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Protokół Nr 47/13 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

wraz z przewodniczącymi merytorycznych komisji  
w dniu 9 grudnia 2013 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 obrad: 
1. Ostateczna opinia nt. projektu budżetu Powiatu na rok 2014: 

− przedstawienie opinii właściwych merytorycznych komisji Rady Powiatu nt. projektu 
uchwały budżetowej, 

− dyskusja, ewentualne wnioski, 
− zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu na rok 2014 przez członków Komisji 

Budżetowej.  
2. Sprawy bieżące. 
3. Przyjęcie protokołów Nr 44-45/13 z poprzednich posiedzeń Komisji.  
4. Zakończenie obrad. 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
Ad. 1 
 

Przewodniczący Janusz Goliński poinformował, iż komisje pozytywnie zaopiniowały 
przedmiotowy projekt budżetu. W załączeniu do protokołu znajdują się stosowne wyciągi            
z ich posiedzeń. 

Radny Jarosław Kozłowski zapytał o nieruchomość oznaczoną jako działka ew. nr 6/9 
o pow. 11364 m2 z obr. 135 w Otwocku przy ul. Batorego 44. W/w nieruchomość stanowi 
własność Powiatu Otwockiego planowaną do sprzedaży w 2014 r. Zwrócił uwagę na 
przeznaczenie terenu.  

Radna Lucyna Komorowska zapytała o dotację celową dla Gminy Otwock na 
realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 300.000 zł. Stwierdziła, 
iż finansowanie powinno dotyczyć wyłącznie transportu odbywającego się w granicach 
administracyjnych powiatu otwockiego.  

Radny Zdzisław Zych nawiązał do kwestii inwestycji. Powiedział, że nie odpowiada 
mu zapis warunkujący ich realizację od sprzedaży. Dodał, że zgodnie z materiałami 
przekazanymi członkom Komisji, w ciągu ostatnich trzech lat, na zadania inwestycyjne 
realizowane na drogach, Powiat z własnych środków wydatkował kwotę 8 mln 874 tys. zł, 
przy łącznej ponad 18 mln zł.  

Radna Lucyna Komorowska, w odniesieniu do proponowanych zadań inwestycyjnych 
w przyszłym roku, zapytała o klucz podziału?  
  Wicestarosta Mirosław Pszonka poinformował, że w planie wydatków majątkowych 
na 2014 rok znajdują się głównie inwestycje drogowe, których realizacja dotyczyła roku 
bieżącego, a nie zostały wykonane. Tak samo jak w tym roku, wydatki inwestycyjne będą 
wykonywane po zrealizowaniu dochodów ze sprzedaży mienia. Pierwszeństwo w realizacji 
inwestycji będą miały zadania, na które Powiat otrzyma środki zewnętrzne. 

Radny Jarosław Kozłowski zwrócił uwagę, iż nie we wszystkich pozycjach dot. 
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nieruchomości wskazanych do sprzedaży podana jest ich powierzchnia. Poprosił                                  
o uzupełnienie tych informacji do sesji budżetowej. Następnie zapytał o spłatę zadłużenia.  

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska odpowiedziała, że spłata zobowiązań 
długoterminowych została przedstawiona na str. 7-8 uzasadnienia do projektu budżetu. 
Poinformowała, iż na spłatę kredytów i pożyczek w 2014 roku zaplanowano kwotę                                   
7.051.032 zł, w tym: na kredyty kwota rzędu 6.805.456 zł i pożyczki kwota 245.576 zł.  

Radny Jarosław Kozłowski zapytał czy istnieje możliwość niezapłacenia 
„janosikowego”?  

Starosta odpowiedziała, że nie jest to możliwe. Jeżeli pieniądze są na koncie i nie 
dokona się zapłaty, to grozi za to dyscypliną finansów publicznych. Jednostki samorządu 
terytorialnego, które płacą „janosikowe” walczą o zmniejszenie jego wartości. Zmiana tego 
przepisu jest trudna, ponieważ więcej jest jednostek korzystających z tej formy pomocy 
państwa. 

 
Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 

projektu budżetu Powiatu na rok 2014 celem wydania ostatecznej opinii. 
Głosowanie: za – 7 osób, wstrzymała się – 1 osoba.  

 
Projekt budżetu Powiatu na rok 2014 został zaopiniowany pozytywnie  

przez członków Komisji Budżetowej. 
 
Ad. 2 
 
 Przewodniczący poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Komisji tj.: 

− wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach powiatowych Powiatu 
Otwockiego w latach 2011-2013; 

− wyciąg z danych ewidencyjnych dot. długości dróg powiatowych i ilości obiektów 
mostowych w powiecie otwockim w poszczególnych gminach; 

− wyciąg Nr 625 z projektu protokołu Nr 164/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu                 
w dniu 03.12.2013 r. dot. odpowiedzi na wnioski Komisji skierowane podczas 
posiedzeń w dniach 20 i 26 listopada 2013 r. 
 

 Członkowie Komisji ustalili termin następnego posiedzenia 17 grudnia 2013 r.                         
o godz. 1615 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku, w temacie zaopiniowania 
materiałów na XXXIV sesję Rady Powiatu w Otwocku.  
 
Ad. 3 
 

Protokoły Nr 44-45/13 z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte. 
Głosowanie: za – 8 osób, nie głosowała 1 osoba. 
 
Ad. 4 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

W załączeniu: 
1) lista obecności; 
2) wyciąg Nr 28 z projektu protokołu Nr 35/13 z posiedzenia Komisji Porządku 

Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w dniu 25.11.2013 r.; 
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3) wyciąg Nr 28 z projektu protokołu Nr 52/13 z posiedzenia Komisji Edukacji, 
Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 27.11.2013 r.; 

4) wyciąg Nr 45 z projektu protokołu Nr 83/13 z posiedzenia Komisji Ochrony 
Zdrowia i Rodziny w dniu 27.11.2013 r.; 

5) wyciąg Nr 18 z projektu protokołu Nr 40/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 02.12.2013 r.; 

6) wyciąg Nr 19 z projektu protokołu Nr 29/13 z posiedzenia Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Promocji Powiatu w dniu 03.12.2013 r.; 

7) wyciąg Nr 24 z projektu protokołu Nr 45/13 z posiedzenia Komisji Budżetowej                                
w dniu 20.11.2013 r.; 

8) wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach powiatowych Powiatu 
Otwockiego w latach 2011-2013; 

9) wyciąg z danych ewidencyjnych dot. długości dróg powiatowych i ilości obiektów 
mostowych w powiecie otwockim w poszczególnych gminach; 

10) wyciąg Nr 625 z projektu protokołu Nr 164/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu                 
w dniu 03.12.2013 r. dot. odpowiedzi na wnioski Komisji skierowane podczas 
posiedzeń w dniach 20 i 26 listopada 2013 r.  
 

 
            Protokółowała:                                                                     Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                Janusz Goliński 
 


