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Protokół Nr 34/13 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 24 stycznia 2013 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1600 do 1900. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie                 
z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2013.  
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego.  
3. Plan pracy Komisji w roku 2013.  
4. Sprawy różne. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
6. Zakończenie obrad. 
 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, w obecności 8 członków Komisji. 
 
Ad. 1 
 
 Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła projekt budżetu Powiatu na rok 2013 
wraz ze zmianami, jakie zostały przyjęte przez członków Zarządu podczas posiedzenia w dniu 
22.01.2013 r. Następnie Skarbnik odniosła się do korekty wprowadzonej do projektu, który 
radni otrzymali w terminie do 15 listopada 2012 r. Powiedziała, że w planie wydatków 
majątkowych w pozycji: „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy                                    
ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa                               
i jednostek organizacyjnych powiatu” pozostanie kwota 250 tys. zł, ze względu na zaciągnięte 
zobowiązania. W związku z czym wydatki majątkowe zostaną zmniejszone o kwotę 1 mln 
250 tys. zł. Pierwotnie Zarząd proponował kwotę 1 mln 500 tys. zł na realizację w/w zadania 
inwestycyjnego. Skarbnik zwróciła uwagę na zapis w uzasadnieniu do uchwały budżetowej, 
że wydatki inwestycyjne będą wykonywane po zrealizowaniu dochodów ze sprzedaży mienia.  
 Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski przedstawił członkom Komisji zestawienie 
porównawcze, jeżeli chodzi o budżety następujących powiatów: otwockiego, mińskiego, 
garwolińskiego i piaseczyńskiego.  

Wicestarosta Otwocki Mirosław Pszonka zwrócił uwagę, iż w projekcie budżetu miała 
zostać zabezpieczona kwota 110 tys. zł na Bibliotekę Powiatową. Niestety nie znalazł takiego 
zapisu. 

Starosta odpowiedziała, że to zadanie zostanie wprowadzone w kwietniu br.,                        
po przyjęciu przez Radę Powiatu uchwały o powołaniu Biblioteki 

Skarbnik zaproponowała, aby w części opisowej dopisać, że kwota 100 tys. zł                                 
z rezerwy ogólnej zostanie przeznaczona na Bibliotekę Powiatową.  
  

W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał głosowaniu 
zgłoszone wnioski do projektu uchwały budżetowej na rok 2013, mianowicie aby: 

 
1) w części opisowej zostało zawarte, że część rezerwy ogólnej w kwocie 100 tys. zł 

będzie przeznaczona na utworzenie Biblioteki Powiatowej; 
Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymały się – 3 osoby.  

 
2) dopisać w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej 2013 na str. 4 zdanie,                    
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że w pierwszej kolejności będą wykonywane inwestycje zasilane środkami 
zewnętrznymi. 

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

Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 
projektu budżetu powiatu na rok 2013.  

Głosowanie: za – 6 osób, przeciw – 1 osoba. 
  

Projekt budżetu Powiatu na rok 2013 został zaopiniowany pozytywnie wraz z wnioskami 
przez członków Komisji Budżetowej. 

 
Ad. 2 
 

Skarbnik omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała o korekcie 
przyjętej przez Zarząd Powiatu polegającej na zmianie okresu kredytowania z 20 do 15 lat 
kwoty 25 mln zł kredytu zaciągniętego w roku 2013, przy oprocentowaniu 7%.  

Następnie Przewodniczący poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 
przedmiotowego projektu uchwały.  

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego została zaopiniowana pozytywnie  
przez członków Komisji Budżetowej. 

 
Ad. 3 
 

Radny Zdzisław Zych zaproponował, aby w lipcu odbyło się posiedzenie poświęcone 
tematowi bilansu otwarcia i sprawozdania finansowego PCZ Spółka z o.o. za I półrocze                                     
2013 r., na które zostanie zaproszony Prezes Spółki.   
 

Członkowie Komisji przyjęli plan pracy Komisji w roku 2013 (w załączeniu).  
 

Ad. 4 
 

1. Przewodniczący Komisji poinformował o wyciągu Nr 478 z projektu protokołu                     
Nr 118/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 22.01.2013 r. dot. 
należności pieniężnej z tytułu obciążenia kosztami wynikającymi z usunięcia, 
przechowywania, oszacowania oraz złomowania pojazdu. Członkowie Komisji 
pozytywnie zaopiniowali decyzję Zarządu Powiatu w przedmiotowej kwestii. 
Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymały się – 2 osoby.  
 

2. Radny Jarosław Kozłowski zapytał, czy wpłynęły pieniądze za weksel byłego 
Dyrektora ZP ZOZ w Otwocku Artura Złotowskiego? 

 
Starosta poinformowała, że Prezes PCZ Spółka z o.o. występuje w tej sprawie na 

drogę sądową. Dodała, że pozew do Sądu powinien zostać złożony w terminie do końca 
miesiąca. Obecnie poszukiwana jest kancelaria.  

 
3. Radny Jarosław Kozłowski zapytał, czy w szpitalu na miejsce kierownika 

administracyjnego został powołany ktoś nowy? 
 
Starosta odpowiedziała, że nie posiada wiedzy w tym zakresie. 
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Ad. 5 
 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty przy jednym głosie 
„wstrzymującym”, w obecności 7 członków Komisji.  
 
Ad. 6 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

           Honorata Tarnowska                                                                     Janusz Goliński 
 


