Protokół Nr 53/12
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 3 października 2012 r.
Członkowie Komisji w godzinach 1615 – 1730 wizytowali Oddział ZOL dla Dzieci
w Budynku Rehabilitacji Neurologicznej ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Batorego 44.
Stacjonarna część posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyła się
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13, w godzinach 1730 – 1930,
pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Barbary Parol. W posiedzeniu uczestniczyli
członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączoną listą obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Miesięczna informacja na temat stanu zaawansowania prac związanych z przygotowaniem
ZP ZOZ w Otwocku do przekształcenia w spółkę, wraz z harmonogramem,
wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi w ZP ZOZ oraz istotnymi zmianami, jeżeli
chodzi o politykę kadrową, outsourcing usług i ogłaszane konkursy.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
4. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji nie zgłosili zmian do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 1
Starosta przedstawiła członkom Komisji bieżące informacje nt. działalności
i funkcjonowania ZP ZOZ w Otwocku. Poinformowała, że zostało wysłanych ok. 100 pism
do wierzycieli ZP ZOZ z prośbą o wstrzymanie wierzytelności do czasu przekształcenia
i pozyskania środków. Przeprowadzona została rozmowa z PFRON, który poprzez zajęcie
konta chciał odzyskać kwotę 700 tys. zł. Wczoraj została przeprowadzona rozmowa z ZUS
przy ul. Podskarbińskiej w Warszawie w sprawie zajęcia konta ZP ZOZ na ponad 3 mln zł.
Starosta dodała, że jednocześnie p.o. Dyrektora ZP ZOZ przeprowadziła rozmowę
z Dyrektorem Oddziału ZUS w Otwocku. Odbyło się również spotkanie z deweloperem
Włodarzewska S.A. w sprawie sfinansowania centralnego ogrzewania na oddziale
wizytowanym przez Komisję lub zakupu sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej.
W dniu 24 września br. odbyło się spotkanie z Dom Lekarski S.A. w kwestii
restrukturyzacji ZP ZOZ, natomiast w dniu 2 października br. odbyło się spotkanie
z EMC Instytut Medyczny S.A. w sprawie partnerstwa z Powiatowym Centrum
Zdrowia Spółka z o.o. lub zarządzania. Rozpatrywana jest również możliwość dzierżawy
Szpitala. Starosta poinformowała, iż w dniu 5 października br. odbędzie się spotkanie
z ZP ZOZ w sprawie zarządzania (przedyskutowana zostanie możliwość dzierżawy Szpitala).
Dzisiaj odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia dot. dotacji i terminu wpływu środków
finansowych na konto Powiatu, na co w odpowiedzi zostało udzielone, że jest to kwestia
1,5-2 miesięcy. Starosta dodała, że w ZP ZOZ nie pracuje już główna księgowa
Pani Jaskulska, która złożyła wypowiedzenie umowy o pracę. Na mocy porozumienia stron
została rozwiązana w/w umowa. Starosta powiedziała, że w ramach czynności nadzorczych
w ZP ZOZ kontynuowany jest przegląd dokumentów księgowych i umów. Następnie
Starosta poprosiła o przedstawienie przez Skarbnika prezentacji multimedialnej
(wydruk w załączeniu) przedstawiającej trzy propozycje, jeżeli chodzi o przyszłość ZP ZOZ.
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Starosta zaznaczyła, że Zarząd Powiatu nie podjął jeszcze decyzji o wariancie, który
będzie rekomendował radnym.
W trakcie dyskusji członkowie Komisji zgłosili m.in. propozycję dot.
przeprowadzenia analizy wysokości wynagrodzeń w ZP ZOZ z uwzględnieniem
poszczególnych grup zawodowych. Dopytywali, kiedy komisja konkursowa powołana
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZP ZOZ otrzyma materiały w sprawie
wymagań na to stanowisko? Kiedy zostaną wypłacone wynagrodzenia za dyżury w NPL
firmie „Biznes Partner” Sp. z o.o. Członkowie Komisji sygnalizowali realną możliwość
niestawienia się do pracy personelu NPL, z uwagi na brak wypłat. Kolejną sprawą, którą
zasygnalizowali radni była prośba sprawdzenia adresu Poradni Specjalistycznej. Przypomnieli
analogiczną sytuację, kiedy przeniesiono NPL z budynku przy ul. Batorego do budynku przy
ul. Armii Krajowej, natomiast zapomniano o aktualizacji adresu w rejestrze Wojewody.
Przybyłe na posiedzenie Związki Zawodowe działające przy ZP ZOZ przypomniały,
że pracownicy nie otrzymali jeszcze podwyżki, do której zobowiązał się Dyrektor Złotowski
w ubiegłym roku, w zamian za zrzeczenie się funduszu socjalnego. Jest już październik,
a podwyżka powinna być od stycznia br. Poza tym zostały wstrzymane uznaniowe dodatki,
brakuje również płatności przez NZOZ za dyżury. Wszystko to budzi duży niepokój wśród
pracowników Szpitala.
Ad. 2
Brak dyskusji.
Ad. 3
Protokoły Nr 51-52/12 z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte.
Ad. 4
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Protokołowała:
Honorata Tarnowska

Przewodniczyła:
Barbara Parol
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