
Starosta przedstawiła radnym szczegółową informację o środkach, jakie zostały
przekazane na Szpital w bieŜącym roku. Środki na remonty stanowiły
1.935.362 zł (zgodnie z wnioskiem miało być 500 tys. zł), dodając do nich poręczenia –
łącznie Powiat przeznaczył na Szpital kwotę 3.653.826 zł. Starosta odniosła się równieŜ
do bieŜącej sytuacji ekonomiczno-finansowej ZP ZOZ.
Radna Anna Kamińska pytała Starostę o ocenę sytuacji Szpitala, równieŜ
w kontekście komunikacji oraz pracowników. Wnioski w tej kwestii były zgłaszane juŜ na
ubiegłym posiedzeniu Komisji. Radna odwołała się do kierowanej do pracowników polityki
informacyjnej w sprawie przekształceń Szpitala. Jej zdaniem Dyrektor ZP ZOZ ma pewne
ograniczenia w obszarze komunikacji i w czytelny sposób komunikowania swoich idei,
a takŜe takiej empatii, zrozumienia, Ŝe pracownicy po prostu boją się.
Radna Anna Kamińska zwróciła się do Starosty z prośbą o przekazanie Komisji informacji
o rzeczywistych wynikach finansowych laboratorium oraz kosztach pracy, mianowicie jak
wyglądają płace w laboratorium?
Starosta zapewniła radną, Ŝe takie informacje zostaną przekazane.
Przewodnicząca Komisji wróciła do wniosku o przekazanie aktualnej umowy zawartej
między ZP ZOZ a IPO.
Starosta poinformowała, Ŝe taka umowa zostanie udostępniona.
Przewodnicząca Komisji Barbara Parol nawiązała równieŜ do bieŜących spraw dot.
laboratorium. Zgodnie z informacją Dyrektora ZP ZOZ (przekazaną pracownikom
laboratorium) 2 grudnia br. zostanie ogłoszony przetarg na świadczenia zdrowotne z zakresu
diagnostyki laboratoryjnej. Pracownicy laboratorium domagają się rzeczowej rozmowy
z Dyrektorem ZP ZOZ w w/w temacie.
Następnie Przewodnicząca Komisji poprosiła o głosy w temacie projektu budŜetu powiatu na
rok 2012.
Członkowie Komisji nie zgłosili wniosków do przedmiotowego projektu.
Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Barbara Parol poddała
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głosowaniu pozytywne zaopiniowanie przedstawionego projektu budŜetu
na rok 2012.
Głosowanie: za – 5 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymała się – 1 osoba.
Projekt budŜetu Powiatu na rok 2012 został zaopiniowany pozytywnie,
w obecności 7 członków Komisji.

Powiatu

Ad. 3
Przewodnicząca Komisji Aneta Bartnicka przedstawiła wyciąg Nr 219 z protokołu
Nr 53/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 22 listopada br. dot. odpowiedzi
na wyciąg Nr 14 Komisji w sprawie przedstawienia informacji w zakresie planów
dot. nieruchomości połoŜonej w Kołbieli przy ul. Parkowej, w przypadku nie znalezienia
nabywcy (w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Honorata Tarnowska

Przewodniczyły:
Barbara Parol ………………….
Aneta Bartnicka ……………….
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