Protokół Nr 83/13
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 27 listopada 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 1900. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie
z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu na rok 2014.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr 225/XXVII/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną
przeznaczone środki PFRON.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołu Nr 81/13 z posiedzenia Komisji.
5. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 1
Skarbnik Powiatu Pani Alicja Matuszewska przedstawiła projekt budżetu Powiatu na
rok 2014, zwracając szczególną na zagadnienia dot. ochrony zdrowia, pomocy społecznej
oraz Powiatowego Urzędu Pracy.
Wydatki na:
− PUP – 5 007 560,00 stanowią 4,5% wszystkich wydatków,
− opiekę społeczną – 11 164 362,00 stanowią 10% wszystkich wydatków,
− ochronę zdrowia:
 1 120 000,00 spłaty rat pożyczek w związku z przekształceniem ZP ZOZ
i kwota planowanych odsetek 500 000,00 zł,
 153 496 zł – to koszty postępowania sądowego przeciwko Ministerstwu
Zdrowia odnośnie nieuzyskanej dotacji w wysokości ok. 6 700 000,00 zł,
 8 000,00 zł – programy polityki zdrowotnej,
 2 785.000,00 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia płacone przez PUP.
Pan Franciszek Walczyński zapytał, czy Powiat ma szanse uzyskania dotacji
z Ministerstwa Zdrowia w związku z przekształceniem ZP ZOZ?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że trudno powiedzieć. Odbyło się pierwsze spotkanie
ugodowe i Ministerstwo nie wyraziło woli ugody w tej sprawie.
Pan Andrzej Szaciłło zapytał, czy nastapiło rozliczenie budowy Domów dla Dzieci?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że w/w Domy są rozliczone i zamknięte.
Pan Jacek Czarnowski zapytał, jak wygląda sprawa sprzedaży nieruchomości
w Józefowie przy ul. Piłsudskiego, a w związku z tym wykwaterowanie osób tam
mieszkających?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że Zarząd jest w kontakcie z mieszkańcami. Stara się
zabezpieczyć wszystkim rodzinom mieszkania zamienne. W dziale 700, rozdz. 70005, poz. 27
„adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne przy ul. Pułaskiego 7b w Otwocku” –
zabezpieczono środki w wysokości 700 000,00 zł. są tam pomieszczenia dla 6 rodzin. Pani
Skarbnik poinformowała, że jeżeli nie będzie sprzedaży nieruchomości do końca roku, Powiat
nie zapłaci podatku i ZUS-u od wynagrodzeń pracowników (termin płatności ZUS to
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5 stycznia, a podatek 20 stycznia). To kwota ok. 2 mln zł, która jest zabezpieczona w planach
wydatków i ze względu na to że jest niewymagalna, a nie będzie środków finansowych nie
będzie zapłacona w grudniu tylko w przyszłym roku.
Pani Anna Kamińska zapytała, jakie były dochody ze sprzedaży nieruchomości
łącznie?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że znikome, łącznie ok. 100 000,00 zł.
Pani Przewodnicząca poprosiła, żeby ktoś z obecnych zreferował temat przedstawiony
na posiedzeniu Komisji Budżetowej przez Prezesa PCZ Sp. z o.o. Pana Grzegorza Gałabudę.
Pan Andrzej Szaciłło poinformował, że według słów Prezesa dług w szpitalu układa
się falowo. Pierwsze pozytywne efekty restrukturyzacji szpital zaczął odnotowywać
w miesiącach letnich. Na koniec sierpnia skumulowana strata z 9,5 miesiąca funkcjonowania
spółki wynosiła 2,5 mln zł. W październiku i listopadzie przychody spadły, ale grudzień ma to
zniwelować, dzięki czemu rok zamknie się stratą nie wyższą niż 2,5 mln, zł. Dalsze obniżanie
kosztów wynagrodzeń nie jest brane pod uwagę. PCZ zatrudnia 540 osób. Na kontrakty
przeszło 20 osób. Planowany jest remont oddziału wewnętrznego. Oddział będzie
zmniejszony do 45 łóżek, przynosi on straty dlatego, że jest tam dużo usług geriatrycznych.
Planowane jest oddzielenie geriatrii od oddziału wewnętrznego. Żeby kontrakt nie był
zagrożony w ciągu najbliższych trzech lat potrzeba 28 mln zł na podniesienie standardu
szpitala. Przewodniczący Rady w imieniu wszystkich radnych postawił wniosek, żeby
następna prezentacja Prezesa była zilustrowana liczbami.
Pan Andrzej Szaciłło poinformował, że Prezes chce podjąć prace nad zwiększeniem
przychodów powołując spółkę, która miałaby pomagać PCZ przejmując zadania, które kłócą
się z podstawową działalnością PCZ, czyli ze świadczeniami medycznymi. Nowa spółka,
która nie będzie miała kontraktu z NFZ, nie będzie podlegała ograniczeniom i będzie mogła
świadczyć usługi komercyjne. Spółka córka przejęłaby część zobowiązań od firmy Biznes
Partner (lekarze i pielęgniarki na umowach), od firmy Naprzód (świadczenie czystości) oraz
obowiązki związane ze świadczeniem usług Internetowych. PCZ dzięki przekazaniu zadań
spółce córce może według Prezesa zaoszczędzić 30 tys. zł miesięcznie. Z PCZ odeszło
90 osób i są liczne sprawy w Sądzie Pracy.
Pan Andrzej Szaciłło zaznaczył, że na powołanie spółki córki musi wyrazić zgodę Rada
Powiatu.
Przewodnicząca Komisji poruszyła sprawę oddziału dla wentylowanych, który stoi
pusty stwierdziła, że powinna tam być geriatria. Zwróciła uwagę na fakt że podczas remontu
oddział wewnętrzny zostanie zamknięty.
Pan Franciszek Walczyński stwierdził, że zamknięcie oddziału na czas remontu będzie
jego rozwiązaniem. Pracownicy najprawdopodobniej już nie wrócą, a spółka straci środki.
Poinformował również, że na oddziale geriatrii muszą pracować specjaliści, spełniający
wymogi NFZ, żeby można było otrzymać kontrakt, a lekarzy o tej specjalności jest w Polsce
bardzo mało. Może Prezes utworzy zakład opiekuńczo leczniczy, ale ZOL w Józefowie
przynosi straty, więc czy to będzie dobre posunięcie? Pan Walczyński poinformował, że do
Rady Nadzorczej PCZ Sp. z o.o. wszedł przedstawiciel załogi Pan Bursa - prawnik.
Pani Anna Kamińska powiedziała, że niepokoi ją informacja o absolutnie koniecznych
remontach oszacowanych na 28 mln zł. Tyle spółka potrzebuje dokapitalizowania. Radna
uznała, że są dwa źródła finansowania: kredyt albo sprzedaż udziałów, żeby uzyskać
pieniądze na inwestycje. Poinformowała również, że Prezes nie ma obecnie środków na
remont stomatologii, więc planuje wydzierżawić stomatologię, żeby została wyremontowana
i zaczęła funkcjonować.
Pan Franciszek Walczyński stwierdził, że nigdy nie jest tak, że natychmiast po
przekształceniu są sukcesy. Najczęściej przez pierwsze lata są straty. Dla NFZ następuje tylko
zmiana nazwy podmiotu.
Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę na kwotę 100 000,00 zł, która została
przeznaczona na remont „Agatki” w Ognisku Wychowawczym Świder” im. Kazimierza
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Lisieckiego „Dziadka”. Stwierdziła, że szkoda pieniędzy na remont starego budynku.
Pan Andrzej Szaciłło poinformował, że będzie zrobiona ekspertyza tego budynku,
jeżeli będzie negatywna zaproponował przeznaczyć te środki na projekt, który uwzględniałby
potrzeby zarówno szkoły, jak i Ogniska Wychowawczego. Stwierdził, że Gimnazjum 21 to
dosyć ważna placówka oświatowa w Powiecie Otwockim, ponieważ jest tam przyjmowana
młodzież, która ma problemy społeczne i adaptacyjne. Radny uznał, że warto pomyśleć
perspektywicznie, żeby za kilka lat tam postawić szkołę z prawdziwego zdarzenia
z pomieszczeniami świetlicowymi dla Ogniska.
Pani Przewodnicząca poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu i Rekreacji dyskutowano nad przekazaniem tej placówce budynku szkolnego
w Kołbieli.
Pan Andrzej Szaciłło powiedział, że to nie jest dobry pomysł, ponieważ do Kołbieli
ciężko się dostać, a środowisko „świderskie” związane jest z obecnym miejscem.
Pan Jacek Czarnowski stwierdził, że wiele przemawia za tym żeby Ośrodek nadal
funkcjonował w Świdrze. To miejsce jest dobrym azylem o odpowiedniej infrastrukturze
(baza sportowa). Dobrze byłoby tam wznieść jakiś obiekt, który spełniałby wymogi. Uznał,
że należy przeznaczyć na budowę środki ze sprzedaży działek wydzielonych z terenu
Ośrodka.
Po dyskusji przystąpiono do zaopiniowania projektu budżetu na 2014 r.
WNIOSEK
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny 3 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących”
zaopiniowała projekt budżetu Powiatu na rok 2014, w obecności 5 członków Komisji.
Ad. 2
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr 225/XXVII/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki
PFRON.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Ad. 3
Nie było tematów w sprawach różnych.
Ad. 4
Protokół Nr 81/13 zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu Komisji.
Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Jolanta Wyszomirska

Barbara Parol
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