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Protokół Nr 55/14 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 21 sierpnia 2014 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury                        
w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego,                         
w godzinach od 1500 do 1600. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Skarbnik 
Powiatu Alicja Matuszewska oraz Członek Zarządu Powiatu w Otwocku Grzegorz 
Michalczyk, zgodnie z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie materiałów na XXXVIII sesję Rady Powiatu w Otwocku: 
a) projekt Nr 1 –  w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz 

wkładu niepieniężnego (aportu) do Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.                           
z siedzibą w Otwocku w zamian za objęcie przez Powiat Otwocki udziałów                       
w Spółce;  

b) projekt Nr 2 –  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014; 
c) projekt Nr 3 –  w sprawie określenia liczby udziałów obejmowanych przez Powiat 

Otwocki w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku. 
2. Zakończenie obrad. 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
Ad. 1 
 Przewodniczący Komisji przedstawił następujące projekty uchwał: 
 

a) projekt Nr 1 –  w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz 
wkładu niepieniężnego (aportu) do Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.                           
z siedzibą w Otwocku w zamian za objęcie przez Powiat Otwocki udziałów                       
w Spółce;  

 
  Radny Zdzisław Zych zapytał o wpłaty PCZ Spółka z o.o. za czynsz.  
  Radna Teresa Uzarska stwierdziła, iż od Prezesa PCZ należy wymagać. Następnie 
zapytała „kiedy będzie koniec tej pomocy”? Radna zapytała także, jak wygląda sytuacja, 
jeżeli chodzi o I półrocze 2014 roku.   
  Radny Jarosław Kozłowski nawiązał do wyniku finansowego Spółki za rok 2013. 
Zapytał, czy Rada zastanowiła się nad jakością świadczonych usług przez Powiatowe 
Centrum Zdrowia Spółka z o.o.? Dodał, że ustawowym zadaniem Powiatu jest zabezpieczenie 
usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu otwockiego, a nie ratowanie PCZ. Radny 
powiedział, że decyzja w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz 
wkładu niepieniężnego do PCZ w zamian za objęcie przez Powiat Otwocki udziałów                         
w Spółce powinna zostać podjęta po audycie za rok 2014. 
  Starosta Bogumiła Więckowska omówiła w/w projekt uchwały odpowiadając również 
na skierowane przez radnych pytania.  
  Następnie Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 
przedmiotowego projektu uchwały.   
   
Komisja Budżetowa negatywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 4 osoby, przeciw – 5 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
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b) projekt Nr 2 –  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014; 
 
  Skarbnik Alicja Matuszewska omówiła przedmiotowy projekt uchwały informując 
proponowanych zmianach budżetowych polegających głównie na zwiększeniu planu 
dochodów o łączną kwotę 200.528 zł oraz zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 
200.528 zł.  
  Radny Zdzisław Zych zapytał, z czego wynika zmniejszenie w dziale 700 
„Gospodarka mieszkaniowa”? 
  Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie ww. projektu 
uchwały.  
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 8 osób, wstrzymały się – 2 osoby. 
 

c) projekt Nr 3 –  w sprawie określenia liczby udziałów obejmowanych przez Powiat 
Otwocki w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku. 

 
  Starosta poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały jest konsekwencją 
projektu Nr 1.  
  Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie ww. projektu 
uchwały.  
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 5 osób, przeciw – 4 osoby, wstrzymała się – 1 osoba. 
  
Ad. 2 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

W załączeniu: 
1) lista obecności. 

 
 

            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                    Janusz Goliński 
 

 
 


