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Protokół Nr 7/11 
z posiedzenia Komisji BudŜetowej  

w dniu 7 kwietnia 2011 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1615 do 1800. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą 
obecności oraz: 

− Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska, 
− Pani Aleksandra Czajkowska – Linia Otwocka. 
 

Porządek posiedzenia: 
1. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu Powiatu za 2010 r. przedstawiona 

przez Zarząd Powiatu. 
2. Sprawy róŜne. 
3. Zakończenie obrad. 
 
Ad. 1 

   
 Skarbnik w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła informacje nt. sprawozdania 
rocznego z wykonania budŜetu Powiatu za rok 2010. Dodała, Ŝe zostało przygotowane 
sprawozdanie opisowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŜetowej. Zarząd Powiatu 
miał obowiązek przedstawić Radzie Powiatu w/w sprawozdanie w terminie do końca                 
marca br. i ten termin został dochowany. Natomiast Rada jest zobligowana do końca                   
czerwca br. rozpatrzyć sprawozdanie i na jego podstawie udzielić absolutorium Zarządowi 
Powiatu. Komisja Rewizyjna do 15 czerwca br. przedstawia wniosek o udzielenie lub nie 
udzielenie absolutorium dla Zarządu z tytułu wykonania budŜetu za rok 2010. Rada Powiatu 
zapoznaje się równieŜ z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii sprawozdania. 
 Członkowie Komisji podjęli dyskusję w przedmiotowym temacie. 
 Radna Anna Kamińska zaapelowała o nie przyjmowanie nowych inwestycji skoro na 
koniec roku dochody nie są wykonane i na inwestycje zaciągany jest kredyt. Stwierdziła, iŜ 
nie powinno przyjmować się takich załoŜeń, jeŜeli wiadomo, Ŝe nieruchomość w Kołbieli nie 
będzie sprzedana.  
 Radny Zdzisław Zych zwrócił uwagę na niewykonane inwestycje.   

Radna Teresa Uzarska zwróciła uwagę na poz. 13 załącznika Nr 3 (Sprawozdanie               
z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych w Powiecie Otwockim w 2010 r.) do 
przedmiotowego sprawozdania dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 2713W Regut-
Celestynów-Dąbrówka-Glina-Wola Karczewska w Woli Duckiej. W planie została przyjęta 
kwota 100 tys. zł, natomiast w planie po zmianach oraz wykonaniu przedstawiona jest 
pozycja zerowa. Radna zapytała dlaczego nie doszło do wykonania w/w zadania 
inwestycyjnego? Poprosiła o wyjaśnienia w tej kwestii na następnym posiedzeniu Komisji.  

PowyŜszą prośbę radnej poparł Przewodniczący Komisji. 
Radny Artur Brodowski odniósł się do inwestycji pn. „Przebudowa ciągu drogowego    

ul. Batorego (od wjazdu do ZP ZOZ) oraz skrzyŜowania na rondo ul. Batorego,                             
ul. Warsztatowa i ul. Kraszewskiego wraz z ul. Kraszewskiego do ronda przy ul. Mieszka I                       
w Otwocku.” Dodał, Ŝe warto zwrócić uwagę na system odwodnienia. 
 Radny Zdzisław Zych zapytał o wykonanie wydatków majątkowych.  
 Przewodniczący Komisji odniósł się do informacji nt. komunalizacji terenów przy 
Ognisku Wychowawczym Świder im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. 
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 Ad. 2 
 
1. Radny Artur Brodowski odniósł się do kwestii zamiaru likwidacji Szkół wchodzących               

w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 
Klinicznym im. prof. A. Grucy w Otwocku. W uzasadnieniu do podjętej uchwały                        
w w/w sprawie podane jest, iŜ szacunkowo Powiat otrzyma na rok 2011 około 300.000 zł. 
mniej licząc ten sam bon oświatowy co na rok 2010. Następnie poprosił o informacje: 

− ile musiałby Powiat dołoŜyć w przypadku gdyby nie likwidował Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. A. Grucy 
w Otwocku? 

− ile będzie kosztowała Powiat likwidacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w SPSK? 
PowyŜszą prośbę radnego poparł Przewodniczący Komisji. 

 
2. Członkowie ustalili termin kolejnego posiedzenia: 
26 kwietnia 2011 r. o godz. 16.15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku,                  
ul. Górna 13 
Proponowany porządek posiedzenia: 
1. C.d. analizy sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu Powiatu za 2010 r. 

przedstawiona przez Zarząd Powiatu. 
2. Sprawy róŜne. 
 
Ad. 3 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                    Janusz Goliński 


