Protokół Nr 89/14
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 5 marca 2014 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącej Komisji - Pani Barbary Parol, w godzinach od 1615 do 1700.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności.
Porządek obrad:
1. Przedstawienie pisma z dnia 03.03.2014 r. Prezesa Fundacji Konstruktywnego Rozwoju
Zbigniewa Michalczyka dot. realizacji programu Poradni Terapii i Leczenia Uzależnień
i innych zaburzeń dla Dzieci i Młodzieży oraz ich rodzin z terenu Powiatu Otwockiego.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołu Nr 88 z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 1
Przewodnicząca Barbara Parol przedstawiła pismo z dnia 03.03.2014 r. Prezesa
Fundacji Konstruktywnego Rozwoju Zbigniewa Michalczyka dot. realizacji programu
Poradni Terapii i Leczenia Uzależnień i innych zaburzeń dla Dzieci i Młodzieży oraz ich
rodzin z terenu Powiatu Otwockiego (w załączeniu). Powiedziała, iż pismo zostało
skierowane do komisji w wyniku ustaleń podjętych na spotkaniu w dniu 12 lutego br.,
w którym uczestniczyli Prezes Fundacji oraz przewodniczący komisji: Aneta Bartnicka Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, Barbara Parol - Komisja Ochrony Zdrowia
i Rodziny i Janusz Goliński - Komisja Budżetowa. Fundacja Konstruktywnego Rozwoju,
biorąc pod uwagę rzeczywistą i pilną potrzebę uruchomienia na terenie Powiatu Otwockiego
Poradni dla Dzieci i Młodzieży w obszarze terapii i leczenia uzależnień i innych zaburzeń
z obszaru psychopatologii dzieci i młodzieży, przedstawia w powyższym wystąpieniu
uzasadnienie dla działania poradni, koszty, które byłyby refundowane przez Powiat Otwocki,
jak również zarys programu poradni. Przewodnicząca dodała, że odbędzie się jeszcze wspólne
posiedzenie w/w komisji poświęcone przedmiotowemu tematowi celem wypracowania
wspólnych wniosków, które następnie zostaną przekazane Zarządowi Powiatu.
Ad. 2
1. Przewodnicząca Komisji podniosła kwestię funkcjonowania Przychodni przy
ul. Armii Krajowej w Otwocku w kontekście artykułu Pani Aleksandry Czajkowskiej
pt. „Za mało lekarzy”, który ukazał się w Linii Otwockiej N r 9, 3-9 marca 2014 r.,
chodzi o kolejki do lekarzy. Przewodnicząca poruszyła również temat dostępności do
Poradni Zdrowia Psychicznego.
Członkowie Komisji zaproponowali skierowanie pytania do Zarządu Powiatu dot.
formy przejęcia Poradni Zdrowia Psychicznego, czy jest to kontrakt przejęty do realizacji
przez zewnętrzną firmę, czy jedynie została wydzierżawiona część pomieszczeń budynku
Przychodni przy ul. Armii Krajowej w Otwocku?
Wniosek w w/w kwestii nie został przegłosowany.
2. Głos zabrała mieszkanka Świdra Pani
przystankowej przy ul. Kołłątaja w Otwocku.
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Wicestarosta odpowiedział, że zostało zlecone przygotowanie dokumentacji.
3. Radny Franciszek Walczyński przypomniał o skierowanej prośbie w kwestii
sprostowania wywiadu udzielonego przez Skarbnika Powiatu Alicję Matuszewską,
który ukazał się pod tytułem „Stabilni finansowo budżet Powiatu 2014”
w styczniowym wydaniu AS PIK. Chodzi o następującą wypowiedź Pani Skarbnik:
„gdy wynik finansowy szpitala wynosił 10-12 mln zł na minusie, to koszty finansowe
sięgały 5 mln rocznie! Zamiast przeznaczyć je na wyposażenie szpitala i przychodni,
nowe inwestycje czy rozwój zoz-u, ratowano zoz np. ograniczając pulę środków na
wynagrodzenia dla pracowników.” Radny zapytał, ile czeka się na sprostowanie
informacji? Sprawa była przekazana na ubiegłym posiedzeniu Komisji Pani Redaktor
Naczelnej w/w gazety samorządowej Powiatu Otwockiego. Poza tym zwrócił uwagę,
iż podczas styczniowej sesji Rady Powiatu w Otwocku skierował pytania, na które
jeszcze nie otrzymał odpowiedzi. Została przekazana jedynie informacja, że
wyjaśnień udzieli Prezes PCZ.
Członkowie Komisji zaproponowali skierowanie wniosku do Zarządu Powiatu dot.
w/w wypowiedzi Skarbnika, mianowicie Komisja domaga się informacji w temacie
przedmiotowego wystąpienia.
Wniosek w w/w kwestii nie został przegłosowany.
Członkowie Komisji poprosili Przewodniczącą Komisji, aby zaprosiła Skarbnika na
najbliższe posiedzenie.
4. Ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji:
19 marca br. o godz. 1615 - spotkanie z Dyrektorem ds. Medycznych PCZ Spółka z o.o.
w temacie zabezpieczenia usług medycznych dla społeczeństwa:
a) przychodnie specjalistyczne,
b) przychodnie zdrowia psychicznego,
c) podstawowe lecznictwo medyczne.
- aktualna sytuacja, ilość przychodni, ich lokalizacja, godziny otwarcia,
dostępność informacji o przychodniach.
Ad. 3
Protokół zostanie przyj ęty na następnym posiedzeniu.
Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
W załączeniu:
1) lista obecności;
2) pismo z dnia 03.03.2014 r. Prezesa Fundacji Konstruktywnego Rozwoju
Zbigniewa Michalczyka dot. realizacji programu Poradni Terapii i Leczenia
Uzależnień i innych zaburzeń dla Dzieci i Młodzieży oraz ich rodzin z terenu
Powiatu Otwockiego.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Honorata Tarnowska

Barbara Parol
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