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Protokół Nr 66/13 
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny  

w dniu 27 lutego 2013 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Starostwie 
Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej Barbary Parol, w godzinach                    
od 1615 do 1830. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie                                
z załączonymi listami obecności.  

 
Porządek posiedzenia: 
1. Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu 

Otwockiego za rok 2012.  
2. Dostępność społeczeństwa do usług medycznych: 

a) przychodnie specjalistyczne, 
b) przychodnie zdrowia psychicznego, 
c) podstawowe lecznictwo medyczne.  
− aktualna sytuacja, ilość przychodni, ich lokalizacja, godziny otwarcia, dostępność 

informacji o przychodniach.   
3. Przyjęcie planu pracy Komisji w roku 2013.  
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2012 rok. 
5. Sprawy różne.  
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. 
7. Zakończenie obrad. 
 

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

Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu 
Otwockiego za rok 2012 przedstawił Pan Paweł Walkiewicz – podinspektor ds. promocji                           
i ochrony zdrowia w Biurze Promocji Zdrowia i Spraw Społecznych Wydziału 
Organizacyjnego i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Otwocku.   
 
Ad. 2 
 
 Tabelę przedstawiającą zestawienie podmiotów leczniczych znajdujących się na 
terenie Powiatu Otwockiego na ręce Przewodniczącej Komisji przekazał Pan Paweł 
Walkiewicz. Następnie poinformował, że przygotowując przedmiotowe dane korzystał                    
z rejestru podmiotów leczniczych znajdującego się na stronie rządowej.  
 Informacje dotyczące dostępności społeczeństwa do usług medycznych pożądane 
przez Komisję to: czy podmiot leczniczy podpisał kontrakt z NFZ, jaki jest czas oczekiwania 
na wizytę, którzy specjaliści przyjmują w poszczególnych gminach?  
 
Ad. 3 
 

Plan pracy Komisji w roku 2013 został przyjęty przez członków Komisji przez 
aklamację.  
 
Ad. 4 
 

Sprawozdanie z pracy Komisji za 2012 rok zostało przyjęte przez członków 
Komisji przez aklamację.  
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Ad. 5 
 
 W sprawach różnych członkowie Komisji poruszyli sprawy dotyczące: 
 

1) potrzeb Centrum Interwencji Kryzysowej CARITAS DWP „Dom Otwartych Serc”  
przy ul. Tadeusza 12 w Otwocku przedstawionych podczas spotkania 20 lutego br., na 
które zostali zaproszeni radni z Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny;  
 

2) spotkania organizacyjnego nt. PCZ Spółka z o.o., zgodnie z wnioskiem zgłoszonym na 
ubiegłym posiedzeniu Komisji. 

 
Ad. 6 
 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty bez uwag, w obecności                     
7 członków Komisji. 
 
Ad. 7 
 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 
 
W załączeniu: 

1) lista obecności; 
2) sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu 

Otwockiego za rok 2012; 
3) zestawienie podmiotów leczniczych znajdujących się na terenie Powiatu Otwockiego; 
4) plan pracy Komisji w roku 2013; 
5) sprawozdanie z pracy Komisji za 2012 rok; 
6) spis tematów przedstawionych przez CIK podczas spotkania 20.02.2013 r.  

 
 
  Protokołowała:        Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska            Barbara Parol  


