Protokół Nr 68/13
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 21 marca 2013 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury
w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji – Pani Barbary Parol, w godzinach
od 1530 do 1615. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie
z załączoną listą obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku:
a) projekt Nr 6 – w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania,
nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Otwocki;
b) projekt Nr 7 – w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON.
2. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 1
Przewodnicząca Komisji przedstawiła następujące projekty uchwał:
a) projekt Nr 6 – w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania,
nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Otwocki;
Starosta Otwocki Bogumiła Więckowska omówiła w/w projekt uchwały
przedstawiając zmiany polegające na:
− dopisaniu w § 1 pkt. 5 w brzmieniu: „liczba udziałów i akcji nabywana przez
Powiat zostanie określona odrębną uchwałą Rady Powiatu.”;
− wprowadzeniu w § 2 pkt. 3 w brzmieniu: „zbycie udziałów/akcji powinno być
poprzedzone przygotowaniem i przedstawieniem Radzie Powiatu następujących
dokumentów:
a) analizą finansowo-ekonomiczną i perspektyw rozwoju spółki,
b) wyceną wartości przedsiębiorstwa spółki;”
Natomiast dotychczasowy pkt 3 zmieniłby numerację na pkt 4.
Starosta dodała, że w/w zmiany pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetowa. Dodała, że
zgłosi autopoprawkę do projektu uchwały podczas sesji w brzmieniu j.w.
Radna Anna Kamińska stwierdziła, iż jakiekolwiek decyzje podejmowane w stosunku
do PCZ Spółka z o.o. są przedwczesne. Radna zaproponowała zdjęcie w/w projektu
z porządku sesji i wrócenie do tematu po przedstawieniu wyniku finansowego Spółki.
Radny Franciszek Walczyński poparł wniosek zaproponowany przez radną Kamińską.
Następnie zauważył, iż w posiedzeniu Komisji nie bierze udziału zainteresowana strona,
mianowicie Prezes PCZ.
W związku z wątpliwościami dot. uzasadnienia, Sekretarz zaproponował zmianę
poprzez dodanie ostatniego zdania w brzmieniu: „Przyjęcie zapisu w § 1 pkt. 5, oznacza, iż
objęcie udziałów, np. poprzez konwersję, wymaga odrębnej uchwały Rady Powiatu.”
Starosta poprosiła o pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały
wraz z w/w zmianami.
W wyniku dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu poniższy wniosek
zgłoszony przez radną.

Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny wnioskuje o zdjęcie przedmiotowego projektu
uchwały z porządku XXVII sesji Rady Powiatu w Otwocku.
Głosowanie: za – 3 osoby, przeciw – 1 osoba, wstrzymały się – 2 osoby.
Wniosek został przyjęty.
b) projekt Nr 7 – w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON.
W wyniku dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne
zaopiniowanie w/w projektu uchwały.
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały, w obecności 5 członków Komisji.
Głosowanie: za – 5 osób.
Ad. 2
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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