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Protokół Nr 8/11 
ze wspólnego posiedzenia Komisji BudŜetowej  

oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu  
w dniu 26 kwietnia 2011 r.  

 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1615 do 1730. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą 
obecności oraz Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska. 

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

a) w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Otwocku;  
b) w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie bezprzetargowym zabudowanej 

nieruchomości  stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, połoŜonej w Kołbieli przy 
ul. Parkowej 1, na rzecz dotychczasowego najemcy;  

c) w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Otwockiego na rok 2011; 
d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 

2011-2022; 
e) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego. 

2. C.d. analizy sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu Powiatu za 2010 r. 
przedstawiona przez Zarząd Powiatu. 

3. Sprawy róŜne. 
4. Przyjęcie protokołów Nr 6 i 7 z poprzednich posiedzeń Komisji.  
5. Zakończenie obrad. 
 

Członkowie Komisji przyjęli w/w porządek obrad.  
 
Ad. 1 
 
 Członkowie komisji zaopiniowali poniŜsze projekty uchwał: 

   
1) w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Otwocku, 
 

W/w projekt uchwały został omówiony przez Wicestarostę.  
Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski poprosił o sprawdzenie poprawności nazwy 

ulicy w § 3 załącznika.  
Przewodniczący Komisji BudŜetowej Janusz Goliński poddał głosowaniu pozytywne 

zaopiniowanie przedmiotowego projektu.  
 
Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, z prośbą o sprawdzenie 
poprawności nazwy ulicy w § 3 załącznika.  

Głosowanie: za – 7 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymały się – 2 osoby.  
 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Dariusz Grajda 
poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu.  
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

Głosowanie: za – 7 osób, wstrzymała się – 1 osoba.  
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2) w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie bezprzetargowym zabudowanej 
nieruchomości  stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, połoŜonej w Kołbieli przy ul. 
Parkowej 1, na rzecz dotychczasowego najemcy, 

 
W/w projekt uchwały został omówiony przez Starostę.  
Uwagi do projektu uchwały zgłosił radny Artur Brodowski. 
W wyniku dyskusji przewodniczący komisji poddali głosowaniu pozytywne 

zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały.  
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu oraz Komisja BudŜetowa 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, z prośbą o wyjaśnienia Kierownika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w kwestii obrysu budynku wychodzącego poza granice 
działki, któr ą chce sprzedać Powiat.  

Głosowanie K. BudŜetowa: za – 7 osób, przeciw – 2 osoby, wstrzymała się – 1 osoba.  
Głosowanie K. Rozwoju: za – 7 osób, przeciw – 1 osoba.  

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

W/w projekt uchwały został omówiony przez Skarbnika wraz z autopoprawką. 
Członkowie Komisji BudŜetowej poprosili o zmianę w uzasadnieniu, str. 2, w miejscu 

dot. Dz. 700 rozdz. 70005 § 4260, polegającą na wpisaniu wyrazu „zostały” w miejsce 
„będą”.  

Przewodniczący Komisji BudŜetowej Janusz Goliński poddał głosowaniu pozytywne 
zaopiniowanie przedmiotowego projektu.  
 
Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

Głosowanie: za – 7 osób, wstrzymały się – 3 osoby.  
 
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata                   

2011-2022, 
 
  W/w projekt uchwały został omówiony przez Skarbnika. 

Przewodniczący Komisji BudŜetowej Janusz Goliński poddał głosowaniu pozytywne 
zaopiniowanie przedmiotowego projektu.  
 
Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 7 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymały się – 2 osoby.  
 
5) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego. 
 

W/w projekt uchwały został omówiony przez Skarbnika. 
Uwagi do projektu uchwały zgłosił radny Artur Brodowski. 
Przewodniczący Komisji BudŜetowej Janusz Goliński poddał głosowaniu pozytywne 

zaopiniowanie przedmiotowego projektu.  
 
Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymały się – 4 osoby.  
 
Ad. 2 
 
 Przewodniczący Janusz Goliński poinformował o pismach, które wpłynęły do Komisji 
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BudŜetowej: 
 

a) pismo z dnia 22.04.2011 r. Wicestarosty Otwockiego, znak: S.ORiS.0330.16.2011,            
dot. odpowiedzi na pytanie radnej Teresy Uzarskiej w sprawie załącznika Nr 3 
(Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych w Powiecie Otwockim            
w 2010 r.) do przedmiotowego sprawozdania dot. przebudowy drogi powiatowej                
Nr 2713W Regut-Celestynów-Dąbrówka-Glina-Wola Karczewska w Woli Duckiej, 

 
b) wyciąg Nr 78 z protokółu Nr 20/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 

12 kwietnia br. dot. odpowiedzi na wyciągi Nr 5 Komisji. 
 

Skarbnik poinformowała, iŜ w/w sprawozdanie zostało omówione na ubiegłym 
posiedzeniu Komisji, w związku z powyŜszym poprosiła o ewentualne pytania.  

Członkowie Komisji BudŜetowej nie zgłosili pytań w tym punkcie porządku obrad.  
 
Ad. 3 
 
 Radny Artur Brodowski powrócił do kwestii w/w projektu uchwały w sprawie 
wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości  

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, połoŜonej w Kołbieli przy ul. Parkowej 1, na 
rzecz dotychczasowego najemcy. Zaapelował o dokładne sprawdzenie projektu pod 
względem formalno-prawnym.  
 
Ad. 4 
 
 Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednogłośnie.  
 
Ad. 5 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                    Janusz Goliński 


