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Protokół Nr 37/12 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny  

w dniu 11 kwietnia 2012 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w godzinach 1615 – 1730 
w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol.             
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączoną listą 
obecności.  

 
Porządek posiedzenia: 
1. Powiatowy Urząd Pracy – Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy                

w Otwocku za rok 2011. 
2. Sprawy róŜne. 
3. Przyjęcie protokołów Nr 32-36/12 z poprzednich posiedzeń Komisji. 
4. Zakończenie obrad. 

 
 Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  
 
Ad. 1 
 

Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk poinformował, iŜ w dzisiejszym 
posiedzeniu Komisji nie będzie brała udziału Pani Danuta Wolska-Rzewuska Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku. Dodał, Ŝe wszyscy członkowie Komisji otrzymali 
drogą elektroniczną sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku            
za rok 2011. 

W związku z czym Przewodnicząca Komisji przełoŜyła w/w temat na dzień:              
25 kwietnia br.   
 
Ad. 2 
 
 Członkowie Komisji dyskutowali o bieŜącej sytuacji ZP ZOZ w Otwocku, jeŜeli 
chodzi o funkcjonowanie i działalność Poradni Psychiatrycznej Przychodni przy                       
ul. Mickiewicza 8 w Świdrze, a takŜe Interwencyjnej Placówki Opiekuńczej w kontekście 
umowy wynajęcia pomieszczeń szpitalnych. Członkowie odnieśli się równieŜ do 
sprawozdania z działalności Komisji w roku 2011 i niezrealizowanych wniosków, jakie 
składane były do Zarządu Powiatu. Następnie podjęli poniŜsze wnioski. 
 
Wniosek 1 
Komisja zaniepokojona obecną sytuacją w Przychodni przy ul. Mickiewicza w Otwocku              
w zakresie dostępu do Poradni Psychiatrycznej prosi o pilne podjęcie kroków zaradczych              
i przedstawienie Komisji informacji nt. zastosowanych działań.  

Głosowanie: za – 6 osób. Wniosek został przyjęty jednomyślnie.  
 

Wniosek 2 
Komisja prosi o wyjaśnienie sytuacji prawnej najmu powierzchni uŜytkowej na terenie 
Szpitala przez IPO. PrzedłuŜenie umowy najmu na kolejne lata moŜliwe było jedynie 
warunkowo po uzyskaniu zgody Rady Powiatu w formie uchwały do dnia 31 marca br. Rada 
Powiatu takiej uchwały nie podjęła. W związku z powyŜszym Komisja prosi o przedstawienie 
informacji nt. faktycznie dzierŜawionej powierzchni i stawek najmu.  

Głosowanie: za – 6 osób. Wniosek został przyjęty jednomyślnie.  
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Wniosek 3 
Członkowie Komisji wnioskują o przeanalizowanie wniosków, jakie zgłaszała Komisja 
Ochrony Zdrowia i Rodziny w roku 2011, a które nie zostały zrealizowane, mianowicie: 
a) przedstawianie, raz na kwartał, informacji nt. sytuacji finansowej  ZP ZOZ w Otwocku; 
b) stanowisko Zarządu Powiatu nt. wynajęcia pomieszczeń IPO; 
c) szczegółowa analiza sytuacji Laboratorium ZP ZOZ oraz kierowanej do pracowników 

polityki informacyjnej dot. przekształceń Szpitala 
PowyŜszy wniosek został przyjęty przez aklamację.  

 
Przewodnicząca Barbara Parol przedstawiła poniŜsze pisma, jakie wpłynęły do 

Komisji: 
1) wyciąg Nr 291 z protokołu Nr 70/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu              

13.03.2012 r. dot. posiedzeń Rady Społecznej; 
2) wyciąg Nr 297 z protokołu Nr 71/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 

20.03.2012 r. dot. przedłoŜenia opisu stanowiska pracy Pana Pawła Walkiewicza wraz                               
z programem działania na rok 2012 w zakresie promocji i ochrony zdrowia; 

3) wyciąg Nr 298 z protokołu Nr 71/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu            
20.03.2012 r. dot. informacji nt. budynków zlokalizowanych na terenie Ogniska 
Wychowawczego „Świder” wpisanych do rejestru zabytków.  

 
Ad. 3 
 

Protokoły Nr 32-36/12 z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte.  
 
Ad. 4 
 

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


