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Protokół Nr 1/10 
z posiedzenia Komisji BudŜetowej  

w dniu 27 grudnia 2010 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1500 do 1700. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą 
obecności oraz: 
− Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka,  
− Radna Powiatu Barbara Parol, 
− Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk,  
− Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski.  

 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przedstawienie porządku obrad.  
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.  
4. Przedstawienie i zaopiniowanie projektów uchwał: 

a) zmieniającej uchwałę Nr 248/XXXVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku – 
uchwała budŜetowa na rok 2010,  

b) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego,  
c) w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Otwockiego,  
d) w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Otwockiego.  

5. Sprawy róŜne. 
6. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad. 2 
 
 Przedstawiony powyŜszej porządek obrad został przyjęty. 

Głosowanie: za – 9 osób, wstrzymały się – 2 osoby.   
 
Ad. 3 
 
 Przewodniczący Janusz Goliński poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko 
Wiceprzewodniczącego Komisji. W związku z ich brakiem ogłosił 2 min. przerwę. 

Po przerwie Wicestarosta Mirosław Pszonka zgłosił wniosek formalny o przełoŜenie 
tego punktu obrad na następne posiedzenie Komisji.  

Przewodniczący poddał głosowaniu w/w wniosek. 
Głosowanie: za – 7 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymały się – 3 osoby.  

Wniosek został przyjęty.  
 
Ad. 4 
 
  Przewodniczący Komisji Janusz Goliński przedstawił następujące projekty uchwał: 
 
a) zmieniającej uchwałę Nr 248/XXXVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku – uchwała 

budŜetowa na rok 2010; 
 

Skarbnik omówił w/w projekt uchwały. Następnie przedstawił autopoprawkę Zarządu, 
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aby w § 3 przesunąć kwotę 1 tys. zł z poz. 23 do poz. 25. Uzasadniając, iŜ w Starostwie 
umowy zlecenia zostały juŜ „wyzerowane”, natomiast Rzecznik Prasowy pomimo deklaracji, 
iŜ nie złoŜy rachunku, poniewaŜ jego umowa obowiązuje do końca grudnia br., zmienił 
zdanie i taki rachunek przedłoŜył. W związku z czym niezbędne jest wprowadzenie tej 
zmiany.  

Dyrektor PCPR omówiła zmiany budŜetowe w dziale 852. 
Radny Artur Brodowski poprosił o przeredagowanie drugiego zdania § 5 

uzasadnienia.   
W związku z powyŜszym Skarbnik zaproponował nowe brzmienie tego zadania, 

mianowicie: „PoniewaŜ w wydatkach inwestycyjnych powstały oszczędności przy realizacji 
zadań inwestycyjnych (w drogach – 33.000 zł i koncepcji budowy siedziby Starostwa – 
40.910 zł) oraz w wyniku pozyskania 150.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej                
z Ministerstwa Sportu na budowę boiska w Zespole Szkół Nr 2, co umoŜliwiło wycofanie 
własnych środków z kredytu przeznaczonych na to zadanie, zwiększa się rozchody powiatu            
o kwotę 223.910 zł spłacając przyszłoroczną ratę kapitałową, przypadającą na I kwartał 2011 
i częściowo II ratę  z 2011 r. z kredytu zaciągniętego w 2009 r. w Banku Pocztowym.” 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie w/w projektu 
uchwały wraz z powyŜszymi zmianami.  
 
Wniosek: 
Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały wraz                       
ze zmianami. 

Głosowanie: za – 8 osób, wstrzymały się – 3 osoby.  
 
b) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego,  
 

Skarbnik poinformował, iŜ wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny nie 
ulegają zmianie i pozostają na takim samym poziomie jak w uchwale Nr 213/XXXIII/09 
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 2 września 2009 r. w w/w sprawie.  

Radny Jarosław Kozłowski powiedział, Ŝe będzie głosował przeciwko temu 
projektowi uchwały. Zdaniem radnego jego przyjęcie zamknie moŜliwość podnoszenia płacy 
Staroście, poniewaŜ proponuje się maksymalną stawkę.   

W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne 
zaopiniowanie w/w projektu uchwały.  
 
Wniosek: 
Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała powyŜszy projekt uchwały.                        

Głosowanie: za – 8 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymały się – 2 osoby.  
 
c) w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Otwockiego,  
 

Starosta Bogumiła Więckowska zaproponowała, aby w § 1 ust. 1 w wykropkowane 
miejsce wpisać „31 grudnia 2010 r.” 

Radny Roman Zdunik zwrócił uwagę, iŜ Pani Alicja Matuszewska, którą rekomenduje 
Starosta na stanowisko Skarbnika Powiatu obecnie pełni funkcję Skarbnika w Gminie 
Wiązowna. Dodał, Ŝe Rada Gminy nie ma zamiaru jej odwołać. W związku z czym,                             
w przypadku podjęcia przez Radę Powiatu proponowanego projektu uchwały, Powiat moŜe 
pozostać bez Skarbnika nawet przez kilka miesięcy.  
 W wyniku dyskusji członkowie Komisji ustalili, iŜ w/w projekt uchwały oraz projekt 
uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Otwockiego będą przedmiotem posiedzenia                    
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w dniu 28 grudnia br., które rozpocznie się o godz. 1530 w Powiatowym MłodzieŜowym 
Domu Kultury w Otwocku.  
 
Ad. 5 
  
 Radny Jarosław Kozłowski zwrócił się do Przewodniczącego Rady Tomasza 
Atłowskiego z prośbą włączenia do planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011 punktu 
dot. kosztów funkcjonowania Starostwa i Zarządu za rok 2010. 
 Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe jedną z pierwszych uchwał podjętą przez 
Radę Powiatu w nowym roku powinna być uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej, w związku z powyŜszym radny Jarosław Kozłowski, jako 
członek tejŜe Komisji taki wniosek moŜe zgłosić przy opracowywaniu w/w projektu uchwały.  
 
Ad. 6 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                    Janusz Goliński 
 

 
 
 
 
 


