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Protokół Nr 49/14 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 21 stycznia 2014 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1615 do 1730. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie                 
z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek obrad: 

1. Informacja Prezesa PCZ Spółka z o.o. nt. aktualnej sytuacji finansowej Spółki.  
2. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2014. 
3. Sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2013. 
4. Sprawy bieżące. 
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 
6. Zakończenie obrad.  

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 
Ad. 1 
  Prezes PCZ Sp. z o.o. Grzegorz Gałabuda w odniesieniu do aktualnej sytuacji 
finansowej Spółki powiedział, że trwa przygotowywanie wstępnego wyniku finansowego za 
poprzedni rok obrotowy, który obejmuje okres od 13 listopada 2012 r do 31 grudnia 2013 r. 
Informacja nt. wstępnego wyniku finansowego Spółki zostanie przygotowana do 30 stycznia. 
Sprawozdanie z działalności Spółki, zgodnie z przepisami prawa, zostanie sporządzone 
do 31 marca br. Wynik finansowy Spółki będzie się kształtował ze stratą ok. 2 mln zł.  
Wartość oraz warunki kontraktów zawieranych na kolejny rok została już ustalona, trwają 
procedury administracyjne w zakresie podpisywania umów. Wartość kontraktów zostanie 
utrzymana. NFZ dokonuje zmian w strukturze kontraktów dla większości podmiotów 
leczniczych. Zmiana polega na przesuwaniu pieniędzy pomiędzy kontraktem szpitalnym, a 
przychodnią specjalistyczną. Dodatkowe korzyści finansowe przyniesie podjęcie działalności 
komercyjnej. Zawarto dwie umowy najmu powierzchni z przeznaczeniem na świadczenia 
medyczne, co będzie stanowić źródło przychodów oraz poszerzenie zakresu usług 
medycznych. Podpisano umowę najmu na powierzchnie parteru w budynku „D” 
w PCZ Sp. z o.o. oraz na powierzchnie w Przychodni na ul. Armii Krajowej 3. 
 Prezes Grzegorz Gałabuda zaprzeczył doniesieniom lokalnej prasy o planowanej 
likwidacji Przychodni w Świdrze. Poinformował o prowadzonych analizach dot. zmiany 
dotychczasowej lokalizacji przy ul. Mickiewicza. Poradnia Zdrowia Psychicznego zostanie 
przeniesiona do budynku przy ul. Armii Krajowej. Wyjaśnił, iż zmiana lokalizacji wynika z 
ograniczeń lokalowych, dotychczasowa powierzchnia nie pozwala na dalszy rozwój. Plany w 
zakresie zmiany organizacji mogą również objąć Stomatologię. Zaznaczył, że liczba 
pacjentów rośnie, co powoduje konieczność zatrudniania nowego personelu, należy mieć na 
uwadze ewentualną rozbudowę POZ-u, a nie likwidacje.    
  Prezes Grzegorz Gałabuda zaznaczył, że PCZ realizuje strategie realizowania 
nadwykonań. Dla większości szpitali nadwykonania oznaczają dodatkowe koszty. NFZ miał 
zastrzeżenia co do świadczeń chirurgicznych. Fundusze przeznaczone na świadczenia 
chirurgiczne zostały przeniesione na świadczenia ambulatoryjne, dzięki temu utrzymano 
wartość kontraktu.      
 Starosta zapytała czy Prezes ma na uwadze zwiększenie usług chirurgicznych? 
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 Prezes odpowiedział, że podjęto działania w tym kierunku. Trwają rozmowy 
z lekarzami, dzięki którym poszerzy się zakres usług, przede wszystkim onkologicznych. 
Przewidziano cykl szkoleń dla pracowników, których celem jest poprawa jakości świadczeń. 
 Radny Zdzisław Zych zapytał czy w 2013 r. nie został wykonany w całości kontrakt 
chirurgiczny? 
 Prezes odpowiedział, że w 2013 r. kontrakt wynosił 6 mln zł, niedowykonanie 
wyniosło 400.000 zł. Wynika to z tego, iż nie wykonywane są zaawansowane świadczenia 
chirurgiczne.  
 Radny Jarosław Kozłowski zapytał o pacjentów, którzy są przyjmowani na oddziały 
po spożyciu alkoholu? 
 Prezes odpowiedział, iż liczba pacjentów przyjmowanych po spożyciu alkoholu nie 
zmniejszyła się. W takich przypadkach nie można odesłać pacjenta. 
 Radny Jarosław Kozłowski zwrócił uwagę na sklep monopolowy, znajdujący się przy 
PCZ. 
 Prezes odpowiedział, iż problem stanowią osoby, które spożywają alkohol na terenie 
PCZ-u. Likwidacja sklepu alkoholowego, czy zamknięcie terenu PCZ-u nie jest możliwe.  
 Pani Sylwia Wysocka poprosiła o informacje dot. oddziału onkologiczno-
hematologicznego. 
 Prezes odpowiedział, że podmiot, który będzie wynajmował powierzchnie w budynku 
PCZ będzie się starał o uzyskanie kontraktu na działalność w tym zakresie. Jest to 
specjalistyczna działalność, która wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. Ruchomości, 
które są własnością PCZ-u zostały przekazane innym oddziałom. Umowa wynajmu została 
zawarta na okres 9 lat. Nakłady inwestycyjne wykonane przez podmiot zewnętrzny zostaną 
przejęte przez PCZ. 
 Przedstawicielka prasy zapytała o planowane remonty na internie i pediatrii oraz jakie 
są potrzeby w zakresie sprzętu medycznego?  
 Prezes odpowiedział, że przynajmniej jeden z planowanych remontów musi się 
rozpocząć w 2014 r. PCZ jest wyposażony w niezbędny sprzęt, który pozwala na 
wykonywanie działalności. Lista potrzeb, które umożliwiłyby podniesienie jakości świadczeń 
jest długa. 
 Pani Sylwia Wysocka poprosiła o informację dot. spółki córki. 
 Prezes wyjaśnił, iż w najbliższym czasie będą podejmowane działania zmierzające do 
powołania spółki. Rada Nadzorcza POZ będzie opiniować powołanie spółki, następnie Prezes 
wystąpi z propozycją utworzenia spółki do Rady Powiatu, Zgromadzenia Wspólników i 
Zarządu Powiatu. 
 
Ad. 2 
  Komisja przyj ęła przedstawiony projekt planu pracy Komisji w roku 2014.   

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 
Ad. 3 

Komisja przyj ęła sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2013. 
Głosowanie: za – 4 osób, wstrzymały się – 2 osoby. 

 
Ad. 4 
  Radny Jarosław Kozłowski zwrócił uwagę na frekwencję radnych na Komisjach. 
Zaapelował, aby radni uczestniczyli w posiedzeniach Komisji, których są członkami.   
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Ad. 5 
Protokóły Nr 46-48/13 z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte 

jednogłośnie, w obecności 6 członków Komisji. 
 
Ad. 6 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

W załączeniu: 
1) lista obecności. 

 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

                Sylwia Strzeżek                                                                        Janusz Goliński 
 
 


