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Protokół Nr 35/13 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

wraz z przewodniczącymi merytorycznych komisji  
Rady Powiatu w Otwocku 
w dniu 28 stycznia 2013 r.  

 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1600 do 1800. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie                 
z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Ostateczna opinia nt. projektu budżetu Powiatu na rok 2013. 

− opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, 
− przedstawienie wniosków komisji merytorycznych Rady Powiatu nt. projektu uchwały 

budżetowej, 
− dyskusja, ewentualne wnioski.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez 
Powiat Otwocki w 2013 r. 

3. Sprawy bieżące. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
5. Zakończenie obrad. 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  
 
Ad. 1 
 
 Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska przedstawiła ostateczną informację nt. projektu 
budżetu Powiatu na rok 2013.  
 Radny Zdzisław Zych zapytał o planowane zadłużenie na koniec 2013 roku. W tym 
projekcie uchwały nie została uwzględniona taka informacja.  
 Skarbnik odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie jest ona znana. Dodała, że można 
ją jedynie oszacować, ponieważ w dalszym ciągu Powiat przejmuje zobowiązania szpitala.  
 Radny Jarosław Kozłowski zwrócił uwagę na rozszerzony kontrakt PCZ Spółka z o.o. 
z NFZ, który jest o 3% wyższy od ubiegłorocznego. Radny powiedział, że może okazać się, 
że realizacja kontraktu będzie generować koszty. Dodał, że poza tym rozszerzenie 
działalności może uniemożliwiać podjęcie pewnych kroków kadrowych. Następnie radny 
odniósł się do inwestycji przyjętych w projekcie uchwały budżetowej. Powiedział, że zadania 
przyjęte w budżecie przez radnych powinny być zrealizowane w danym roku budżetowym. 
Radni powinni być konsekwentni, jeżeli chodzi o zaplanowane działania.   
 Starosta Otwocki Bogumiła Więckowska powiedziała, że w projekcie budżetu zostało 
zapisane, że wydatki inwestycyjne będą wykonywane po zrealizowaniu dochodów                               
ze sprzedaży mienia. 
 Wicestarosta Otwocki Mirosław Pszonka przypomniał o wniosku przyjętym na 
ubiegłym posiedzeniu Komisji zgłoszonym przez Przewodniczącego Rady Tomasza 
Atłowskiego, aby w pierwszej kolejności były wykonywane inwestycje zasilane środkami 
zewnętrznymi. 
 Starosta poinformowała, że najbliższe posiedzenie Zarządu Powiatu                           
tj. 29 stycznia 2013 r. zostanie rozpoczęte od spotkania z Prezesem PCZ, w temacie 
działalności i funkcjonowania Spółki.  
 Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Barbara Parol zapytała                            
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o zabezpieczenie środków na dwunastą pensję dla pracowników PCZ Spółka z o.o.  
 Starosta powiedziała, że została przesunięta wypłata jednej pensji z końca grudnia 
2011 roku na początek stycznia 2012 roku.  
 Wicestarosta dodał, iż wątpliwości radnych dot. wypłaty wynagrodzenia oraz 
kontraktów należy zgłosić Prezesowi PCZ podczas jutrzejszego posiedzenia Zarządu.  

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Aneta Bartnicka 
poprosiła, aby Skarbnik odniosła się do uwag zgłoszonych przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Warszawie w wydanej opinii nt. przedłożonego przez Zarząd Powiatu                         
w Otwocku projektu budżetu Powiatu na rok 2013. 

Radny Kacper Kamiński zapytał, co w sytuacji kiedy nie zostanie wykonany plan 
dochodów majątkowych? 

Starosta powtórzyła, że wydatki inwestycyjne będą wykonywane po zrealizowaniu 
dochodów ze sprzedaży mienia. 

 
Przewodniczący Komisji odczytał pozytywne opinie merytorycznych komisji Rady 

Powiatu w Otwocku nt. projektu uchwały budżetowej na rok 2013 (w załączeniu). 
Poinformował, iż wnioski do w/w projektu zgłosiła jedynie Komisja Budżetowa, zgodnie                     
z załączonym wyciągiem Nr 14 z projektu protokołu Nr 34/13.  

 
W związku z wyrażeniem pozytywnej opinii przez członków Komisji Budżetowej 

na ubiegłym posiedzeniu oraz brakiem wniosków ze strony innych merytorycznych 
komisji utrzymano pozytywną opinię nt. projektu budżetu Powiatu na rok 2013.  
 
Ad. 2 
 
 Skarbnik omówiła przedmiotowy projekt uchwały.  
 Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie w/w projektu 
uchwały. 

Głosowanie: za – 7, przeciw – 2, wstrzymała się – 1 osoba.  
 
Ad. 3 

 
Radny Zdzisław Zych zapytał, czy Zarząd Powiatu przewiduje dofinansowanie PCZ         

w przypadku zachwiania finansowego Spółki? 
Starosta odpowiedziała, że Zarząd nie przewiduje finansowania dla PCZ. Dodała, że 

szpital jako przedsiębiorstwo ma większe możliwości, jeżeli chodzi o pozyskanie środków 
unijnych.  
 
Ad. 5 
 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty przy jednym głosie 
„wstrzymującym”, w obecności 9 członków Komisji.  
 
Ad. 6 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

           Honorata Tarnowska                                                                     Janusz Goliński 
 


