Protokół Nr 26/20
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 24 czerwca 2020 r.
w trybie zdalnym
Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie
Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji, radnego
Roberta Kosińskiego, w godzinach od 1615 do 1907.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności
oraz: Radny Powiatu Otwockiego Paweł Ajdacki, Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek,
Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku
Paweł Grzybowski.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji odwołał się do wniosków Komisji z dnia 02.06.2020 r.
Wicestarosta zaprezentował stanowisko Zarządu w przedmiotowej kwestii, stosowne
do przekazanego członkom Komisji wyciągu Nr 851 z projektu protokołu Nr 96/20 z
posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu 03.06.2020 r. oraz projektu uchwały w
sprawie zmian budżetowych. Odniósł się również do bieżącej sytuacji Powiatowego Centrum
Zdrowia
Spółka z o.o.
Skarbnik Powiatu przedstawił informacje dot. progu zadłużeniowego dla powiatu
Otwockiego, jak również wskaźników oraz prognoz w zakresie realizacji dochodów
w szczególności z tytułu podatków PIT i CIT oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości
dla Powiatu Otwockiego.
Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał o rzeczywisty poziom wykonania kontraktu,
jeśli chodzi o Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. oraz czy kwota 7 mln zł, która
potrzebna byłaby dla Szpitala jest opierana o zasadę 1/12, że w każdym miesiącu można do
maksymalnej wysokości wystawiać fakturę.
Wicestarosta udzielił odpowiedzi radnemu. Zapewnił, że zostanie przygotowane
stosowne wystąpienie do PCZ w kwestiach poruszonych przez radnego m.in. dot. zwracania
środków do NFZ w przypadku niewykonania kontraktu.
Radna Bogumiła Więckowska odnosząc się do wypowiedzi Wicestarosty dot.
sprzedaży mieszkań poprosiła, aby Zarząd Powiatu pamiętał jakie ulgi były stosowane przy
sprzedaży mieszkań nauczycielom. Poprosiła o jednakowe zasady, aby nie dzielić nauczycieli.
Wicestarosta odpowiedział, że tę kwestię reguluje uchwała Rady Powiatu.
Przewodniczący Komisji przedstawił następujące projekty uchwał oraz projekt
stanowiska celem zaopiniowania przez członków Komisji:
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1) projekt uchwały Nr 1 – w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego
na 2020 rok, z późn. zm.;
Radna Bogumiła Więckowska biorąc pod uwagę zapis z projektu poniższego
stanowiska nawiązała do prognozowanych wpływów z PIT i CIT.
Skarbnik ustosunkował się do ww. kwestii.
Radna Jolanta Koczorowska nawiązała do odbytej dyskusji nt. sytuacji finansowej
PCZ Spółka z o.o. Dodała, że ostrożność jest niezbędna. Zwróciła uwagę, na proponowane
zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1,5 mln zł, przy zwiększeniu o 5 mln zł wydatków
inwestycyjnych. Stwierdziła, że jest to dość dziwne i w sytuacjach kryzysowych nie powinno
się takiego działania proponować. Jeżeli jest potrzeba zwiększania wydatków inwestycyjnych,
to środki powinny zostać pozyskane ewentualnie o kwotę, jaka uwolni się z
niewydatkowanych inwestycji. Radna zwróciła uwagę na niekorzystny wskaźnik tj. różnicę
między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na poziomie 200 tys. zł. Powiedziała,
że podejmowanie decyzji o emisji obligacji komunalnych jest przedwczesne.
Radny Dariusz Kołodziejczyk zwrócił uwagę na dwie nowe inwestycje na terenie
Gminy Wiązowna, poprosił o bliższe informacje nt. tych zadań.
Skarbnik udzielił odpowiedzi w ww. kwestii.
Radny Dariusz Kołodziejczyk w kontekście projektu uchwały w sprawie emisji
obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zapytał z czyjej
inicjatywy będzie można zablokować dalszą ich emisję, jeśli pojawiłaby się taka potrzeba.
Radna Grażyna Kilbach ze względu na liczne wątpliwości w zakresie przedmiotowego
projektu uchwały zaproponowała dalszą pracę w komisjach, jeśli chodzi o zmiany budżetowe,
a następnie sesję nadzwyczajną w przyszłym tygodniu.
Radny Mirosław Pszonka podzielił zdanie radnej Jolanty Koczorowskiej, że decyzja
o emisji obligacji jest przedwczesna. Zaproponował rozważenie możliwości udzielenia
Szpitalowi krótkoterminowej pożyczki do czasu zakończenia procedury związanej ze zmianą
w budżecie, tak aby mógł on funkcjonować. Dodał, że Zarząd Powiatu kontrolując sytuację
finansową Powiatu może wystąpić do Rady z prośbą o upoważnienie do zaciągnięcia
kolejnego kredytu, bo przecież Rada w budżecie na 2020 rok dała takie upoważnienie, ale na
kredyt do wysokości 7 mln zł. Powiedział, że przygotowane do przedmiotowego projektu
uchwały uzasadnienie nie przekonuje go. Następnie zapytał dlaczego Powiat nie otrzymał
środków na dwie inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych, a na tę jedną inwestycję w
Karczewie środki zostały zmniejszone?
Wicestarosta udzielił odpowiedzi radnemu.
Skarbnik omówił ww. projekt uchwały, do którego zaprezentował autopoprawkę
Zarządu Powiatu.
Radna Jolanta Koczorowska stwierdziła, że ta uchwała nie zasługuje na poparcie.
Według radnej Zarząd Powiatu powinien natychmiast przystąpić do takiego przygotowania
projektu uchwały, który pozwoli zaspokoić te rzeczy, które są na tę chwilę najważniejsze
tj.: przyjęcia środków zewnętrznych, które są, jak również zaspokojenia sprawy Szpitala
poprzez zapewnienie kwoty niezbędnej do bieżącego funkcjonowania.
Radny Dariusz Kołodziejczyk – Wiceprzewodniczący Komisji powiedział,
że oczekiwałby wskazania przez radnych konkretnych obszarów, które należałoby zmienić,
ewentualnie zaproponował głosowanie przeciwko.
W wyniku dyskusji radna Bogumiła Więckowska zgłosiła wniosek formalny
o zakończenie dyskusji.
Przewodniczący poddał głosowaniu ww. wniosek.
Głosowanie: za – 12 osób, wstrzymała się – 1 osoba.
2

Następnie Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu przyjęcie poniższego wniosku.
Wniosek:
Komisja Budżetowa wnioskuje, aby Powiat udzielił Powiatowemu Centrum Zdrowia
Sp. z o. o. w restrukturyzacji krótkoterminowej pożyczki do czasu zakończenia
procedury związanej ze zmianą w budżecie, tak aby Szpital mógł funkcjonować.
Chodzi o zapewnienie kwoty niezbędnej do bieżącego funkcjonowania i regulowania
tych wydatków, które są przed PCZ.
Głosowanie: za – 11 osób, wstrzymały się – 2 osoby.
Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił o informację w dniu jutrzejszym czy należy
głosować pożyczkę na 600 tys. zł, czy może zostać odłożony temat na przyszły tydzień –
chodzi o PCZ.
Przewodniczący Komisji
poddał
głosowaniu pozytywne
zaopiniowanie
przedmiotowego projektu uchwały.
Opinia:
Komisja Budżetowa negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz
z autopoprawką.
Głosowanie: za – 4 osoby, przeciw – 8 osób, wstrzymała się – 1 osoba.
Projekt uchwały nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji.
2) projekt uchwały Nr 2 – w sprawie zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020 – 2033, z późn. zm.;
Skarbnik omówił ww. projekt uchwały, do którego zaprezentował autopoprawkę
Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Komisji
poddał
głosowaniu pozytywne
zaopiniowanie
przedmiotowego projektu uchwały.
Opinia:
Komisja Budżetowa negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz
z autopoprawką.
Głosowanie: za – 4 osoby, przeciw – 7 osób, wstrzymała się – 1 osoba.
Projekt uchwały nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji.
3) projekt uchwały Nr 3 – w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu;
Skarbnik omówił ww. projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji
poddał
przedmiotowego projektu uchwały.

głosowaniu

pozytywne

zaopiniowanie

Opinia:
Komisja Budżetowa negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: za – 3 osoby, przeciw – 8 osób, wstrzymała się – 1 osoba.
Projekt uchwały nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji.
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4) projekt uchwały Nr 5 – sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą
w Otwocku dla zabudowanych nieruchomości położonych w Otwocku przy ul.
Armii Krajowej 3, ul. Mickiewicza 8 oraz Batorego 44;
Radny Krzysztof Olszewski – Członek Zarządu Powiatu oraz Skarbnik poinformowali
o autopoprawce Zarządu Powiatu do ww. projektu uchwały, która jest konsekwencją
wniosków zaproponowanych przez Komisję Gospodarki, Zasobu i Środowiska oraz Komisję
Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa, o dopisanie zapisu o utracie mocy uchwały z 2012 roku
(uchwały przekazującej w dzierżawę Powiatowemu Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
przedmiotowych nieruchomości).
Przewodniczący Komisji
poddał
głosowaniu pozytywne
zaopiniowanie
przedmiotowego projektu uchwały.
Opinia:
Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały wraz z autopoprawką.
Głosowanie: za – 12 osób.
5) projekt – stanowisko Rady Powiatu Otwockiego w sprawie kierunku planowania
i działań w sferze wydatków budżetowych w II połowie roku 2020.
Przewodniczący Komisji
poddał
przedmiotowego projektu stanowiska.

głosowaniu

pozytywne

zaopiniowanie

Opinia:
Komisja Budżetowa negatywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt stanowiska.
Głosowanie: za – 4 osoby, przeciw – 7 osób, wstrzymała się – 1 osoba.
Projekt stanowiska nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji.
Ad. 3
Nie zgłoszono spraw równych.
Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Sporządziła:

Przewodniczył:

Honorata Tarnowska

Robert Kosiński
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