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Protokół Nr 6/11 
z posiedzenia Komisji BudŜetowej  

w dniu 29 marca 2011 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1615 do 1800. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą 
obecności oraz 

− Członek Zarządu Powiatu Janusz Budny, 
− Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk, 
− Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska, 
− p.o. Kierownika Wydziału Funduszy Strukturalnych, Promocji, Kultury, Sportu               

i Turystyki Starostwa Anna Rosłaniec. 
 

Porządek posiedzenia: 
1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na VI sesję Rady Powiatu w Otwocku              

w sprawie: 
a) udzielenia pomocy finansowej z budŜetu Powiatu Otwockiego na wzbogacenie 

księgozbioru bibliotek; 
b) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiązowna na realizację zadania własnego 

„DoŜynki Powiatowe”; 
c) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Otwocka na realizację zadań własnych; 
d) udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Karczew na realizację zadań 

własnych; 
e) zmian w budŜecie Powiatu Otwockiego na rok 2011; 
f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2011 r. 

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

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, w obecności 8 członków 
Komisji. 
 
Ad. 1 
 
1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budŜetu Powiatu Otwockiego na wzbogacenie 

księgozbioru bibliotek, 

W/w projekt uchwały został omówiony przez Panią Annę Rosłaniec.  
Radny Artur Brodowski zapytał, dlaczego na biblioteki nie zostaje rozdysponowane 

50 tys. zł, zgodnie z przyjętym budŜetem, a jedynie kwota 16.500 zł? 
 Pan Janusz Budny Członek Zarządu poinformował o spotkaniu z kierownikami 
bibliotek z całego Powiatu. Dodał, Ŝe jeŜeli będzie zapotrzebowanie w ciągu roku, to 
Starostwo przekaŜe pozostałą kwotę.  
 Radny Jarosław Kozłowski zaapelował, Ŝeby radni przede wszystkim zadbali                        
o bibliotekę w Otwocku, która prowadzi funkcję powiatowej biblioteki publicznej. 
Przypomniał, Ŝe ustawodawca nakłada na powiat utworzenie biblioteki.  

W wyniku dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne 
zaopiniowanie przedmiotowego projektu.  
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Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.  
Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymały się – 3 osoby.  

2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiązowna na realizację zadania 
własnego „DoŜynki Powiatowe”, 

W/w projekt uchwały został omówiony przez Panią Annę Rosłaniec.  
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 

przedmiotowego projektu.  
 
Komisja BudŜetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.  

Głosowanie: za – 8 osób.  

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Otwocka na realizację zadań 
własnych, 

W/w projekt uchwały został omówiony przez Panią Annę Rosłaniec.  
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 

przedmiotowego projektu.  
 
Komisja BudŜetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.  

Głosowanie: za – 8 osób.  

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Karczew na realizację zadań 
własnych, 

W/w projekt uchwały został omówiony przez Panią Annę Rosłaniec.  
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 

przedmiotowego projektu.  
 
Komisja BudŜetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.  

Głosowanie: za – 8 osób.  

5) w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Otwockiego na rok 2011, 

W/w projekt uchwały został omówiony przez Skarbnika.  
Radny Artur Brodowski poprosił Skarbnika o metryczkę i informację nt. wysokości 

subwencji oświatowej.  
Radny Jarosław Kozłowski poprosił o informacje w kwestii wysokości podatku PIT za 

styczeń i luty br.  
Skarbnik zapewniła, iŜ takie informacje przekaŜe.  
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 

przedmiotowego projektu.  
 
Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.  

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymały się – 3 osoby.  

6) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2011 r., 

W/w projekt uchwały został omówiony przez Skarbnika.  
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Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 
przedmiotowego projektu.  
 
Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.  

Głosowanie: za – 4 osób, wstrzymały się – 4 osoby.  
 
Ad. 2 
 
1. Przewodniczący Janusz Goliński przedstawił pisma, jakie wpłynęły do Komisji: 
 

a) pismo z dnia 10.02.2011 r. Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Ponurzyca o wyasygnowanie 
odpowiednich środków pienięŜnych na naprawę drogi powiatowej Ponurzyca-Karpiska; 

 
b) pismo z dnia 26.09.2010 r. radnego gminy Celestynów Tadeusza Floriańczyka, Sołtysa 

Pogorzeli oraz Przewodniczącego Rady Sołeckiej wsi Pogorzeli dot. wniosków 
sołectwa Pogorzel do budŜetu Powiatu na rok 2011 uchwalone na zebraniu wiejskim           
w dniu 26.09.2010 r.; 

 
c) wyciąg Nr 47 z protokółu Nr 11/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 

16 lutego br. dot. odpowiedzi na wyciągi Nr 3 i 4 Komisji. 
 
2. Radny Artur Brodowski zapytał o harmonogram prowadzenia dalszej inwestycji                    

pn. „Przebudowa ciągu drogowego ul. Batorego (od wjazdu do ZP ZOZ) oraz 
skrzyŜowania na rondo ul. Batorego, ul. Warsztatowa i ul. Kraszewskiego wraz                              
z ul. Kraszewskiego do ronda przy ul. Mieszka I w Otwocku.”  

 
Wicestarosta poinformował, iŜ firma Eurovia weszła na plac budowy i realizuje 

inwestycję. Przewidywany termin zakończenia, to koniec kwietnia br. Obecnie kary umowne 
stanowią kwotę ok. 1.200.000 zł.  
 
3. Członkowie ustalili termin posiedzenia Komisji w dniu 7 kwietnia 2011 r. o godz. 1615. 

Tematem spotkania będzie analiza sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu Powiatu 
za 2010 r. przedstawiona przez Zarząd Powiatu. 

 
Ad. 3 
 
 Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.  

Głosowanie: za – 8 osób.  
 
Ad. 4 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                    Janusz Goliński 


