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Protokół Nr 18/12 
z posiedzenia Komisji BudŜetowej  

w dniu 30 stycznia 2012 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 oraz goście, zgodnie                 
z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na XV sesję Rady Powiatu w Otwocku. 
2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2012 rok.  
3. Sprawy róŜne. 
4. Przyjęcie protokołów Nr 15-17/11 z poprzednich posiedzeń Komisji. 
5. Zakończenie obrad. 
 
Ad. 1  
 

Przewodniczący Komisji Janusz Goliński przedstawił poniŜsze projekty uchwał: 
 
a) w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Otwockiego na rok 2012, 
   
  Skarbnik omówiła w/w projekt uchwały. 

 
Komisja BudŜetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały,                
w obecności 10 członków Komisji.  
 
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego, 
   
  Skarbnik omówiła w/w projekt uchwały. 

 
Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności 10 
członków Komisji.  

Głosowanie: za – 9 osób (jedna osoba nie głosowała). 
 
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budŜetu Powiatu Otwockiego, 
 
Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności 10 
członków Komisji.  

Głosowanie: za – 9 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Celestynów, 
 

Radny Jarosław Kozłowski zgłosił następujące uwagi do uzasadnienia 
przedmiotowego projektu. W drugim akapicie: w przedostatnim zdaniu – naleŜy zamienić 
„klasykę” na „muzykę klasyczną”, natomiast w ostatnim zadaniu – naleŜy wykreślić „wśród 
widowni”.  

 
Komisja BudŜetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały,                
w obecności 10 członków Komisji.  
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e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Józefów, 
 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na znaki graficzne uŜyte w tytule zadania                
tj.: „Ogólnopolski przegląd teatrów dla dzieci <<Bez sceny>>”. 

Aneta Bartnicka stwierdziła, Ŝe być moŜe uŜycie tych znaków jest celowe                          
i wybiegiem, aby nie powtarzać cudzysłowu. Dodała, Ŝe w tym przypadku moŜna byłoby 
zastosować kursywę tj.: „Ogólnopolski przegląd teatrów dla dzieci Bez sceny”. 

Starosta powiedziała, Ŝe naleŜy sprawdzić powyŜszą kwestię, poniewaŜ uŜycie w tym 
miejscu np. kursywy moŜe być powaŜną zmianą i niekoniecznie akceptowalną przez drugą 
stronę.     
 
Komisja BudŜetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały,                
w obecności 10 członków Komisji.  
 
f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew, 
 
Komisja BudŜetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały,                
w obecności 10 członków Komisji.  
 
g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Osieck, 
 
Komisja BudŜetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały,                
w obecności 10 członków Komisji.  
 
h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sobienie – Jeziory, 
 
Komisja BudŜetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały,                
w obecności 10 członków Komisji.  
 
i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiązowna, 
 

Przewodniczący Rady zauwaŜył, iŜ w poprzednich projektach cyfry były zapisywane 
w ten sposób, Ŝe tysięczne części były oddzielane kropką, a grosze po przecinku. W tym 
projekcie kropki jednak zabrakło.   
 
Komisja BudŜetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały,                
w obecności 10 członków Komisji.  
 
j) w sprawie powierzenia Gminie Karczew zadania w zakresie kultury w 2012 roku. 
 
  Przewodniczący Rady zapytał, czy w tej kwestii niezbędne jest podjęcie uchwały               
w powyŜszej sprawie? Poprosił o wyjaśnienie do najbliŜszej sesji.  
 
Komisja BudŜetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały,                
w obecności 10 członków Komisji.  
 
Ad. 2 
 
  Przewodniczący Janusz Goliński przedstawił członkom projekt planu pracy Komisji 
na rok 2012. 
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  W wyniku dyskusji została wprowadzona do projektu korekta. Następnie po 
uwzględnieniu zmian, Przewodniczący poddał głosowaniu przyj ęcie planu pracy Komisji 
na rok 2012 (w załączeniu).  

Głosowanie: za – 10 osób. 
 

Ad. 3 
 
1. Radny Zdzisław Zych zwrócił uwagę, Ŝe w uchwalonym Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Otwocku brakuje wydziału (biura) rolnictwa. Zgodnie                       
z wcześniejszym regulaminem, w ramach struktur Starostwa funkcjonował Wydział 
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Obecna nazwa wydziału to: Wydział 
Ochrony Środowiska, w skład którego wchodzą dwa biura: Biuro Zarządzania 
Środowiskiem oraz Biuro Leśnictwa i Ochrony Przyrody.  

 
  Przewodniczący Rady zaproponował, aby radny wrócił do tematu przy zmianie 
Regulaminu Organizacyjnego. 
 
2. W załączeniu do protokołu: 

− wyciąg Nr 241 z protokołu Nr 58/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku                  
w dniu 13.11.2011 r. dot. odpowiedzi na wyciąg Nr 9 Komisji. 

 
Ad. 4 
 

Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednomyślnie.  
 
Ad. 5 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                    Janusz Goliński 


