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Protokół Nr 37/13 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 20 marca 2013 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1600 do 1830. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie                 
z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku: 

1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013; 
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego; 
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządom gminnym z terenu Powiatu 

Otwockiego; 
4) w sprawie zmiany uchwały Nr 165/XIX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                  

31 maja 2012 r. z późn. zm. w sprawie przekazania i dofinansowania zadań                        
z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy Józefów;  

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego                 
na organizację Dnia Otwartego Mazowieckiego Parku Krajobrazowego                            
i Powiatowego Konkursu Przyrodniczego oraz funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacji 
Ptaków; 

6) w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania                  
i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Otwocki; 

7) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które 
zostaną przeznaczone środki PFRON. 

2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
4. Zakończenie obrad.   
 
 Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednomyślnie, w obecności 8 członków 
Komisji. 
 
Ad. 1 
 
 Przewodniczący Komisji przedstawił następujące projekty uchwał: 
 

1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013; 
 
Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła w/w projekt uchwały przedstawiając 

propozycję zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013 zgodnie z załączonym 
projektem uchwały, jaki radni otrzymali w materiałach na XXVII sesję Rady Powiatu                            
w Otwocku.  

 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały,                             
w obecności 8 członków Komisji. 

Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymały się – 2 osoby.  
 

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego; 
 
Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła w/w projekt uchwały. 
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Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały,                             
w obecności 8 członków Komisji. 

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymały się – 3 osoby.  
 

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządom gminnym z terenu Powiatu 
Otwockiego; 

 
Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła w/w projekt uchwały. 

 
Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały, w obecności 8 członków Komisji. 

Głosowanie: za – 8 osób.  
 

4) w sprawie zmiany uchwały Nr 165/XIX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                  
31 maja 2012 r. z późn. zm. w sprawie przekazania i dofinansowania zadań                        
z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy Józefów;  
 
Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła w/w projekt uchwały. 

 
Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały, w obecności 8 członków Komisji. 

Głosowanie: za – 8 osób.  
 

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego                 
na organizację Dnia Otwartego Mazowieckiego Parku Krajobrazowego                            
i Powiatowego Konkursu Przyrodniczego oraz funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacji 
Ptaków; 
 
Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła w/w projekt uchwały. 

 
Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały, w obecności 8 członków Komisji. 

Głosowanie: za – 8 osób. 
 

6) w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania                  
i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Otwocki; 

 
Starosta Otwocki Bogumiła Więckowska omówiła w/w projekt uchwały 

przedstawiając zaproponowane przez radną Barbarę Parol zmiany polegające na: 
 

− dopisaniu w § 1 pkt. 5 w brzmieniu: „liczba udziałów i akcji nabywana przez 
Powiat zostanie określona odrębną uchwałą Rady Powiatu.”; 
Głosowanie: za – 7, przeciw – 1 osoba. 
 

− wprowadzeniu w § 2 pkt. 3 w brzmieniu: „zbycie udziałów/akcji powinno być 
poprzedzone przygotowaniem i przedstawieniem Radzie Powiatu następujących 
dokumentów: 
a) analizą finansowo-ekonomiczną i perspektyw rozwoju spółki, 
b) wyceną wartości przedsiębiorstwa spółki;”   
Natomiast dotychczasowy pkt 3 zmieniłby numerację na pkt 4.  
Głosowanie: za – 7 osób, przeciw – 1osoba. 
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− dopisaniu w § 2 pkt. 4 w brzmieniu: „ustala się kolejność zasad zbywania udziałów                      
i akcji w następujący sposób: 
a) cena udziału, 
b) sposób zapłaty, 
c) zobowiązania inwestycyjne nabywcy, 
d) zobowiązania socjalne wobec pracowników, 
e) utrzymanie przedmiotu działalności przynajmniej na tym samym poziomie;” 
Głosowanie: przeciw – 7 osób, wstrzymała się – 1 osoba.  

 
  Radny Zdzisław Zych stwierdził, że powinna zostać przygotowana druga uchwała 
Rady Powiatu w sprawie wyrażenie zgody na konwersję. 
  Starosta powiedziała, że skonsultuje tę kwestię z radcami prawnymi.  
  Radny Jarosław Kozłowski stwierdził, iż Komisja Budżetowa powinna niezwłocznie 
otrzymać bilans otwarcia oraz program restrukturyzacji PCZ Spółka z o.o. Zdaniem radnego 
Prezes PCZ powinien przekazać również informacje nt. podjętych przez niego działań                        
w kierunku np. zmniejszenia zatrudnienia, czy też funduszu płac.  
  Radny Kacper Kamiński zgłosił wniosek formalny o odłożenie głosowania nad 
przedmiotowym projektem uchwały do czasu poznania wyniku finansowego PCZ Spółka                      
z o.o. (bilans).  

Głosowanie: za – 2 osoby, przeciw – 3 osoby, wstrzymały się – 3 osoby.  
W/w wniosek radnego upadł. 

 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz                       
z powyższymi zmianami w §§ 1 i 2, w obecności 8 członków Komisji. 

Głosowanie: za – 3 osób, przeciw – 2 osoby, wstrzymały się – 3 osoby.  
 
  Następnie członkowie Komisji przyjęli poniższy wniosek. 
 
Wniosek: 
Komisja Budżetowa wnioskuje o niezwłoczne przekazanie bilansu otwarcia i raportów 
PCZ Spółka z o.o., na dzień po ich ukazaniu się. 

Głosowanie: za – 8 osób. 
 

7) w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które 
zostaną przeznaczone środki PFRON. 
 
Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła w/w projekt uchwały. 
 

Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały, w obecności 7 członków Komisji. 

Głosowanie: za – 7 osób. 
 
Ad. 2 
 
 Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na tworzące się komitety na rzecz ratowania 
szpitala. 
 
Ad. 3 
 
 Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie,                            
w obecności 7 członków Komisji.  
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Ad. 4 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
W załączeniu: 

1) lista obecności; 
2) wyciąg Nr 505 z projektu protokołu Nr 125/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu                        

w Otwocku w dniu 13.03.2013 r. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                    Janusz Goliński 
 


