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Protokół Nr 14/11 
z posiedzenia Komisji BudŜetowej  

w dniu 24 października 2011 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1600 do 1730. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą 
obecności oraz Członek Zarządu Powiatu Janusz Budny. 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na XII sesję Rady Powiatu w Otwocku: 
a) w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Otwockiego na rok 2011, 
b) w sprawie wyraŜenia zgody na przekształcenie Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 
c) w sprawie likwidacji powiatowej jednostki organizacyjnej o nazwie „Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”. 
2. Sprawy róŜne. 
3. Przyjęcie protokołów Nr 12-13/11 z poprzednich posiedzeń Komisji. 
4. Zakończenie obrad. 
 
 

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, w obecności 8 członków 
Komisji.  
 
Ad. 1 
 

Przewodniczący Komisji przedstawił poniŜsze projekty uchwał: 
 

a) w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Otwockiego na rok 2011, 
 
  Skarbnik omówiła w/w projekt uchwały. 
 

Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności 
7 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymały się – 2 osoby. 
 
b) w sprawie wyraŜenia zgody na przekształcenie Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, 
 
  Starosta omówiła w/w projekt uchwały. Następnie poinformowała o zmianach w:  
− § 4 po „2012” naleŜy dopisać „roku”, 
− ostatnim akapicie uzasadnienia – zamiast „2009” naleŜy wpisać „2010”. 
 

Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności 
8 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymały się – 2 osoby, przeciw – 1 osoba. 
 
c) w sprawie likwidacji powiatowej jednostki organizacyjnej o nazwie „Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”. 
 



 2

  Skarbnik omówiła w/w projekt uchwały.  
 
Komisja BudŜetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 5 osób. 
 

Ad. 2 
 
  Przewodniczący Komisji zapytał o projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Otwocku. Następnie poprosił 
Starostę o komentarz w tej kwestii. 
  Starosta odpowiedziała, iŜ oszczędności zostały juŜ poczynione i będą wynosiły             
ok. 430 tys. zł. W tym roku płace poszły w górę o 1,5 % na kaŜdy miesiąc, w przyszłym roku 
równieŜ przewidywana jest podwyŜka. Podejmowane będą działania jedynie w ramach 
określonego funduszu płac znacznie zmniejszonego (11% etatów mniej). JeŜeli będą jakieś 
regulacje, to tylko wyrównawcze, aby nie było „kominów”. W związku z proponowaną 
reorganizacją nie wiąŜe się zwyŜka. Głównym jej celem jest polepszenie jakości pracy,               
jak równieŜ wprowadzenie pewnych oszczędności finansowych. Starosta dodała,                             
Ŝe cała restrukturyzacja była wynikiem zaleceń audytu i kontroli zewnętrznych m.in. NIK-u,                       
ale równieŜ poczynionych obserwacji. Z projektem w/w Regulaminu zapoznali się wszyscy 
kierownicy wydziałów, mogli teŜ wnosić do niego uwagi.  
 
Ad. 3 
 
 Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednogłośnie.  
  
Ad. 4 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                    Janusz Goliński 


