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Protokół Nr 32/12 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny 

w dniu 15 lutego 2012 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, zgodnie z załączoną listą obecności.  

 
Porządek posiedzenia: 
1. Informacja nt. działań podejmowanych przez Powiat w zakresie promocji zdrowia              

(akcje na imprezach masowych, współpraca z przychodniami, akcje plakatowe itp.). 
2. Sprawy róŜne. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
4. Zakończenie obrad. 
 
 Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  
 
Ad. 1 
 
 Przewodnicząca Komisji odczytała pismo z dnia 14.02.2012 r. Dyrektora Wydziału 
Organizacyjnego i Spraw Społecznych Marcina Sierpińskiego, znak: S.OS.II.8010.9.2012          
dot. informacji nt. działań podejmowanych przez Powiat w zakresie promocji zdrowia                 
(w załączeniu).  
 W wyniku dyskusji członkowie Komisji podjęli poniŜszy wniosek.  
 
WNIOSEK 1 
Komisja zwraca się do Zarządu Powiatu o przekazanie zakresu obowiązków oraz opisu 
stanowiska pracy Pana Pawła Walkiewicza – podinspektora Biura Promocji Zdrowia                
i Spraw Społecznych, wraz z planami na przyszłość w zakresie promocji zdrowia 
opierającymi się na tegorocznym budŜecie Powiatu.  

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymała się – 1 osoba.  
 

Ad. 2 
 
1. Członkowie Komisji podjęli temat bieŜącego funkcjonowania ZP ZOZ w Otwocku. 

Nawiązali do obecnej sytuacji Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz działania Rady 
Społecznej przy ZP ZOZ w Otwocku, która jest organem inicjującym i opiniodawczym dla 
Rady Powiatu. Brak wypowiadania się przez Radę Społeczną w kluczowych decyzjach 
podejmowanych przez Dyrektora ZP ZOZ nasuwa członkom Komisji pytania: czy istnieje 
Rada Społeczna przy ZP ZOZ w Otwocku i czy w ogóle powinna ona być? W związku           
z powyŜszym Komisja kieruje poniŜszy wniosek do Zarządu.  

 

WNIOSEK 2 
Komisja zwraca się do Zarządu Powiatu z prośbą o odpowiedź na pytanie czy istnieje Rada 
Społeczna przy ZP ZOZ w Otwocku i czy w ogóle powinna ona być? 

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymała się – 1 osoba.  
 
WNIOSEK 3 
Komisja zwraca się do Zarządu Powiatu o przekazanie bilansu zysków i strat ZP ZOZ                    
w Otwocku za rok 2011, w terminie do końca lutego br. 

Głosowanie: za – 6 osób.  
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2. Przewodnicząca poinformowała o zmianach zgłoszonych przez Członka Zarządu Powiatu 
Grzegorza Michalczyka do planu pracy Komisja na rok 2012 (w załączeniu). Następnie 
poddała głosowaniu przyjęcie planu ze zmianami. 

Głosowanie: za – 6 osób.  
Plan pracy Komisji na rok 2012  został przyjęty jednomyślnie. 

 
3. W załączeniu do protokołu: 

− pismo z dnia 07.02.2012 r. Starosty Otwockiego, znak: S.OS.II.8010.6.2012 – 
wyjaśnienia w sprawie braku Nocnej Pomocy Lekarskiej, 

− wyciąg Nr 264 z protokołu Nr 65/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu                        
w Otwocku w dniu 24.01.2012 r. stanowiący odpowiedź na wyciągi Nr 21 
Komisji, 

− wyciąg Nr 260 z protokołu Nr 64/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu                        
w Otwocku w dniu 18.01.2012 r. stanowiący odpowiedź na wyciągi Nr 20 
Komisji. 

 
Ad. 3 
 

Protokół Nr 30/12 z posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, w obecności          
6 członków Komisji.  

Protokół Nr 31/12 z posiedzenia Komisji został przyjęty przy jednym głosie 
wstrzymującym się, w obecności 6 członków Komisji.  
 
Ad. 4 
 

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


