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Protokół Nr 13/11 
z posiedzenia Komisji BudŜetowej  

w dniu 26 września 2011 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1600 do 1800. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą 
obecności oraz: 

− Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska, 
− Dyrektor Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku Artur 

Złotowski. 
 

Porządek posiedzenia: 
1. Przedstawienie porządku obrad. 
2. Omówienie sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji budŜetu i Wieloletniej Prognozy 

Finansowej za I półrocze 2011 roku, w tym wydatków na inwestycje – informacja 
Dyrektora ZP ZOZ. 

3. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na XI sesję Rady Powiatu w Otwocku.  
4. Sprawy róŜne. 
5. Zakończenie obrad. 
 
Ad. 1 

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty bez uwag.  
 
Ad. 2 

Dyrektor Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku Artur 
Złotowski poinformował, Ŝe jeŜeli chodzi o I półrocze 2011 r., to Szpital nie przeprowadził 
Ŝadnych inwestycji. Zaplanowane są one na drugie półrocze, przy wsparciu finansowym 
równieŜ Powiatu. Dyrektor poinformował, iŜ wiąŜe się to z remontem chirurgii                        
(koszt ok. 800 tys. zł) oraz zmodernizowaniem kotłowni. Przygotowywane są równieŜ 
dokumenty na termomodernizację budynków przychodni rejonowych ZP ZOZ w Otwocku 
przy ul. Mickiewicza 8 i przy ul. Armii Krajowej 3. Szpital z własnych środków przeprowadzi 
remont bloku operacyjnego, przy zaangaŜowaniu równieŜ własnych sił. Poza tym ZP ZOZ 
przygotowuje dodatkowe inwestycje, na które zostaną pozyskane środki zewnętrzne                         
od podmiotów obcych (darowizny). W/w kwestia dotyczy wybudowania całodobowej apteki, 
która będzie własnością ZP ZOZ, jeŜeli chodzi o budynek oraz remontu dawnej okulistyki 
(rozpoczęcie dokumentacyjne remontu budynku). JeŜeli uda się pozyskać dodatkowe środki 
zewnętrzne, to zostaną wyremontowane pozostałe oddziały: pediatryczny, interna, tak aby 
cały Szpital, łącznie z wejściem i izbą przyjęć, został zmodernizowany.  
Dyrektor powiedział, Ŝe w tym tygodniu lub przyszłym zostanie podpisane wstępne 
porozumienie o kogeneracji. To działanie nie będzie wiązało się z kosztami, jeŜeli chodzi              
o Szpital Powiatowy. Obecnie dwie firmy starają się nawiązać współpracę z ZP ZOZ                  
w przedmiotowym zakresie, dzięki której Szpital będzie mógł zaoszczędzić na energii,                        
za pieniądze zewnętrznych  inwestorów. Ze względów proceduralnych fizyczne działanie  
przeciągnie się na przyszły rok, ale dokumenty na pewno teraz.  
Dyrektor dodał, Ŝe obecnie przygotowywany jest wniosek dla Szpitala z RPO na jego 
informatyzację. Zostanie on złoŜony w październiku br. i będzie opiewał na kwotę 3-4 mln zł.        
 Radny Zdzisław Zych poruszył kwestię zadłuŜenia ZP ZOZ.  
 Dyrektor powiedział, Ŝe istnieje moŜliwość zamknięcia bieŜącego roku na zero.   
 Radna Aneta Bartnicka wróciła do tematu outsourcingu usług w zakresie utrzymania 
czystości w Szpitalu Powiatowym. 
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 Dyrektor odniósł się do powyŜszej kwestii, następnie poinformował, iŜ planuje 
równieŜ outsourcing laboratorium. Poza tym kontroli będzie podlegała praca lekarzy.    
 
Ad. 3 

Przewodniczący Komisji przedstawił poniŜsze projekty uchwał: 
 
a) w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Otwockiego na rok 2011, 
 
  Skarbnik poinformowała o autopoprawce Zarządu. Dodała, Ŝe będzie ona zgłoszona 
podczas sesji przy rozpatrywaniu powyŜszego projektu uchwały.   
 
Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymała się – 1 osoba.  
 

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata                  
2011-2022, 

 
Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymały się – 2 osoby.  
 
c) w sprawie zmiany uchwały Nr 28/VI/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 marca 2011 

roku z późn. zm. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki 
w 2011 r., 

 
Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymała się – 1 osoba.  
 
Ad. 4 

1. Przewodniczący poinformował dwóch pismach z dnia 16.09.2011 r. Prezesa Zarządu 
Oddziału PTTK Otwock Pawła Ajdackiego. 

 
2. Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski odniósł się do Strategii ZrównowaŜonego 

Rozwoju Powiatu Otwockiego, przyjętej na lata 2004-2015. Zdaniem 
Przewodniczącego Rady warto byłoby opracować w ramach w/w dokumentu szerszy              
plan, w którym zostaną przedstawione propozycje inwestycji w rozbiciu na lata 
przynajmniej obowiązującej kadencji Rady Powiatu. Strategię naleŜy uaktualnić,              
aby był to sztywny dokument, który nie podlega zmianie praktycznie co sesję,                    
jak to dzieje się w przypadku zmian w budŜecie.  

 
Wicestarosta zobowiązał się do przedstawienia propozycji, w oparciu o informacje                 

i dokumenty przygotowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Zapewnił, iŜ przeprowadzi 
równieŜ rozmowę ze Skarbnikiem, aby na następne posiedzenie Zarządu przekazane zostały 
wstępne dane w w/w temacie.  
  
Ad. 5 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                    Janusz Goliński 


