
 
PROTOKÓŁ NR 13/11 

 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 30 maja 2011 r. 
 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji 
Pana Waldemara Walkiewicza odbyło w siedzibie Starostwa. W spotkaniu udział wzięli 
członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz Skarbnik Powiatu Pani Alicja 
Matuszewska.  
 
 
Porządek posiedzenia:  
 
1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przygotowanie wniosku absolutoryjnego. 
3. Sprawy róŜne. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 
Ad. 1  

W spotkaniu uczestniczyło 5 członków Komisji. Radni jednogłośnie zatwierdzili 
porządek  obrad.  

 
Ad. 2  

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z realizacji budŜetu powiatu 
Otwockiego za 2010 r. oraz uchwałą Nr 158/W/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wydania opinii                 
o przedłoŜonym przez Zarząd Powiatu w Otwocku sprawozdaniu z wykonania budŜetu 
Powiatu Otwockiego za 2010 rok, a takŜe po przeprowadzeniu kontroli realizacji uchwał 
Rady Powiatu przez Zarząd za rok 2010 stwierdza, Ŝe pod względem terminowości                  
i szczegółowości sprawozdanie jest dobrze wykonane. 
Zaplanowane dochody po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku wykonano             
w 97,6%, wydatki zaś (równieŜ po zmianach w ciągu roku) zrealizowano w wysokości 
107.194 tys. zł, co stanowi 94,5% planu. Deficyt budŜetowy na koniec roku wyniósł 
10.245.843,82 zł. 
Na wszystkie zmiany zarówno w dochodach, jak i wydatkach zarząd miał zgodę Rady 
Powiatu w formie uchwał. 
 Komisja Rewizyjna zgłasza następujące uwagi do sprawozdania Zarządu Powiatu 
Otwockiego za 2010 rok: 

1. Zobowiązania Powiatu i poręczenie w roku 2010 wzrosły o 10.245.843,82 zł 
powiększając zobowiązania powiatu do 33.234.710,64 zł. co stanowi 37,3% 
dochodów ogółem. 
Zobowiązania ZP ZOZ w ciągu roku wzrosły z 32.097.491,29 w 2009 r. do 
36.238.729,20 zł w 2010 r. 
W roku 2010 nie uzyskano dochodów ze sprzedaŜy majątku. 
 

Ad. 3 
Następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 6.06.2011 r. (poniedziałek)      

o godz. 1500 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13. 
 



Ad. 4 
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 

 
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
    
                                          
     Sekretarz Komisji:      Przewodniczący Komisji: 
                     
       Teresa Uzarska                    Waldemar Walkiewicz 
                   
         
                       
 
 
 
 
 
 
 


