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Protokół Nr 6/17 

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego 

w dniu 23 października 2017 r. 

 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy 

ul. Górnej 13 pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Rozwoju 

Gospodarczego radnego Zdzisława Zycha w godzinach od 16
15

 do 18
00

.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Prezes Powiatowego Centrum 

Zdrowia Spółka z o.o. Henryka Romanow oraz Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, 

zgodnie z załączonymi listami obecności. 

Na wstępie Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie zaproponował 

poniższy porządek obrad 

 

Porządek obrad:  

1. Przedstawienie porządku obrad.  

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVIII sesję Rady Powiatu w Otwocku. 

3. Spotkanie z Prezesem PCZ ocena sytuacji finansowej spółki w szczególności 

zagospodarowanie śr. trwałych będących własnością powiatu.  

4. Zaopiniowanie wniosków do budżetu skierowanych do Komisji. 

5. Sprawy różne. 

6. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby projekty uchwał zaopiniować po 

wystąpieniu Pani Prezes PCZ Sp. z o.o. 

 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:  

 

1. Przedstawienie porządku obrad.  

2. Spotkanie z Prezesem PCZ ocena sytuacji finansowej spółki w szczególności 

zagospodarowanie śr. trwałych będących własnością powiatu.  

3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXVIII sesję Rady Powiatu w Otwocku. 

4. Zaopiniowanie wniosków do budżetu skierowanych do Komisji. 

5. Sprawy różne. 

6. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ww. porządek obrad został przyjęty jednomyślnie w obecności 11 członków Komisji. 

 

Ad. 2 

Pani Henryka Romanow poinformowała, że system rozliczeń w obecnym roku jest bardziej 

skomplikowany, ponieważ Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. od 1 października weszło 

w skład sieci szpitali, co spowodowało naliczenie pewnych ryczałtów. Jednostka ryczałtowa 

jest inna niż była do tej pory, która kosztowała mniej więcej 52 zł. Generalnie  

w tej chwili jednostka kosztuje w granicach 1 zł i gdyby liczyć metodą dotychczasową to 

mniej więcej tak jak Narodowy Fundusz Zdrowia prognozował jest to w granicach 54 zł za 

stary punkt. Jest to o 2 zł więcej od dotychczasowej stawki, która od 2009 roku utrzymywała 

się na poziomie 52 zł. W styczniu 2018 roku zostanie sporządzona prognoza finansowania na 
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najbliższe 4 lata. Pani Prezes dodała, że szpitale należące do sieci nie podpisały jeszcze 

umowy dotyczącej finansowania. W wyniku, czego Szpital posiada jedynie informację, iż 

procedury będą finansowane, brakuje natomiast informacji w jakiej wysokości. Podstawowe 

finansowanie, które zostało zaoferowane Szpitalowi na pierwsze trzy miesiące jest na 

poziomie 102-103% dotychczasowego finansowania, co oznacza, że nie będzie nadwykonań. 

Procedury, które do tej pory nie były ujęte limitem np. porody, w obecnej umowie również 

wchodzą w limit jak pozostałe świadczenia. Czyli wszystkie procedury ratujące życie będą 

płacone tylko do wysokości zawartej w umowie.    

 

Ad. 3 

1) Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały Nr 1 w sprawie zmian  

w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, z późn. zm.; 

 

  Radny Krzysztof Szczegielniak zwrócił uwagę na przeniesienie wydatków z zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów 

wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek 

organizacyjnych powiatu” z tytułu oszczędności w kwocie 31.000 zł. W związku z czym 

zapytał skąd wynikają te oszczędności?  

  Skarbnik odpowiedział, że w tym roku z kwoty 300 tys. zł przeznaczonej na to zadanie 

zostanie wykonany tylko projekt za kwotę około 50 tys. zł, ponieważ z uwagi na problemy 

z wykonawcą projektu zadanie to nie zostało wykonane wcześniej.  

  Radny Krzysztof Szczegielniak zauważył, że należałoby w tym przypadku zmienić 

uzasadnienie i w miejsce wyrazu „oszczędności” wpisać „niewykonania zadania”. 

  Skarbnik poinformował, że zostanie to zmienione.  

  Radny Dariusz Grajda Przewodniczący Rady Powiatu w związku z otrzymanym 

projektem rozbudowy budynku Starostwa przy ul. Komunardów zaapelował, aby Biuro Rady 

Powiatu i pomieszczenia dla radnych nie miały mniejszej powierzchni w porównaniu od tej, 

którą obecnie zajmują.  

  Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 1. 

 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 15 członków pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: „za” – 11 osób, „wstrzymały się” – 4 osoby. 

 

2) Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały Nr 2 w sprawie zmian  

w uchwale Nr 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2017 – 

2031, z późn. zm.; 

 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 15 członków pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: „za” – 10 osób, „wstrzymało się” – 5 osób. 
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Ad. 4 

Przewodniczący Komisji przedstawił niżej wymienione pisma zadekretowane przez 

Przewodniczącego Rady do Komisji, w których zgłoszono wnioski do budżetu Powiatu na  

rok 2018: 

 

1) pismo z dnia 22 września 2017 r. dot. wniosku o wprowadzenie do przyszłorocznego 

budżetu Powiatu zadań drogowych (znak sprawy: SRP.0004.36.2017); 

 

2) pismo dot. wniosku o ujęcie w projekcie budżetu Powiatu na rok 2018 modernizacji 

drogi powiatowej 2712W przez miejscowość Kruszówiec (znak sprawy: 

SRP.0004.38.2017); 

 

3) pismo z dnia 28 września 2017 r. dot. wniosku o ujęcie w projekcie budżetu Powiatu 

na rok 2018 środków przeznaczonych na waloryzację płac pracowników administracji 

i obsługi w wysokości min. 25% obecnego wynagrodzenia zasadniczego(znak sprawy: 

SRP.0004.39.2017); 

4) pismo z dnia 28 września 2017 r. dot. wniosku o ujęcie w projekcie budżetu na rok 

2018 kwoty 85 tys. zł z przeznaczeniem na wsparcie Komendy Powiatowej PSP  

w Otwocku (znak sprawy: SRP.0004.40.2017). 

 

Radny Piotr Mateusz Kudlicki zauważył, że zgodnie z obowiązująca procedurą 

uchwalania przyszłorocznego budżetu Komisja powinna odesłać wszystkie ww. wnioski 

zgodnie z właściwością do Zarządu Powiatu. 

Radni przyjęli ww. propozycję przez aklamację. 

 

Ad. 5 

 Radni nie zgłosili uwag. 

 

Ad. 6  

   Protokołu Nr 3/17 z posiedzenia Komisji w dniu 7 września br. został przyjęty 

jednomyślnie w obecności 14 członków Komisji. 

 

Protokołu Nr 4/17 z posiedzenia Komisji w dniu 18 września br. został przyjęty  

w obecności 14 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 13 osób. 

 

Ad. 7  

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek  

Przewodniczył: 

 

Zdzisław Zych 

 


