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Protokół Nr 32/12 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 18 grudnia 2012 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1500 do 1630. 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) projekt Nr 1 – w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012; 
b) projekt Nr 2 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego; 
c) projekt Nr 3 – w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVIII/12 Rady Powiatu                     

w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON; 

d) projekt Nr 4 – w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawianie i wynajem 
zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Otwockiego                 
i będących w posiadaniu zależnym Powiatowego Centrum Zdrowia                      
Spółka z o.o., na czas oznaczony do lat 30 oraz odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tych umów. 

2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
4. Zakończenie obrad. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  

 
Ad. 1 
 Przewodniczący Komisji Janusz Goliński przedstawił następujące projekty uchwał: 
 

a) projekt Nr 1 – w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012; 
 
Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła w/w projekt uchwały. 
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) projekt Nr 2 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Otwockiego; 

 
  Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła w/w projekt uchwały. 

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.  
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c) projekt Nr 3 – w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVIII/12 Rady Powiatu                     
w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON; 
 
Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk omówił w/w projekt uchwały. 
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie w/w projektu 

uchwały.                   
 
Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały, w obecności 7 członków Komisji. 
 

d) projekt Nr 4 – w sprawie wyrażenia zgody na poddzierżawianie i wynajem 
zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Otwockiego                 
i będących w posiadaniu zależnym Powiatowego Centrum Zdrowia                      
Spółka z o.o., na czas oznaczony do lat 30 oraz odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tych umów. 

 
  Radny Zdzisław Zych poprosił o przedstawienie uzasadnienia dla przedmiotowego 
projektu uchwały. 

Starosta Otwocki Bogumiła Więckowska omówiła w/w projekt uchwały. 
  Radna Teresa Uzarska podniosła kwestię odstąpienia od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umów na poddzierżawianie i wynajem zabudowanych nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Otwockiego i będących w posiadaniu zależnym 
Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.  
  Starosta powiedziała, że chodzi o umowy zawarte z ALAB i IPO.  
  Radna Teresa Uzarska zaproponowała przygotowanie projektu uchwały dla 
indywidualnych umów tj. dla ALAB i IPO.  
  Radny Zdzisław Zych poparł wniosek radnej Uzarskiej. W związku z czym 
zaproponował zdjęcie przedmiotowego projektu uchwały z porządku XXV sesji Rady 
Powiatu.   
  Starosta powiedziała, że Zarząd Powiatu odbędzie jeszcze posiedzenie celem 
przygotowania nowych projektów uchwał. Starosta dodała, że zostaną one wniesione na 
najbliższą sesję.  
  Przewodniczący Komisji poinformował, że posiedzenie Komisji odbędzie się                        
20 grudnia o godz. 1530 w PMDK. 
 
Ad. 2 

Przewodniczący Komisji poinformował o wyciągu Nr 453 z projektu protokołu                     
Nr 109/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 30.11.2012 r. stanowiącym 
odpowiedź na wniosek członków Komisji z dnia 20.11.2012 r. 
 
Ad. 3 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie,                               
w obecności 8 członków Komisji.  
 
Ad. 4 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

           Honorata Tarnowska                                                                     Janusz Goliński 
 


