Protokół Nr 54/12
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 17 października 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 1900. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie
z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Spotkanie z Przewodniczącą Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego
w Otwocku w temacie: Dziecko w zadaniach powiatu.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku:
1) w sprawie zmiany uchwały Nr 89/XII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością;
2) w sprawie przekształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i utworzeniu przez Powiat
Otwocki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Powiatowe Centrum
Zdrowia Spółka z o.o. oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanych
nieruchomości na czas oznaczony 30 lat oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia tej umowy;
3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatowego Centrum Zdrowia
Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku.
3. Sprawy różne
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 1
Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Otwocku
Mariola Drabik przedstawiła zagadnienia, jakimi zajmuje się Wydział. Są to sprawy z zakresu
prawa rodzinnego i opiekuńczego dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
leczenia osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających oraz psychotropowych.
Przewodnicząca poinformowała o specyfice pracy sędziego rodzinnego. Zaznaczyła, że
są braki, jeżeli chodzi o biegłych sądowych, w tym również biegłych z zakresu
psychiatrii dziecięcej. Powiedziała, iż kolejną bardzo ważną kwestię stanowią placówki
opiekuńczo-terapeutyczne (młodzieżowe ośrodki socjoterapii). Pani sędzia zwróciła uwagę,
iż w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich Sąd nie decyduje już
o umieszczeniu dziecka w tego typu placówce, tylko rodzic poprzez wystąpienie
ze stosownym wnioskiem. Sąd szukając wyjścia z sytuacji posiłkuje się możliwością
umieszczenia dziecka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym o charakterze
rewalidacyjno-resocjalizacyjnym. W związku z czym tego typu placówki są potrzebne
i powinny wchodzić wraz z biegłymi w skład pewnego zaplecza. Pani sędzia
poinformowała, iż pomocą rodziny wspierającej, przy współpracy asystenta rodziny,
może zostać objęta rodzina przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych. Przedmiotową kwestię reguluje ustawa o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którą rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy
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ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii
kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego
wywiadu środowiskowego. Przewodnicząca zwróciła szczególną uwagę na pomoc rodzinom
i potrzebę ich wspierania. Powiedziała, że jeśli dziecko zostanie zabrane, to powinno się
poczynić wszelkie starania w kierunku jego jak najszybszego powrotu do domu. Zabranie
dziecka rodzicom dla sędziego nie jest końcem sprawy, musi on też prowadzić nad dzieckiem
i jego opiekunami nadzór.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka
odnosząc się do wypowiedzi Pani sędzi zauważyła, że jest ogromna zgodność między tym,
jak PCPR oraz Sąd rozumie potrzeby dzieci i rodzin. Należy robić wszystko, aby dziecko
wychowywało się we własnej, biologicznej rodzinie. Dyrektor zaznaczyła, iż w tym temacie
Powiat bardzo się rozwinął. Dodała, że w gminach brakuje asystentów i rodzin wspierających,
co tłumaczone jest brakiem środków, a przecież na asystentów środki można pozyskać
w 100% z funduszy unijnych (Działanie 7.3). Powiat zadbał o asystentów przygotowując
wniosek o w/w finansowanie.
Ad. 2
Przewodnicząca Komisji poinformowała o następujących projektach uchwał na XXIII
sesję Rady Powiatu w Otwocku, mianowicie:
1) w sprawie zmiany uchwały Nr 89/XII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością;
2) w sprawie przekształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i utworzeniu przez Powiat
Otwocki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Powiatowe Centrum
Zdrowia Spółka z o.o. oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanych
nieruchomości na czas oznaczony 30 lat oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia tej umowy;
3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatowego Centrum Zdrowia
Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku.
Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska na prośbę radnej Lucyny Komorowskiej
przedstawiła informację nt. wskaźnika zadłużenia. Następnie poinformowała, że po przejęciu
przez Powiat całego zadłużenia ZP ZOZ tj. kwoty do 48 mln zł, struktura przejętych
zobowiązań przedstawiać się będzie następująco:
• 1.644.671 zł – umorzenie za zobowiązania publiczno-prawne do 31.12.2009 r.
(zgodnie z ustawą)
• 8.908.761zł – umorzenie zobowiązań ZPZOZ wobec Powiatu Otwockiego
Kwota zobowiązań po umorzeniach wyniosłaby wówczas 37.446.568 zł.
• 11.131.406 zł – zobowiązania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jako
poręczenia kredytów zaciągniętych przez ZPZOZ sprzed kilku lat
• 9.466.971 zł – planowana wysokość dotacji z Ministerstwa Zdrowia (warunkiem jej
uzyskania jest zarejestrowanie spółki i złożenie wniosku do Ministerstwa najpóźniej
do 20 listopada br., żeby w grudniu pieniądze wpłynęły na konto Powiatu)
Kwota, którą Powiat musi pokryć poprzez planowany kredyt do zaciągnięcia to 16.848.191 zł
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że pracownicy Szpitala nie są na bieżąco
informowani o podejmowanych działaniach, jeżeli chodzi o przekształcenie ZP ZOZ.
Informacje, które do nich docierają, niekoniecznie z potwierdzonych źródeł, budzą niepokój
i dezorientację.
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Starosta powiedziała, że informacje w przedmiotowym zakresie przekazywane są
dyrekcji ZP ZOZ, ordynatorom i związkom zawodowym.
Wiceprzewodniczący Rady Jacek Czarnowski odczytał stanowisko Komisji Spraw
Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka przyjęte na posiedzeniu
w dniu17 października br. w sprawie przekształcenia ZP ZOZ. Komisja w w/w stanowisku
prosi Radę Powiatu o niepodejmowanie na najbliższej sesji uchwały dot. sprzedaży udziałów
w nowopowstałej spółce.
W wyniku dyskusji, Wiceprzewodniczący Komisji Franciszek Walczyński zgłosił
wniosek o zawieszenie posiedzenia celem przełożenia głosowania w sprawie zaopiniowania
w/w projektów uchwał przez członków Komisji przed sesją 19 października br. o godz. 1450.
Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu powyższy wniosek.
Głosowanie: za – 4 osoby. Wniosek został przyjęty.
Ad. 3
Członkowie Komisji nie zabrali głosu w tym punkcie porządku obrad.
Ad. 4
Protokół Nr 53/12 został przyjęty 4 głosami „za”, w obecności 4 członków Komisji.
Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Honorata Tarnowska

Barbara Parol
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