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Protokół Nr 45/21 
ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 8 czerwca 2021 r.  
 

Zdalne posiedzenie komisji odbyło o się przy pomocy wideokonferencji na platformie 
Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Budżetowej, 
radnego Roberta Kosińskiego w godzinach od 1615 do 17 38.  

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności, 
Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak, Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada, Skarbnik 
Powiatu Wiesław Miłkowski oraz Członek Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka 
z.  o o w restrukturyzacji Robert Podgórzak. 

Porządek posiedzenia: 
1. Rozpoczęcie posiedzenia. 
2. Rozpatrzenie projektów uchwał na  XXXVI sesję Rady Powiatu Otwockiego: 
1) w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 

grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, z późn.zm.; 
2) w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 

grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 
2021 – 2035, z późn. zm.; 

3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2021 roku; 
4) w sprawie zmiany uchwały Nr 203/XXVI/20 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 

listopada 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z 
drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w 
przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołów z odbytych posiedzeń Komisji. 
5. Zakończenie posiedzenia. 
 
Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński przywitał obecnych, 
przedstawił porządek obrad i zapytał, czy są do niego propozycje zmian. 

Radni nie zgłosili uwag do ww. przedstawionego porządku obrad. 
 

Ad. 2 
1) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski przedstawił projekt uchwały Nr 1. 
 
Radna Jolanta Koczorowska poprosiła o doprecyzowanie, jakie fundusze Powiat Otwocki 

otrzymuje z Ministerstwa Sprawiedliwości. Następnie radna wypowiedziała się w sprawie 
Szpitala Powiatowego w Otwocku. Wspomniała o sytuacji, w której kobieta z poważną 
kontuzją nogi nie otrzymała pomocy na izbie przyjęć ani Nocnej Pomocy Lekarskiej w 
Otwocku. Zapytała, czy negatywne opinie mieszkańców nt. placówki są brane pod uwagę 
oraz jak wyglądają wymagania względem Szpitala, aby działał on sprawniej.  

Skarbnik odpowiedział, iż Powiat otrzymał środki w kwocie 100 tys. zł na 
dofinansowanie Powiatowego Centrum Zdrowia.  

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak powiedział, że na różnych forach dyskusyjnych 
i profilach można znaleźć zarówno te negatywne, jak i pozytywne komentarze dotyczące 
Szpitala Powiatowego w Otwocku. Oczywiście nic nie zwalnia lekarza z odpowiedzialności 
przyjęcia pacjenta i obsłużenia go zgodnie z przysięgą, którą składał. Problemy z 
niedoinwestowaniem ze strony NFZ, złą wyceną punktów i zarządzaniem w PCZ istnieją od 
wielu lat. Zarząd Powiatu, zanim podejmie decyzję o wsparciu finansowym Szpitala 
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Powiatowego, oczekuje informacji i wyjaśnień. Po ich udzieleniu występuje do Rady Powiatu 
o zwiększenie środków.  

Radna Jolanta Koczorowska uściśliła, iż podstawowym wymaganiem powinno być to, by 
lekarze traktowali pacjentów z należytym szacunkiem. 

Starosta zapewnił, że takie wymagania są stawiane. Zarząd Powiatu nie ma 
bezpośredniego kontaktu z obsługą medyczną, ale stara się wraz z Zarządem Spółki 
rozwiązywać problemy. 

Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada wyraził zaniepokojenie sytuacją opisaną przez radną 
Jolantę Koczorowską. Poinformował, że poprosił już o złożenie wyjaśnień w tej kwestii. 
Zarząd Powiatu robi wszystko, żeby takie przypadki jak najszybciej eliminować.  

 Członek Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z.  o o w restrukturyzacji 
Robert Podgórzak wytłumaczył, że w niedzielę przez cztery godziny nie było obsady na NPL, 
ponieważ lekarze złożyli wymówienia z powodu nieotrzymywania wynagrodzeń na czas. Z 
lekarzem, który nie udzielił pacjentce pomocy, sprawę wyjaśnia bezpośrednio Dyrektor 
medyczny.  

Starosta podzielił się informacjami nt. Szpitala Powiatowego. 
Radny Dariusz Kołodziejczyk oznajmił, że zgodnie z zasłyszanymi informacjami, 

pacjentka nie mogła zostać przyjęta, ponieważ w pierwszej kolejności lekarze zajmowali się 
osobami z zagrożeniem życia. Zasugerował, aby mieszkańcy składali skargi na piśmie w tego 
typu sprawach. Następnie radny zapytał, czy istnieje możliwość - zamiast zakupu specjalnego 
kontenera - wydzielenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Otwocku pomieszczenia na 
przechowywanie dokumentacji Powiatowego Urzędu Pracy. 

Radna Bogumiła Więckowska zapytała, czy przerwa w przyjmowaniu pacjentów, o której 
wspomniał Członek Zarządu PCZ, nie będzie miała konsekwencji w postaci np. kary 
finansowej nałożonej przez NFZ.  

Członek Zarządu PCZ odparł, że zostanie to skonsultowane z działem rozliczeń. 
Starosta odpowiadając na pytanie radnego Dariusza Kołodziejczyka poinformował, że na 

obecną chwilę zakup kontenera jest jedyną możliwością zabezpieczenia dokumentów w 
bliskości Powiatowego Urzędu Pracy. 

 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt. 
 

Opinia Komisji: 
Komisja Budżetowa w obecności 12 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 

 
Głosowanie: „za” - 9 osób, „wstrzymały się”-3 osoby. 

 
2) Skarbnik omówił projekt uchwały Nr 2.  

 
Radna Jolanta Koczorowska zapytała, jakiego oprocentowania kredytu można się 

spodziewać. 
Skarbnik odpowiedział, że 1 - miesięczny wskaźnik stopy procentowej WIBOR będzie 

wynosił maksymalnie 1,5 %. Obecnie WIBORY są bardzo niskie. 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt. 

 
Opinia Komisji: 
Komisja Budżetowa w obecności 12 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 
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Głosowanie: „za” - 9 osób, „wstrzymały się”-3 osoby. 
3) Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada oraz Starosta Otwocki zreferowali projekt 

uchwały Nr 3. 
 

Radny Dariusz Grajda poprosił, aby Członek Zarządu PCZ rozwinął kwestię badania 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego comiesięcznych wydatków i kosztów Szpitala 
Powiatowego oraz zapytał, jak wygląda nowy program naprawczy.  

Członek Zarządu PCZ przedstawił główne założenia programu naprawczego. Wspomniał 
również o działaniach poszukiwania kredytu w innym banku, który przedstawił korzystne 
warunki. 

Starosta zaznaczył, że jest to świeża sprawa i wystosował prośbę, aby Członek Zarządu 
PCZ przedstawił szczegóły na posiedzeniu Zarządu Powiatu. 

Radny Dariusz Grajda zakomunikował, że chciałby zapoznać się z dokumentami 
przedstawionymi przez Spółkę, na podstawie których mógłby podjąć decyzję u udzieleniu 
kredytu.  

Radna Jolanta Koczorowska zapytała, czy w świetle tego, o czym mówił Członek Zarządu 
PCZ o zaciągnięciu kredytu przez Spółkę, zasadne jest opiniowanie projektu uchwały w 
sprawie zaciągnięcia kredytu przez Powiat oraz dlaczego jego kwota wynosi 14 mln zł i czy 
to wystarczy na spłacenie wierzycieli? 

Starosta odpowiedział, że uchwała w ocenie Zarządu Powiatu powinna być procedowana, 
ponieważ dzień po najbliższej sesji odbędzie się rada wierzycieli. Wierzyciele oczekują 
konkretnych informacji. Kwota 10 mln zł potrzebna jest na spłatę wierzycieli, pozostałe 
środki przeznaczone będą na potrzeby bieżące szpitala. 

Skarbnik uszczegółowił powyższą wypowiedź.  
Radna Bogumiła Więckowska zadała pytanie, jakie miesięczne straty przynosi Szpital 

Powiatowy w Otwocku? 
Członek Zarządu PCZ powiedział, że straty wynoszą około półtora miliona miesięcznie. 
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt. 

 
Opinia Komisji: 
Komisja Budżetowa w obecności 12 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 

 
Głosowanie: „za” - 8 osób, „przeciw” – 2 osoby, „wstrzymała się”- 1 osoba (1 osoba nie 

zagłosowała). 
 

4) Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Nr 4. 
 
 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt. 
 

Opinia Komisji: 
Komisja Budżetowa w obecności 12 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 

 
Głosowanie: „za” - 11 osób (1 osoba nie zagłosowała). 

 
Ad. 3 

Radni nie zgłosili spraw różnych. 
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Ad. 4 

Protokół Nr 41/21 z posiedzenia Komisji w dniu 23.0.2021 r. został przyjęty 
jednogłośnie w obecności 10 członków Komisji. 

 
Protokół Nr 42/21 z posiedzenia Komisji w dniu 20.04.2021 r. został przyjęty 

jednogłośnie w obecności 10 członków Komisji. 
 
Protokół Nr 43/21 z posiedzenia Komisji w dniu 27.04.2021 r. został przyjęty 

jednogłośnie w obecności 10 członków Komisji. 
 
Protokół Nr 44/21 z posiedzenia Komisji w dniu 17.05.2021 r. został przyjęty 

jednogłośnie w obecności 10 członków Komisji. 
 

Ad. 5 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 

Sporządziła: 
 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 
 

Robert Kosiński 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


