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Protokół Nr 57/14 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 21 października 2014 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1615 do 1730. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Skarbnik Powiatu Alicja 
Matuszewska, Członek Zarządu Powiatu w Otwocku Grzegorz Michalczyk oraz Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Jerzy Bojanowski, zgodnie z załączonymi listami 
obecności. 

 
Porządek obrad: 
1. Informacja Zarządu nt. inwestycji przyjętych w budżecie Powiatu na rok 2014. 
2. Informacja Skarbnika nt. stanu wykonania budżetu powiatu za III kwartał 2014 r.  
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku.  
4. Sprawy różne. 
5. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
6. Zakończenie obrad. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 
Ad. 1 
 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Jerzy Bojanowski w imieniu 
Zarządu Powiatu przedstawił informację nt. realizacji inwestycji drogowych przyjętych                        
w budżecie Powiatu na rok 2014. 
 
Ad. 2 
 Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska przedstawiła zestawienie wykonania budżetu 
za III kwartały 2014 r. i porównanie do lat ubiegłych. 
 
Ad. 3 
 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, wstrzymały się – 2 osoby.  
 

2) projekt Nr 2 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Otwockiego na lata 2014-2028; 

 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymały się – 2 osoby.  
 

3) projekt Nr 3 – w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz 
wkładu niepieniężnego (aportu) do Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.                          
z siedzibą w Otwocku w zamian za objęcie przez Powiat Otwocki udziałów                       
w Spółce; 

 
Komisja Budżetowa nie wyraziła opinii nt. przedmiotowego projektu uchwały.  

Głosowanie: za – 3 osoby, przeciw – 3 osoby, wstrzymała się – 1 osoba.  
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4) projekt Nr 4 – w sprawie określenia liczby udziałów obejmowanych przez Powiat 

Otwocki w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku; 
 
Komisja Budżetowa nie wyraziła opinii nt. przedmiotowego projektu uchwały.  

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

5) projekt Nr 5 – w sprawie określenia liczby udziałów obejmowanych przez Powiat 
Otwocki w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku; 

 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: za – 4 osoby, przeciw – 2 osoby, wstrzymała się – 1 osoba.  
 

6) projekt Nr 19 – w sprawie ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za usunięcie pojazdu           
z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 
usunięcia pojazdu; 

 
Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały.  

Głosowanie: za – 7 osób.  
 

7) projekt Nr 20 – w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
obiektów pływających w roku 2015. 

 
Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały.  

Głosowanie: za – 7 osób. 
 

Ad. 4 
 Radny Kacper Kamiński zapytał o nieruchomości po domu dziecka w Michalinie. 
 Randa Aneta Bartnicka zapytała o przystanek Kościeliska-Kolonie w nawiązaniu do 
projektu uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych. 
 Radny Roman Zdunik zapytał, jakie zmiany zostały wprowadzone w proponowanym 
projekcie dot. Statutu Powiatu Otwockiego. 
 
Ad. 5 
 Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie. 
     
Ad. 6 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

W załączeniu: 
1) lista obecności; 
2) zestawienie wykonania budżetu za III kwartały 2014 r. i porównanie do lat 

ubiegłych; 
3) wyciąg Nr 758 z projektu protokołu Nr 203/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu             

w dniu 23.09.2014 r.  
 
 
            Protokółowała:                                                                   Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                              Janusz Goliński 


