Protokół Nr 30/12
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 18 stycznia 2012 r.
Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w godzinach 1615 – 1900
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. Działania instytucji ochrony zdrowia podległych Powiatowi na rok 2012.
2. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Otwockiego na lata 2011-2015.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 rok.
4. Sprawy róŜne.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
6. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 1
Podinspektor ds. promocji i ochrony zdrowia w Biurze Promocji Zdrowia i Spraw
Społecznych Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych Starostwa Paweł Walkiewicz
przekazał członkom Komisji projekt prac inwestycyjno-remontowych Szpitala Powiatowego
w Otwocku do realizacji w roku 2012 r. (w załączeniu).
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka
zwróciła uwagę na pkt 2: „Modernizacja pomieszczeń I-go piętra w budynku po Oddziale
Okulistyki na rozszerzenie części łóŜkowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
wraz z zakupem i montaŜem dźwigu osobowego.” Przypomniała, Ŝe przygotowywała
program na powiatowe centrum rehabilitacji dzieci i młodzieŜy, na co jest dokumentacja.
Rada Powiatu ubiegłej kadencji ze środków własnych wydała na ten cel określoną sumę
pieniędzy – ok. 7 tys. zł, pozostałe środki zostały pozyskane od sponsora. Dyrektor
stwierdziła, Ŝe pojawienie się w/w zapisu oznacza odstąpienie od koncepcji powiatowego
centrum rehabilitacji.
Członkowie Komisji zauwaŜyli, iŜ dokument nie jest podpisany oraz powinna go
referować osoba, która mogłaby odpowiedzieć na pytania dotyczące bezpośrednio
w/w projektu. Poza tym w przedstawionym materiale nie została podana informacja
o wartościach szacunkowych wymienionych inwestycji, mimo iŜ taka pozycja widnieje
w przedstawionym wykazie.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Szaciłło zgłosił wniosek o przeniesienie
dyskusji nad tym punktem porządku obrad na następne posiedzenie Komisji.
Przewodnicząca poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie w/w wniosku.
Głosowanie: za – 7 osób. Wniosek został przyjęty jednomyślnie.
Ad. 2
Członkowie Komisji zgłosili następujące zmiany do powyŜszego projektu uchwały:
1) w tytule oraz § 1 w miejsce: „2011-2015” naleŜy wpisać: „2012-2015”;
2) w uzasadnieniu w ostatnim akapicie naleŜy wskazać właściwą uchwałę Zarządu
Powiatu: Nr CL/58/11;
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3) w załączniku na str. 15 przed pkt. 6.1. naleŜy dodać następujące zdanie:
„Mając na uwadze zwiększającą się liczbę osób z zaburzeniami psychicznymi
w ogólnej grupie osób niepełnosprawnych zasadne jest stwierdzenie, iŜ oferowana
na terenie Powiatu publiczna ochrona zdrowia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
jest niewystarczająca. NaleŜy zatem szukać innych niŜ NFZ źródeł finansowania.”
Przewodnicząca poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego
projektu uchwał z uwzględnieniem w/w zmian.
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w
projekt uchwały, wraz ze zmianami, w obecności 7 członków Komisji.
Ad. 3
Radny Franciszek Walczyński nawiązał do proponowanego w planie pracy Komisji
tematu: Spotkanie z Dyrektorem ds. medycznych ZP ZOZ w Otwocku w temacie
zabezpieczania usług medycznych dla społeczeństwa.
Następnie powiedział, Ŝe ze względu na panujące warunki atmosferyczne obserwuje się okres
zwiększonych zachorowań wśród osób dorosłych (starszych). W Warszawie sytuacja jest
dramatyczna, na oddziałach wewnętrznych nie ma miejsc. W związku z powyŜszym
zaproponował, aby Pan Walkiewicz przygotował informację o sytuacji panującej na
oddziałach wewnętrznych: Szpitala Powiatowego oraz Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, na spotkanie poświęcone w/w tematowi, w ustalonym
przez Przewodniczącą terminie.
Radny Dariusz Grajda powiedział, Ŝe chciałby, aby w planie pracy został
wprowadzony stały punkt dot. informacji Dyrektora ZP ZOZ nt. postępu prac związanych
z przygotowaniem Szpitala do przekształcenia w spółkę.
W wyniku dyskusji członkowie Komisji przyjęli poniŜszy wniosek.
WNIOSEK
Komisja zwraca się do Zarządu Powiatu o przedstawianie pisemnie miesięcznej informacji
na temat stanu zaawansowania prac związanych z przygotowaniem ZP ZOZ w Otwocku
do przekształcenia w spółkę, wraz z harmonogramem. Jednocześnie informacja powinna
zawierać wprowadzone zmiany organizacyjne w ZP ZOZ oraz istotne zmiany, jeŜeli chodzi
o politykę kadrową, outsourcing usług, ogłaszane konkursy. Komisja oczekuje na w/w
informacje w terminie do końca kaŜdego miesiąca począwszy od stycznia br.
PowyŜszy wniosek został przyjęty przez aklamację.
Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu przyjęcie planu pracy Komisji
na rok 2012 z w/w zmianami.
Głosowanie: za – 7 osób. Plan pracy Komisji na rok 2012 został przyjęty jednomyślnie.
Ad. 4
1. Dyrektor PCPR poinformowała o projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie
zatwierdzenia projektu pt. „Asysta rodzinna – reintegracja społeczna mieszkańców
obszarów wiejskich z Powiatu Otwockiego” realizowanego w ramach Priorytetu VII
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z ogłoszeniem przez Mazowiecką
Jednostkę WdraŜania Programów Unijnych konkursu w 2011 roku Powiat Otwocki
opracował, a następnie złoŜył wniosek o dofinansowanie projektu społecznego
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pt.: „Asysta rodzinna – reintegracja społeczna mieszkańców obszarów wiejskich z powiatu
otwockiego”. Projekt finansowany będzie ze środków unijnych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania
7.3. Projekt realizowany będzie od 1.03.2012 r. do 09.2012 r. Wysokość przyznanej dotacji
wynosi 48575 zł i pokrywa w 100% koszty finansowe projektu.
Członkowie Komisji zapoznali się z informacją dot. w/w projektu uchwały.
2. Członkowie Komisji wrócili do tematu nie podpisania kontraktu na Nocną Pomoc
Lekarską przez NFZ.
WNIOSEK
Komisja zwraca się do Zarządu Powiatu o pisemne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji,
mianowicie braku Nocnej Pomocy Lekarskie. Dlaczego tak się stało, co w zamian za to jest
proponowane, jakie konsekwencje finansowe poniósł Powiat?
PowyŜszy wniosek został przyjęty przez aklamację.
Ad. 5
Protokół Nr 29/12 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty przy dwóch
głosach „wstrzymujących się”, w obecności 7 członków Komisji.
Ad. 6
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Honorata Tarnowska

Barbara Parol
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