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Protokół Nr 2/10 
z posiedzenia Komisji BudŜetowej  

w dniu 28 grudnia 2010 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Powiatowym MłodzieŜowym Domu Kultury                       
w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego,                        
w godzinach od 1530 do 1600. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie                   
z załączoną listą obecności oraz: 
− Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jacek Czarnowski,  
− Pani Agnieszka Kujawska – radca prawny Starostwa.  

 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przedstawienie i zaopiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Otwockiego,  
b) w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Otwockiego.  

3. Zakończenie posiedzenia. 
 
Ad. 2 
 
 Przewodniczący Komisji Janusz Goliński przedstawił następujące projekty uchwał: 
 
a) w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Otwockiego,  
 

Starosta Bogumiła Więckowska odczytała członkom Komisji opinię prawną                                           
z dnia 28.12.2010 r. znak: S/Rp/0531/89/10 dot.: moŜliwości powołania z dniem 1 stycznia 
2011 r. nowego skarbnika w Starostwie Powiatowym w Otwocku w sytuacji, gdy w dniu jego 
powołania pełni on taką funkcję w innym urzędzie (urzędzie gminy). Zgodnie z w/w opinią 
(w załączeniu) istnieje moŜliwość powołania nowego skarbnika w przedstawionej wyŜej 
sytuacji i podjęcie przez niego pracy z dniem 1 stycznia 2011 r. 

Radny Roman Zdunik zaproponował zdjęcie w/w projektu uchwały z porządku 
dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Otwocku, do czasu porozumienia się w przedmiotowej 
kwestii z Gminą Wiązowna. Przypomniał swoje obawy zgłoszone podczas poprzedniego 
posiedzenia Komisji.   

W związku z brakiem wniosków oraz innych uwag Przewodniczący Komisji poddał 
głosowaniu pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały wraz ze zmianami 
w § 1 polegającymi na: wykreśleniu numeru „1” oraz wpisaniu w wykropkowane miejsce             
„31 grudnia 2010 r.” 
 
Wniosek: 
Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały wraz ze 
zmianami.                        

Głosowanie: za – 7 osób, przeciw – 3 osoby, wstrzymała się – 1 osoba. 
 
b) w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Otwockiego.  
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne 
zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały wraz ze zmianami w § 1 polegającymi na: 
wykreśleniu numeru „1” oraz wpisaniu w wykropkowane miejsce „1 stycznia 2011 r.” 
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Wniosek: 
Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały wraz ze 
zmianami.                        

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

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                    Janusz Goliński 
 

 
 
 
 
 


