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Protokół Nr 44/12 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny  

w dniu 20 czerwca 2012 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w godzinach 1615 – 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. Działania instytucji ochrony zdrowia podległych Powiatowi na rok 2012. 
2. Spotkanie z Dyrektorem ds. medycznych ZP ZOZ w Otwocku w temacie 

zabezpieczania usług medycznych dla społeczeństwa. 
3. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku: 
1) w sprawie likwidacji Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie; 
2) w sprawie likwidacji Domu Dziecka – Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania 

„13” w Otwocku;  
3) w sprawie likwidacji Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku; 
4) w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci                           

w Otwocku; 
5) w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Pracownik – najlepsza inwestycja” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 

4. Sprawy różne. 
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 Powiatowego                     
w Otwocku Paweł Walkiewicz poinformował o działaniach z zakresu promocji zdrowia 
podjętych przez Biuro w okresie od 01.01.2012 r. do 18.06.2012 r. tj.: 

1) wsparcie inicjatyw zewnętrznych: 
a) akcja informacyjna fundacji „Wcześniak Rodzice – Rodzicom” (rozdysponowanie 

materiałów informacyjnych: ulotek, plakatów, folderów), 
b) akcja NZOZ Medica dotycząca bezpłatnych badań mammograficznych (niestety 

Karczew, którego dotyczyła propozycja, nie wyraził zgody, ponieważ tego typu akcja 
była już przez niego organizowana); 

2) zebranie, przetworzenie oraz wysłanie danych nt.: 
a) medycyny transplantacyjnej na teranie Powiatu Otwockiego na wniosek Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, 
b) opieki nad matką i dzieckiem na terenie Powiatu Otwockiego na wniosek 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 
c) programów zdrowotnych realizowanych na terenie Powiatu Otwockiego na wniosek 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 
d) zatrudnienia pielęgniarek specjalistycznych na terenie Powiatu Otwockiego na 

wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; 
3) przeprowadzenie analiz (n/w analizy znajdują się w końcowych etapach tworzenia):  
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a) nt. stanu zdrowia populacji Powiatu Otwockiego, 
b) nt. satysfakcji pacjentów Szpitala Powiatowego (badania PAPI – Paper And Pencil 

Interview realizowane techniką ankieterskich wywiadów osobistych „Face to Face”), 
c) nt. poziomu stresu w korelacji do czynników mogących generować wybrane 

uzależnienia w grupie młodych dorosłych Powiatu Otwockiego; 
4) prowadzenie spraw bieżących (przykłady): 
a) przekazanie informacji jednostkom merytorycznym (np.: o przypadku gruźlicy                         

w szkole ponadgimnazjalnej), 
b) pomoc w znalezieniu lokalu dla stowarzyszenia diabetyków, 
c) upowszechnianie informacji z zakresu promocji zdrowia (np.: o Ogólnopolskim 

Telefonie Kryzysowym 116 123). 
 

Ad. 2 
 
 Dyrektor Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku 
poinformował o bieżących działaniach podejmowanych na rzecz Szpitala celem 
zabezpieczenia usług medycznych dla społeczeństwa. Dodał, że niestety w dzisiejszym 
posiedzeniu nie mogła uczestniczyć Pani Dyrektor ds. medycznych ZP ZOZ, w związku                         
z czym prosił o usprawiedliwienie jej nieobecności. Następnie poinformował, że Szpital 
znajduje się na etapie dużych „zakupów” sprzętu (w tym leasing), który umożliwi mu rozwój, 
zaczynając od rentgenów, karetek, poprzez endoskopię. Część sprzętu jest już zakupiona. 
Obecnie prowadzone są działania mające na celu pozyskanie USG oraz specjalistycznych 
sprzętów, które potrzebne są na Oddziałach: Ginekologii  i Chirurgii. Dyrektor podkreślił, i ż 
zawężenia usług nie ma, są zakupy i inwestycje. Dyrektor dodał, że podpisał kontrakt na 
otolaryngologa. Od 1 lipca Pani Laryngolog, która obecnie opiekuje się dziećmi będzie miała 
już kontrakt. Za około dwa miesiące zostanie otwarte ambulatorium rehabilitacyjne dla dzieci 
i dorosłych. Poza tym ZP ZOZ przejął dwa poz-ty (podstawowa opieka zdrowotna – zakład 
lecznictwa) z Powiatu Garwolińskiego, w tej kwestii zostanie podjęta stosowna uchwała.                  
Do przejęcia szykowane są również kolejne (na dzień dzisiejszy następne cztery). Jest to 
jeden z etapów rozwoju finansowego Szpitala, który pozwoli na uniezależnienie                               
od kontraktowania z NFZ. Poz-ty nie są płacone na zasadzie kontraktu i negocjacji, tylko są 
płacone per capita. Chodzi o zapisanie się do poz-tu jak największej liczby osób, za którą 
zapłaci NFZ. Kwestia dotyczy dobrych usług w poz-cie, które przyciągną klientów.                 
Dyrektor powiedział, że w przyszłym miesiącu wszystkie endoskopie (skopie) będą 
wykonywane w znieczuleniu, oczywiście bezpłatnie dla mieszkańców Powiatu Otwockiego. 
Został ogłoszony już przetarg na endoskopy. Za ok. dwa miesiące zostanie otwarte 
ambulatorium rehabilitacyjne dla dzieci i dla dorosłych. W najbliższym czasie w Szpitalu 
powinien pojawić się również tomograf, ponieważ prowadzone są rozmowy z firmami, które 
wstawiłyby swój sprzęt. Dzięki takiemu zabiegowi Szpital zapłaci za realne usługi, a nie za 
sprzęt i jego amortyzację.  

Radny Andrzej Szaciłło nawiązując do pisma z dnia 30.05.2012 r. Związków 
Zawodowych przy Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku zapytał                     
o wypłatę zaległego wynagrodzenia.  

Dyrektor ZP ZOZ odpowiedział, że wynagrodzenie za grudzień 2011 r. zostało 
wypłacone pracownikom w styczniu 2012 r. Było to działanie awaryjne ze względu na brak 
środków na koncie (Magellan zajął środki przeznaczone na wypłaty). Dyrektor 
poinformował, że w ciągu miesiąca zostanie podpisane porozumienie ze Związkami 
Zawodowymi w kwestii wypłaty dwunastego wynagrodzenia za 2012 r. 

Radna Anna Kamińska zapytała o ośrodki na szkolenia personelu.  
Dyrektor ZP ZOZ powiedział, że wnioski pracowników o dofinansowanie szkoleń 

rozpatrywane są na bieżąco i jak do tej pory w 100% pozytywnie. Oczywiście muszą one 
służyć świadczeniu medycznemu. 
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Radna Anna Kamińska zapytała, czy Dyrektor planuje jeszcze rozszerzenie 
działalności ZP ZOZ? 

Dyrektor odpowiedział, że ma pewne plany, jednakże brakuje już zaplecza.   
Starosta poinformowała członków Komisji o konferencji pt. „Dobre praktyki 

przekształceń szpitali publicznych”, która odbyła się 19 czerwca br. w Piasecznie. 
 
Ad. 3 
 

Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk na prośbę Przewodniczącej Komisji 
omówił poniższe projekty uchwał Rady Powiatu w Otwocku: 

 
1) w sprawie likwidacji Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie; 

 
Radna Lucyna Komorowska zwróciła uwagę na brzmienie § 2 projektów uchwał                    

w sprawie likwidacji placówek tj.: „Majątek, zobowiązania i należności zlikwidowanej 
Placówki staną się majątkiem, zobowiązaniami i należnościami nowoutworzonej                     
placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku, według stanu z dnia 
zakończenia likwidacji.” Następnie przedstawiła zapis § 3 projektu uchwały w sprawie 
utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku tj.:               
„Placówka przejmie należności, zobowiązania i mienie likwidowanych placówek  
opiekuńczo-wychowawczych …”. W związku z powyższym zapytała czy w § 2 
przedmiotowego projektu uchwały w miejsce wyrazu „majątek” nie powinien być wpisany 
wyraz „mienie”. Poprosiła o sprawdzenie tej kwestii.  

Członek Zarządu Grzegorz Michalczyk odpowiedział, że uwaga radnej zostanie 
wyjaśniona. 

Następnie Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 
w/w projektu uchwały. 

 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały, w obecności 8 członków Komisji.  
 

2) w sprawie likwidacji Domu Dziecka – Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania 
„13” w Otwocku;  

 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały, w obecności 8 członków Komisji.  
 

3) w sprawie likwidacji Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku; 
 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały, w obecności 8 członków Komisji.  
 

4) w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci                           
w Otwocku; 

 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały, w obecności 8 członków Komisji.  
 

5) w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Pracownik – najlepsza inwestycja” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 
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Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały, w obecności 8 członków Komisji.  
 
Ad. 4 
 

1. Radny Franciszek Walczyński odniósł się do projektu aktu założycielskiego                               
PCZ Spółki z o.o. i stwierdził, że powinny zostać uszczegółowione zapisy dot. 
przedmiotu działalności Spółki.  

 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż projekt aktu założycielskiego będzie 

przedmiotem wspólnego posiedzenia komisji, które planowane jest w przyszłym tygodniu. 
Prawdopodobnie w najbliższy piątek zostanie przekazane radnym sprawozdanie finansowe 
ZP ZOZ w Otwocku za 2011 rok, po zbadaniu go przez biegłego rewidenta, które również 
będzie tematem obrad połączonych komisji.  
 

2. Przewodnicząca Komisji wróciła do pisma z dnia 11.06.2012 r. Przewodniczącej 
Zarządu, znak: S.OS.V.0023.38.2012, dot. umowy najmu Nr 178/2011, na mocy 
której ZP ZOZ w Otwocku wynajął Fundacji Rodzin Adopcyjnych powierzchnię                    
202 m2 na cele statutowe Fundacji, w szczególności na prowadzenie Interwencyjnej 
Placówki Opiekuńczej (w załączeniu).                    

 
 W/w pismo zostało przyjęte do wiadomości.  
 
Ad. 5 
 

Protokół Nr 43/12 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, 
w obecności 8 członków Komisji.  
 
Ad. 6 
 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
             Protokółowała:                                                                                 Przewodniczyła: 
 
        Honorata Tarnowska                                                                               Barbara Parol 


