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Protokół Nr 27/11 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny 

w dniu 14 grudnia 2011 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w godzinach 1500 – 1900  

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. Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych na rok 2012. 
2. Sprawy bieŜące dotyczące: 

− działalności ZP ZOZ w Otwocku, 
− funkcjonowania Ogniska Wychowawczego „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka”. 

3. Zakończenie obrad. 
 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 1 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka 
przedstawiła i omówiła załoŜenia do strategii rozwiązywania problemów społecznych na rok 
2012.  
Poinformowała, Ŝe w poniedziałek był rozstrzygany przetarg na budowę pierwszego domu dla 
dzieci przy ul. Ziemowita. Jutro upływa ostateczny termin oddania dokumentacji projektowej 
przyłączy wodno-kanalizacyjnych i gazowych na budowę domu dla dzieci przy                           
ul. Prądzyńskiego. Zatem przyszły rok będzie czasem kiedy Powiat będzie się starał 
przygotować wszystko do przeniesienia dzieci do nowych miejsc. ZałoŜeniem jest, Ŝe dzieci 
będą mieszkały w nowych domach juŜ od 1 września 2012 r. W związku z czym na sesje 
Rady Powiatu będą kierowane projekty uchwał, dzięki którym majątek będący w dyspozycji 
dwóch domów dziecka (przy ul. Komunardów i w Michalinie) zostanie rozdysponowany 
między jednostki pomocy społecznej Powiatu. W obu tych domach znajduje się bardzo duŜo 
sprzętu, mebli, księgozbiorów. Dyrektor powiedziała, Ŝe w dalszym ciągu na PCPR spoczywa 
przygotowywanie dzieci do przejścia do nowych domów. Obecnie w domu dziecka przy             
ul. Komunardów znajduje się 18 dzieci. Z czterema rodzinami podjęta jest praca na rzecz 
powrotu dzieci do domów.  
Dyrektor podkreśliła, iŜ bardzo waŜną sprawą jest aplikowanie przez PCPR o środki unijne. 
W partnerstwie z Towarzystwem Psychoprofilaktycznym został złoŜony wniosek o 2,5 mln zł 
na projekt z opieki w dorosłość z przeznaczeniem dla wychowanków opuszczających domy 
dziecka i rodziny zastępcze, który będzie realizowany przez dwa lata. Następnie Dyrektor 
poinformowała o aktualnych wnioskach złoŜonych przez Powiat w zakresie pomocy 
społecznej.  
Bardzo waŜną rzeczą na przyszły rok jest konieczność podjęcia przez Radę Powiatu programu 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych na najbliŜsze cztery lata. Powiat powinien stworzyć 
ofertę pomocy dla dzieci niepełnosprawnych. Dyrektor zauwaŜyła, Ŝe w powiatowym zespole 
do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczeń dla dzieci do szesnastego roku Ŝycia 
przybywa. Zasadniczo szkoły specjalne funkcjonujące na terenie Powiatu są przygotowane do 
tego typu pomocy rodzicom. Brakuje jednak oferty rehabilitacyjnej. Zdaniem Dyrektor,               
w ramach tego programu pomocy osobom niepełnosprawnym, bardzo waŜnym tematem jest 
poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŜy.  
Następnym bardzo waŜnym tematem na przyszły rok jest utworzenie w PCPR zespołu                 
ds. pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny             
i systemie pieczy zastępczej.  
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Wspieranie rodzin: naturalnych, zastępczych, przygotowanie dzieci do skierowania do rodzin 
zastępczych, to kolejne istotne standardy PCPR.    
Dyrektor dodała, Ŝe planuje się otwarcie w PCPR grupy wsparcia dla młodzieŜy 
przeŜywającej kryzysy emocjonalne.  
Poza tym planuje się uprofesjonalnienie wolontariatu.  
 
Ad. 2 
 
 Dyrektor PCPR odniosła się do bieŜącej sytuacji Ogniska Wychowawczego 
„ Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” . Obecnie jest to jeszcze placówka opiekuńczo-
wychowawcza wsparcia dziennego z hotelikiem, czyli miejscami interwencyjnymi. 
Podstawowe przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wchodzą            
w Ŝycie 01.01.2012 r. wskazując, Ŝe Ognisko będzie placówką wsparcia dziennego, ale bez 
miejsc interwencyjnych. Dyrektor poinformowała, Ŝe funkcjonujący hotelik musi zostać 
rozwiązany z końcem czerwca 2012 r. Bardzo istotną kwestią będzie to, jaką jednostką będzie 
Ognisko – gminną, czy ponadgminną? Powiat wystąpił do Prezydenta Miasta Otwocka, czy 
byłby zainteresowany prowadzeniem zadań związanych z Ogniskiem? JednakŜe Prezydent 
odmówił pomocy. Dyrektor powiedziała, Ŝe w piątek spotkała się z kadrą omawianej 
placówki. Dodała, Ŝe jest bardzo tym spotkaniem zbudowana. Pracownicy mają bardzo duŜy 
potencjał, są otwarci na przeorganizowanie, zmianę. Kadrze tej placówki zaleŜy na tym, aby 
Ognisko miało szansę poszukania nowych perspektyw. Podczas spotkania zostało 
zgłoszonych duŜo pomysłów dotyczących przyszłości Ogniska.  
 Przewodnicząca Komisji zapewniła, w imieniu członków Komisji, Ŝe wspólnie                  
z Komisją BudŜetową, jak równieŜ Komisją Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji będzie 
współpracować celem znalezienia jak najlepszego rozwiązania dla Ogniska, w świetle 
przepisów nowej ustawy.  
 Radna Anna Kamińska zaapelowała do Przewodniczącego Komisji BudŜetowej 
Janusza Golińskiego o zwrócenie większej uwagi na to, Ŝeby te pieniądze, które zostaną 
uzyskane ze sprzedaŜy działek wydzielonych z terenu Ogniska dofinansowywały właśnie jego 
przekształcenie.   
 
  W zakresie spraw bieŜących dotyczących działalności ZP ZOZ w Otwocku 
członkowie Komisji odbyli dyskusję nad przyszłością Zakładu Diagnostyki 
Laboratoryjnej , którą w całości moŜna odsłuchać w Biurze Rady.  

Przewodnicząca Komisji poinformowała, Ŝe Dyrektor ZP ZOZ ogłosił konkurs na 
świadczenie usług medycznych, którego rozstrzygnięcie zostanie ogłoszone jeszcze w tym 
tygodniu, mianowicie w piątek.  

Obecni na posiedzeniu pracownicy Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej po raz kolejny 
przedstawili członkom Komisji informacje i dokumenty, które miałyby przekonać ich do 
podjęcia kroków mających na celu utrzymanie Zakładu w strukturze Szpitala.    
 Członkowie Komisji stwierdzili, iŜ rozstrzygnięcia dotyczące laboratorium powinny 
zapaść dopiero po przedstawieniu analizy porównawczej kosztów funkcjonowania jednostki            
i zapewnienia świadczeń niezbędnych do funkcjonowania Szpitala. W związku z powyŜszym 
postanowili wystąpić z wnioskiem do Zarządu Powiatu w w/w sprawie.  
 Podczas posiedzenia były zgłaszane równieŜ przez członków Komisji prośby                      
o sprawdzenie zgodności postępowania Dyrektora ZP ZOZ z prawem, w związku z art. 54  
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

Radna Anna Kamińska stwierdziła, Ŝe najpierw powinna zostać przedstawiona wizja         
i koncepcja tego, jak będzie przekształcany Szpital, plany na pierwsze półrocze oraz 
spodziewane wyniki finansowe. Wówczas radni nie byliby zaskakiwani działaniami 
podejmowanymi przez Dyrektora ZP ZOZ, jak równieŜ pracownicy Szpitala mieliby 
przedstawioną inną sytuację, poniewaŜ na dzień dzisiejszy większość z nich ma taką samą, 
zgodną opinię, Ŝe nie wiedzą co ich czeka i jak będzie dalej?  

Dyrektor ZP ZOZ prezentował równieŜ swoje stanowisko w podnoszonych przez 
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Komisję kwestiach. Poinformował, Ŝe obecnie został ogłoszony konkurs na świadczenie usług 
medycznych. MoŜe być tak, Ŝe nikt się nie zgłosi, albo oferty, które wpłyną będą po prostu 
nieatrakcyjne. Dyrektor dodał, Ŝe istotny jest dla niego koszt badań. Wynajęcie lokalu jest 
rzeczą drugorzędną. Odnosząc się do sprawy wynajęcia pomieszczeń, to naleŜy zaznaczyć,    
Ŝe wiąŜe się z nią okres jednego roku lub dziesięciu lat pod warunkiem udzielenia zgody 
przez podmiot tworzący. Bardzo waŜne jest obniŜenie kosztów działalności Szpitala,                    
przy zachowaniu takiej samej jakości. Skoro badania mogą być wykonywane dwa razy                    
taniej, to bez względu na to, czy pomieszczenia Szpitala zostaną wynajęte, czy teŜ nie,                        
będzie to zysk.  

Radny Andrzej Szaciłło zwrócił uwagę na materiały otrzymane przez Komisję drogą 
elektroniczną. Składa się na nie między innymi korespondencja pomiędzy pracownikami 
laboratorium oraz Dyrekcją szpitala. Andrzej Szaciłło wyraził zaskoczenie, Ŝe Dyrektor          
Artur Złotowski, powołując się na art. 26¹ o związkach zawodowych wypowiada się w piśmie  
z dnia 2 listopada 2011 r. w imieniu przyszłego pracodawcy, którego nie wyłonił jeszcze ani 
Ŝaden przetarg, ani konkurs. Dyrektor stwierdza między innymi, Ŝe: „Nowy pracodawca           
nie jest zobowiązany do tworzenia zakładowego funduszu socjalnego.” A takŜe dalej: „ (…) 
nowy pracodawca nie przejmuje środków pienięŜnych naleŜności i zobowiązań funduszu 
socjalnego pracodawcy dotychczasowego”. 
Radny Andrzej Szaciłło prosił o wyjaśnienie, dlaczego Dyrektor formułuje tak daleko idące 
rozstrzygnięcia finansowe bez podjęcia negocjacji ze związkami zawodowymi, czemu 
Dyrektor wypowiada się równieŜ w imieniu przyszłego pracodawcy pracowników 
laboratorium, skoro ustawa o związkach zawodowych, na którą Dyrektor się powołuje, 
właśnie w art. 26¹ stanowi, Ŝe w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego 
pracodawcę związki zawodowe muszą być powiadomione na piśmie o wszelkich zmianach 
szczególnie w sferze płacowej i socjalnej przez obu pracodawców – dotychczasowego oraz 
nowego? 

 
Ad. 3 
 
 W wyniku dyskusji członkowie Komisji podjęli poniŜsze wnioski.  
 
WNIOSEK 
Komisja zwraca się do Zarządu Powiatu o podjęcie kroków mających na celu wstrzymanie 
decyzji i rozstrzygnięć dotyczących laboratorium do momentu przedstawienia analizy 
porównawczej kosztów funkcjonowania jednostki i zapewnienia świadczeń niezbędnych do 
funkcjonowania Szpitala. 
 

Głosowanie: 5 osób „za”, 1 osoba „wstrzymała się”  
 
WNIOSEK 
Komisja zwraca się do Zarządu Powiatu z prośbą o sprawdzenie zgodności postępowania 
Dyrektora ZP ZOZ z prawem, w związku z art. 54  ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia             
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). 
 

Głosowanie: 5 osób „za”, 1 osoba „wstrzymała się”  
 

 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 
 
            Protokółowała:                                                                                 Przewodniczyła: 
 
       Jolanta Wyszomirska                                                                              Barbara Parol 


