
PROTOKÓŁ NR 44/12 
 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
w dniu 14 maja 2012 r.  

 
 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji 
Pana Waldemara Walkiewicza odbyło w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku.        
W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Pani 
Alicja Matuszewska Skarbnik Powiatu. 
 
Porządek posiedzenia: 
 
1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Wstępna analiza materiałów w celu przygotowania wniosku absolutoryjnego. 
4. Sprawy róŜne. 
 
Ad. 1  

W spotkaniu uczestniczyło 5 członków Komisji. Radni jednogłośnie zatwierdzili 
porządek  obrad.  

 
Ad. 2  

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 

Ad. 3 
 Komisja Rewizyjna analizowała otrzymane materiały w celu przygotowania wniosku 
absolutoryjnego: 

− uchwałę Nr 160/W/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej           
w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłoŜonym 
przez Zarząd Powiatu w Otwocku sprawozdaniu z wykonania budŜetu Powiatu 
Otwockiego za 2011 rok, 

− bilans z wykonania budŜetu Powiatu, 
− bilans łączny jednostek budŜetowych wraz z rachunkiem zysków i strat oraz 

zestawieniem zmian funduszu jednostki, 
− bilans Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej wraz z rachunkiem zysków 

i strat oraz zestawieniem zmian w funduszu jednostki, 
− bilans Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz z rachunkiem zysków   

i strat oraz zestawieniem zmian w funduszu jednostki, 
−  bilans Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z rachunkiem zysków          

i strat, zestawieniem zmian w kapitale własnym oraz rachunkiem przepływów 
pienięŜnych. 

W roku 2010 dochody wynosiły 96.948 tys. zł., z czego dochody majątkowe stanowiły 
9.379 tys. zł. 

W roku 2011 dochody wynosiły 95.534 tys. zł., z czego dochody majątkowe stanowiły 
2.577 tys. zł. 

W roku 2010 wydatki wynosiły 107.194 tys. zł. w tym inwestycje 21.502 tys. zł. 
W roku 2011 wydatki wynosiły 104.631 tys. zł. w tym inwestycje 10.259 tys. zł. 



W związku z powyŜszym stwierdzamy, Ŝe w 2011 roku procentowo zrealizowano 
znacznie mniej inwestycji niŜ w roku 2010. 
 
Ad. 4 

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 21 maja 2012 r. (poniedziałek) o godz. 
1400. 
 

Na tym posiedzenie zakończono.  
   
      

Sekretarz Komisji:                                                         Przewodniczący Komisji:                
                    
 Teresa Uzarska          Waldemar Walkiewicz 

 


