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Protokół Nr 29/12 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 16 października 2012 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1615 do 1900. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie                 
z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku: 
1) w sprawie zmiany uchwały Nr 89/XII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                    

27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Zespołu 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością; 

2) w sprawie przekształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej                 
w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i utworzeniu przez Powiat 
Otwocki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Powiatowe Centrum 
Zdrowia Spółka z o.o. oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanych 
nieruchomości na czas oznaczony 30 lat oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy; 

3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatowego Centrum Zdrowia               
Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku; 

4) w sprawie uchylenia uchwały Nr 150/XXVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                        
18 grudnia 2008 r. 

2. Sprawy różne  
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
4. Zakończenie obrad.  

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  

 
Ad. 1  
 
1) w sprawie zmiany uchwały Nr 89/XII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                                 

27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Zespołu 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością; 

 
Starosta Bogumiła Więckowska omówiła w/w projekt uchwały. Poinformowała,                      

iż przedmiotowa zmiana spowodowana jest aktualizacją danych finansowych, wynikających                
z weryfikacji sprawozdania finansowego za rok 2011 dokonanego przez biegłego rewidenta, 
jak też stanu finansów ZP ZOZ w roku bieżącym. Skorygowane zostają: wskaźnik zadłużenia 
do wysokości 1,16 oraz wysokość przejętych zobowiązań do kwoty 48.000.000 zł tj. całości 
zobowiązań ZP ZOZ (poprzednio była to część zobowiązań), poza tym likwiduje się 
załącznik, mianowicie wykaz przejętych zobowiązań, ze względu na przejęcie wszystkich  
zobowiązań. Przy czym stosowny wykaz wszystkich zobowiązań ZP ZOZ przejętych przez 
Powiat Otwocki zostanie przygotowany przez Zarząd Powiatu.   

W wyniku dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne 
zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały. 
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Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały,                        
w obecności 8 członków Komisji. 

Głosowanie: za – 4 osoby, przeciw – 1 osoba, wstrzymały się – 3 osoby.  
 

2) w sprawie przekształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej                 
w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i utworzeniu przez Powiat 
Otwocki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Powiatowe Centrum 
Zdrowia Spółka z o.o. oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanych 
nieruchomości na czas oznaczony 30 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia tej umowy; 

 
Starosta Bogumiła Więckowska omówiła w/w projekt uchwały. Poinformowała, że 

przedmiotowa uchwała porządkuje i aktualizuje ustalenia przyjęte uchwałą  Nr 141/XVII/12 
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 marca 2012 r. Zmiana dotyczy rezygnacji                                     
z wprowadzenia aportem do majątku spółki nieruchomości Powiatu użytkowanych przez                         
ZP ZOZ. Zostaną one spółce wydzierżawione, z wyłączeniem działki, na której 
zlokalizowane jest prosektorium (zgoda Rady Powiatu w Otwocku na bezprzetargowe 
wydzierżawienie, stosowanie do uchwały Nr 167/XIX/12 z dnia 31 maja 2012 r.). Poza tym 
została zmieniona liczba udziałów w spółce z 998 do 100. Natomiast bez zmian pozostały 
zasady dotyczące liczebności i członkostwa Rady Nadzorczej.  

W wyniku dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne 
zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały,                           
w obecności 7 członków Komisji. 

Głosowanie: za – 4 osoby, wstrzymały się – 3 osoby.  
 
3) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Powiatowego Centrum Zdrowia               

Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku; 
 

Starosta Bogumiła Więckowska odnosząc się do uzasadnienia przedmiotowego 
projektu uchwały, poinformowała, że zgodnie z art. 12 ust. 8 lit. g do kompetencji Rady 
Powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Powiatu, w tym w sprawie 
zbycia udziałów w spółkach z o.o. Perspektywy na najbliższe lata, dotyczące polityki                        
NFZ wobec finansowania usług medycznych, nie wskazują na likwidację problemu jakim jest 
ograniczone finansowanie usług medycznych ze środków publicznych, a faktycznie 
finansowanie znacznej części świadczeń zdrowotnych poniżej kosztów ich wytworzenia. 
Jednocześnie sytuacja ekonomiczna w Polsce i świecie nie rokuje na zwiększenie nakładów 
na opiekę zdrowotną. Stąd rzeczywistość ekonomiczna wymusza na samorządach 
konieczność poszukiwania kapitału, który pozwalałby na zrównoważenie wyniku 
finansowego, a także na realizację celów strategicznych.  

W wyniku dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne 
zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały. 
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały,                           
w obecności 7 członków Komisji. 

Głosowanie: za – 4 osoby, przeciw – 1 osoba, wstrzymały się – 2 osoby.  
 
4) w sprawie uchylenia uchwały Nr 150/XXVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                        

18 grudnia 2008 r. 
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Członkowie Komisji przyznali, że uchwałę Nr 150/XXVI/08 Rady Powiatu                                 
w Otwocku z dnia 18 grudnia 2008 r. należy dostosować do obowiązujących przepisów 
prawa. W związku z czym wyrazili pozytywną opinię nt. przedmiotowego projektu uchwały. 
Jednakże radni skierowali do Zarządu Powiatu prośbę o przygotowanie nowego projektu 
uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień 
dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz dla trenerów                             
i instruktorów zasłużonych w osiąganiu tych wyników, nie zawierającego wady prawnej.   
 
Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały, w obecności 7 członków Komisji. 
 
Ad. 2 
 
  Przewodniczący Komisji przedstawił pisma, jakie wpłynęły do Komisji: 
 

1) pismo z dnia 13.09.2012 r. Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP                       
Jarosława Kozłowskiego – wniosek do projektu budżetu Powiatu na rok 2013; 
 

2) pismo z dnia 28.09.2012 r. Radnego Gminy Celestynów Tadeusza Floriańczyka – 
wniosek do projektu budżetu Powiatu na rok 2013; 

 
Przewodniczący Komisji dodał, że jeżeli chodzi o w/w pisma dot. wniosków do 

budżetu Powiatu na rok 2013, to wpłynęły one również do Przewodniczącego Rady, który 
przekazał je Przewodniczącej Zarządu Powiatu.  

 
3) wyciąg Nr 362 z protokołu Nr 87/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku                   

w dniu 24.07.12 r.; 
 

4) wyciąg Nr 392 z protokołu Nr 95/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku                   
w dniu 28.09.12 r. 

Ad. 3 
 

Protokół Nr 28/12 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie,         
w obecności 7 członków Komisji.  
 
Ad. 4 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

           Honorata Tarnowska                                                                     Janusz Goliński 
 


