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Protokół Nr 58/14 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 14 listopada 2014 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1500 do 1730. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Skarbnik Powiatu 
Alicja Matuszewska, zgodnie z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek obrad: 
1. Omówienie materiałów na XL sesję Rady Powiatu w Otwocku.  
2. Podsumowanie pracy Komisji.  
3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
5. Zakończenie obrad. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 
Ad. 1 
 Przewodniczący Komisji przedstawił następujące projekty uchwał celem 
zaopiniowania: 
 

1) projekt Nr 1 – w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014; 
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: za – 5 osób, przeciw – 2 osoby.  
 

2) projekt Nr 2 – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności do lokalu 
mieszkalnego nr 18 o powierzchni użytkowej 11,30 m2 wraz z piwnicą nr 18                                       
o pow. użytkowej 7,74 m2 jako pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem 
wynoszącym 1973/89937 części w nieruchomości wspólnej oraz prawa własności do 
udziału w wysokości 2/5 części w pomieszczeniu niemieszkalnym nr 3 stanowiącym 
łazienkę na I piętrze wraz z udziałem wynoszącym 268/89937 części w nieruchomości 
wspólnej oznaczonej jako działka ew. nr 6/10 z obr. 135  stanowiące własność Powiatu 
Otwockiego w budynku przy ul. Karczewskiej 38 w Otwocku; 

 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymała się – 1 osoba.  
 
Ad. 2 
 Przewodniczący Janusz Goliński przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji                                    
w IV kadencji, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 3 

Przewodniczący Komisji zgłosił, iż warto byłoby przekazać następnej Radzie Powiatu 
wniosek o zabezpieczenie środków na kontynuowanie remontu budynku Agatka w Ognisku 
Wychowawczym „Świder” w Otwocku.  
 
Ww. wniosek nie został poddany pod głosowanie.  
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Ad. 4 
 Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie. 
     
Ad. 5 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

W załączeniu: 
1) lista obecności; 
2) sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej w IV kadencji.   

 
 
            Protokółowała:                                                                   Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                              Janusz Goliński 


