Protokół Nr 47/12
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Starostwie
Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol, w godzinach
od 1615 do 1800. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie
z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Informacje w zakresie realizacji inwestycji pn.:
1) „Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7”;
2) „Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci”.
2. Omówienie sytuacji zlikwidowanych placówek opiekuńczo-wychowawczych:
1) Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku, ul. Komunardów 10;
2) Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie, ul. Piłsudskiego 22;
3) Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku, ul. Myśliwska 2.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 1 i 2
Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk przedstawił informacje w zakresie
realizacji inwestycji pn.: „Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7”
oraz „Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci”. Poinformował, że Domy są już wybudowane,
posiadają wszystkie instalacje oraz tynki wewnętrzne. Na budynku przy ul. Prądzyńskiego
została już wykonana elewacja. Prace zostaną ukończone bez opóźnień, a nawet wcześniej niż
zakłada harmonogram, który kończy się 5 i 15 października br. Wykonawcy zapewniają,
iż inwestycje zostaną zakończone we wrześniu br. Jednakże przed przystąpieniem
do użytkowania budynków będą musiały zostać wydane ostateczne decyzje o pozwoleniu
na użytkowanie. W/w Domy, jako nowo utworzona placówka opiekuńczo-wychowawcza,
będą oczywiście dostosowane do norm obowiązujących budynki użyteczności publicznej.
Zostaną zainstalowane drzwi przeciwpożarowe, hydranty, a nawet okienko podawcze.
Radni stwierdzili, iż taki Dom nie do końca będzie przypominał „zwykły” dom.
Radny Jacek Czarnowski zauważył, iż takie obowiązują wymogi formalne.
Odpowiedzialność za dzieci, które są najcenniejszym dobrem, wymaga od Powiatu
najlepszych rozwiązań.
Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk stwierdził, że nowy system opieki
nad dzieckiem i rodziną, jaki obecnie będzie obowiązywał w Powiecie, nie miał na celu
wyłącznie przejście z jednej formy do drugiej, chodziło głównie o ograniczenie liczby dzieci
w domach dziecka. W związku z czym cały czas te prace postępują. Obecnie w Domu
Dziecka Nr 14 w Otwocku przebywa 16 dzieci, w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny
w Józefowie oraz w Domu Dziecka – Integracyjne Centrum Opieki i Wychowania „13”
w Otwocku – po 14 dzieci. Jeszcze niedawno OWDiR zamieszkiwało 20 wychowanków.
Część z nich została usamodzielniona, a część wróciła do rodzin. Członek Zarządu
poinformował o najbliższych planach, zgodnie z którymi na 30 września br. będzie po
14 dzieci w Domu Dziecka Nr 14 oraz OWDiR, natomiast w Domu Dziecka „13” – 13 dzieci.
Biorąc pod uwagę stan zatrudnienia w placówkach, to zgodnie ze stanem na dzień
22.08.2012 r. w Domu Dziecka Nr 14 jest 13,75 etatów, w OWDiR – 15,
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w Domu Dziecka „13” – 13,5; czyli w sumie 42,25 etatów. W każdym nowo utworzonym
Domie z grupą liczącą 14 dzieci będzie pracowało po 7 wychowawców, wśród których
zostanie wybrany koordynator. Dyrektorzy obecnych domów dziecka będą pełnili rolę
wychowawcy, jak również koordynatora danego Domu. Zarząd Powiatu powołał już
likwidatora domów dziecka, którym została główna księgowa Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku. Termin zakończenia likwidacji placówek opiekuńczo-wychowawczych
został ustalony na dzień 30 września br. Członek Zarządu dodał, że wszystkie umowy o pracę
zostały wypowiedziane z dniem 30 września br., a od dnia 1 października br. będą już nowe
umowy na czas określony – 1 rok. Status wychowawców zmieni się z nauczycieli na
pracowników samorządowych zatrudnionych w oparciu o Kodeks Pracy. Zarządzającym
placówką pod nazwą Domy dla Dzieci w Otwocku będzie Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Otwocku.
Radni zapytali o zmianę szkół przez dzieci ze względu na przeprowadzkę do nowych
Domów.
Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk odpowiedział, że dzieci wiedzą
o przeprowadzce do nowego miejsca. Ewentualna zmiana szkoły nastąpi już od września.
Radna Lucyna Komorowska zapytała o liczbę osób, które straciły pracę w związku
z likwidacją w/w placówek. Poprosiła o informację o kosztach wynikających
z przedstawionych przemian w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną.
Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk poinformował, że koszty związane
z likwidacją to kwota rzędu 300 tys. zł. Dzięki takiemu działaniu zostaną zniesione 22 etaty.
Odprawy zostaną wypłacone we wrześniu br. Zgodnie z opinią prawną korzystniejszą decyzją
dla Powiatu była właśnie likwidacja, a nie reorganizacja (przekształcenie). Wiadomo również,
że cztery osoby odwołały się do Sądu.
Członkowie Komisji ustalili, że na wizytowanie nowych placówek udadzą się
w najbliższym terminie.
Ad. 3
Radny Jacek Czarnowski zapytał Starostę, czy prawdą jest, że Dyrektorem ZP ZOZ
w Otwocku nie będzie już Pan Artur Złotowski?
Starosta Otwocki Bogumiła Więckowska odpowiedziała, że Zarząd Powiatu nie podjął
takiej decyzji. W związku z czym trudno ustosunkować się Staroście do powyższego pytania.
Radny Jacek Czarnowski zapytał, czy w ogóle Zarząd rozpatruje odwołanie Dyrektora
ze stanowiska, w świetle zobowiązań złożonych przez Pana Złotowskiego, jeżeli chodzi
chociażby o bilans Szpitala?
Starosta poinformowała, że obecnie Zarząd pracuje nad oceną rocznej pracy
Dyrektora ZP ZOZ. Analizie poddane są dodatkowe dokumenty przedstawione przez
samego Dyrektora, jak również niezależnego biegłego. Starosta dodała, że zobowiązania,
które nie zostały wypełnione przez Dyrektora będą stanowiły podstawę do wyciągnięcia
określonych konsekwencji.
Radny Jacek Czarnowski zwrócił uwagę na niedawno otwarty oddział ZOL dla Dzieci
w Budynku Rehabilitacji Neurologicznej ZP ZOZ w Otwocku. Otwarcie nastąpiło 25 lipca br.
Obecnie nic tam się nie dzieje, oddział jest „pusty”, ponieważ zakupiony do niego sprzęt jest
niewłaściwy.
Starosta wyjaśniła, że niewłaściwe są tylko łóżka. Pierwsza partia łóżek (40 szt.)
zostanie do piątku wymieniona na takie, jakie zatwierdził Dyrektor ZP ZOZ. W tym roku
Szpital jeszcze nie będzie płacił za sprzęt, płatności będą dotyczyły dopiero 2013 roku.
Starosta poinformowała, że kontrakt obejmuje pięcioro dzieci wentylowanych. Dyrektor
planuje wstawienie dodatkowych łóżek, ponieważ w tym przypadku wszystkie nadwykonania
zostaną zapłacone przez NFZ.
Przewodnicząca Barbara Parol zaproponowała wizytowanie w/w oddziału przez
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członków Komisji.
Radna Anna Kamińska poprosiła o wyliczenie finansowe potwierdzające, że otwarcie
powyższego oddziału miało ekonomiczny sens. Jakie były nakłady i jakie są przewidywane
zyski?
Starosta zapewniła, że zwróci się do Dyrektora ZP ZOZ o przedstawienie tych
wyliczeń.
Radny Franciszek Walczyński zapytał o przedmiot badania nowego biegłego.
Starosta odpowiedziała, że biegły rewident przygotował sprawozdanie w celu
udzielenia pomocy w zakresie analizy oraz sprawdzenia danych finansowych wykazanych
w sprawozdaniu z działalności ZP ZOZ wg stanu na dzień 31.05.2012 r. Starosta zapewniła,
że te dwa dokumenty zostaną przekazane radnym.
Przewodnicząca Barbara Parol powiedziała, że w przyszłym tygodniu zaplanowane
jest posiedzenie Komisji w temacie trudnej sytuacji Szpitala Powiatowego, na które został
zaproszony również Dyrektor ZP ZOZ. Poprosiła o udział w spotkaniu dyrektora
ds. medycznych ZP ZOZ – Panią Krystynę Górską. Następnie Przewodnicząca odniosła się
do artykułu pt. „Kłopoty ZP ZOZ z przejęciem ośrodków”, który ukazał się w Linii
Otwockiej Nr 34 (20-26 sierpnia 2012). Sprawa dotyczy wygranego konkursu na dzierżawę
dwóch ośrodków zdrowia w Powiecie Garwolińskim. Pojawił się jednak poważny problem
z ich przejęciem.
Starosta udzieliła członkom Komisji stosownych wyjaśnień w w/w kwestii informując,
iż Gmina Sobolew nie udostępniła ZP ZOZ w Otwocku lokalu w terminie. W związku z czym
na Gminę zostanie nałożona kara w wysokości 100 tys. zł, a ZP ZOZ wycofa się z koncepcji
przejęcia ośrodka zdrowia. W przypadku drugiego planowanego do przejęcie ośrodka zdrowia
w Powiecie Garwolińskim – sytuacja jest analogiczna.
Radny Franciszek Walczyński zapytał o kontrakty z NFZ na rok 2012.
Starosta powiedziała, że informację w powyższej kwestii przekaże radnym e-mailem.
Radna Anna Kamińska powiedziała, że stawiała już tezę, że Dyrektor ZP ZOZ Artur
Złotowski działa bez planu i nie posiada długofalowej strategii. Dyrektor obwieścił
i powtarzał wielokrotnie, że jego priorytetem jest zbilansowanie Szpitala i cięcie kosztów.
Jednakże po roku okazało się, że koszty zostały znacznie powiększone, ponieważ zdecydował
się na inwestycje, czyli de facto Dyrektor zmienił kierunek o 180 stopni. Zdaniem radnej
oddział „wentylowani” jest kolejną inwestycją bez jasnych wyliczeń i konkretnych
perspektyw jej zwrotu. Dodała, że obecnie czeka na ocenę pracy Dyrektora przez Zarząd,
który wyciągnie konsekwencje z tego, co dzieje się w Szpitalu. Radna czeka również na
przedstawienie przez Zarząd długofalowego planu oraz rekomendacji wariantu optymalnego,
jeżeli chodzi o Szpital.
Radny Jacek Czarnowski zapytał, czy pracownikom ZP ZOZ została wypłacona
zaległa pensja?
Starosta odpowiedziała, że jest ona przesunięta. Następnie przypomniała, że
300 wierzycieli „szarpie” Szpital.
Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Honorata Tarnowska

Barbara Parol
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