
 

Protokół Nr 33/12 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 20 grudnia 2012 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury                           
w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego,                        
w godzinach od 1530 do 1600. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, 
zgodnie z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku: 

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Otwockiego i będącej  w posiadaniu zależnym Powiatowego 
Centrum Zdrowia Spółka z o.o. , na rzecz Fundacji Rodzin Adopcyjnych, z siedzibą                   
w Warszawie, na czas oznaczony do lat 10 oraz odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy; 

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Otwockiego i będącej  w posiadaniu zależnym Powiatowego 
Centrum Zdrowia Spółka z o.o. , na rzecz ALAB Laboratoria Spółka z o.o. z siedzibą 
Warszawie, na czas oznaczony do lat 10 oraz odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 

2. Zakończenie obrad. 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  
 
Ad. 1 
 
 Starosta Otwocki Bogumiła Więckowska poinformowała, iż zgodnie z ustaleniami, 
jakie zostały podjęte na ubiegłym posiedzeniu Komisji Budżetowej, Zarząd Powiatu 
postanowił zdjąć projekt uchwały Nr 4 z porządku XXV sesji Rady Powiatu w Otwocku. 
Następnie skierował dwa nowe projekty uchwał.  

W związku z czym Przewodniczący Komisji Janusz Goliński przedstawił następujące 
projekty uchwał: 
 

a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Otwockiego i będącej  w posiadaniu zależnym Powiatowego 
Centrum Zdrowia Spółka z o.o. , na rzecz Fundacji Rodzin Adopcyjnych, z siedzibą                   
w Warszawie, na czas oznaczony do lat 10 oraz odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy; 
 
Radna Aneta Bartnicka poinformowała o piśmie Pań radnych III kadencji Rady 

Powiatu w Otwocku dot. poprawy warunków, jeżeli chodzi o IPO.  
W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne 

zaopiniowanie w/w projektu uchwały.                   
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały,                             
w obecności 7 członków Komisji. 

Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymała się – 1 osoba.  
 

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Otwockiego i będącej  w posiadaniu zależnym Powiatowego 
Centrum Zdrowia Spółka z o.o. , na rzecz ALAB Laboratoria Spółka z o.o. z siedzibą 



 

Warszawie, na czas oznaczony do lat 10 oraz odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 
 
W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne 

zaopiniowanie w/w projektu uchwały.                   
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały,                             
w obecności 7 członków Komisji. 

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymały się – 2 osoby.  
 

Ad. 2 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

           Honorata Tarnowska                                                                     Janusz Goliński 
 


