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Protokół Nr 5/11 
z posiedzenia Komisji BudŜetowej  

wraz z przewodniczącymi komisji Rady Powiatu w Otwocku 
w dniu 14 lutego 2011 r.  

 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1700 do 1800. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą 
obecności oraz: 
− Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Aneta Bartnicka, 
− Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Dariusz Grajda, 
− Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Jarosław 

Kozłowski, 
− Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Franciszek Walczyński, 
− Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Waldemar Walkiewicz, 
− Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska, 
− Pani Aleksandra Czajkowska przedstawicielka Linii Otwockiej. 

 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektu budŜetu Powiatu na rok 2011; 
a) przedstawienie opinii oraz wniosków komisji nt. projektu budŜetu; 
b) sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie uchwały budŜetowej przez 

Komisję BudŜetową.   
2. Sprawy róŜne. 
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
4. Zakończenie obrad. 

 
 PowyŜszy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1 

   
 Skarbnik w imieniu Zarządu Powiatu zgłosiła poniŜsze autopoprawki do projektu 
budŜetu Powiatu na rok 2011, mianowicie w : 
− informacji wyjaśniającej wykreślenie zadania: „Niestety podwyŜki dla nauczycieli szacuje 

się, Ŝe wyniosą ok. 4 mln zł.”; 
− poz. 22 tabeli Nr 2a zmiana nazwy zadania na: „Budowa siedziby Starostwa                              

i Powiatowego Urzędu Pracy – opracowanie dokumentacji.”  
Przewodniczący poinformował, iŜ komisje pozytywnie zaopiniowały przedmiotowy 

projekt budŜetu. W załączeniu do protokółu znajdują się stosowne wyciągi z ich posiedzeń. 
Wniosek zgłosiła jedynie Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w sprawie 
przeznaczenia środków w wysokości 5 tys. zł Miastu Otwock na zadanie związane                         
z prowadzeniem biblioteki powiatowej, ze wskazaniem źródła finansowania z dochodów 
opłat przynaleŜnych Powiatowi z tytułu gospodarki pasem drogowym. 

Skarbnik wyjaśniła, iŜ jeŜeli chodzi kwestię biblioteki powiatowej, to w dziale 921 
rozdział 92116 tabeli Nr 2 została zabezpieczona kwota 50 tys. zł, w związku                          
z powyŜszym w/w wniosek Komisji jest bezprzedmiotowy.   
 Następnie Przewodniczący poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie projektu 
budŜetu powiatu na rok 2011 wraz z powyŜszymi zmianami.  

Głosowanie: za – 6 osób, przeciw – 2 osoby, wstrzymały się – 2 osoby.  
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Projekt budŜetu Powiatu na rok 2011 został zaopiniowany pozytywnie, 
 w obecności 10 członków Komisji.  

 
Ad. 2 
 
 W sprawach róŜnych członkowie Komisji poruszyli temat przyszłości Szpitala 
Powiatowego w Otwocku, w tym propozycję przekształcenia, przeorganizowania jednostki. 
 Starosta poinformowała, iŜ na najbliŜszą Radę Społeczną Dyrektor ZP ZOZ został 
zobowiązany do przygotowania restrukturyzacji. Zdaniem Starosty Szpital na dzień dzisiejszy 
nie powinien generować strat. Obecnie prowadzone są rozmowy i konsultacje równieŜ                              
z przedstawicielami innych szpitali.  
 
Ad. 3 
 
 Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 
  
Ad. 4 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                    Janusz Goliński 


