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Protokół Nr 9/11 
z posiedzenia Komisji BudŜetowej  

w dniu 24 maja 2011 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1615 do 1900. 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, 

− Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata 
Woźnicka, 

− Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Agnieszka 
Zakrzewska-Buczek, 

− Kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa 
Magdalena śurawska.   

 
Porządek posiedzenia: 
1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na VIII sesję Rady Powiatu w Otwocku: 
1) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie projektu pn. 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – 
wyrównujemy szanse”, 

2) w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Otwockiego na rok 2011, 
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Józefów – dotacja na Powiatowe 

Warsztaty Ekologiczne  „XII Spotkania nad Świdrem”, 
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego                     

na realizację zadania – „Modernizacja pięciu ścieŜek edukacyjnych pieszych                                 
i rowerowych” przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, 

5) w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka                  
w placówkach rodzinnych na terenie Powiatu Otwockiego, 

6) w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie przez Powiat Otwocki zabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka 211/1 o pow. 8500 m2 z obr. Kępa Nadbrzeska w gminie Karczew, 

7) w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu pięciu lokali mieszkalnych w budynku 
przy ul. Pułaskiego 7B w Otwocku oraz wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie 
bezprzetargowym 17 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie, stanowiącym 
własność Powiatu Otwockiego - na rzecz dotychczasowych najemców, 

8) w sprawie wyraŜenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej słuŜebności przechodu                   
i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, uregulowanej            
w księdze wieczystej WA1O/00050977/0 stanowiącej działkę nr ew. 46/19 o pow. 643 m2 
z obr. 143 w Otwocku do nieruchomości stanowiących działki  nr ew. 46/11, 46/12, 46/17               
i 46/20 o łącznej pow. 1355 m2 z obr. 143 w Otwocku, 

9) w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali w budynku przy                                
ul. Karczewskiej 38 w Otwocku oraz wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie 
bezprzetargowym lokali wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi i udziałem w gruncie, 



 2

stanowiącym własność Powiatu Otwockiego, na rzecz dotychczasowych najemców. 
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 
 
 Przewodniczący Komisji przedstawił poniŜsze projekty uchwał: 
 
1) w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie projektu pn. 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – 
wyrównujemy szanse”, 

 
  Członek Zarządu Powiatu Janusz Budny omówił w/w projekt uchwały.  
  Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski zapytał, co składa się na całkowity koszt 
jednego stanowiska komputerowego? JeŜeli przyjmuje się program zakładający finansowanie 
projektu przez 3 lata, to naleŜy równieŜ w prowadzić zmiany w WPF.  
  W wyniku dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne 
zaopiniowanie przedmiotowego projektu.  
 
Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności 10 
członków Komisji.  

Głosowanie: za – 8 osób, wstrzymały się – 2 osoby.  
 
2) w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Otwockiego na rok 2011, 
 
  Skarbnik omówiła w/w projekt uchwały.  
  O zmiany budŜetowe pytali m.in. radni: Tomasz Atłowski i Kacper Kamiński. 

W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne 
zaopiniowanie przedmiotowego projektu.  
 
Komisja BudŜetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały,                  
w obecności 10 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 10 osób.  
 
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Józefów – dotacja na Powiatowe 

Warsztaty Ekologiczne  „XII Spotkania nad Świdrem”, 
 
  Kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska omówiła w/w 
projekt uchwały.  
  Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 
przedmiotowego projektu.  
 
Komisja BudŜetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały,                  
w obecności 10 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 10 osób.  
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4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego                     
na realizację zadania – „Modernizacja pięciu ścieŜek edukacyjnych pieszych                                 
i rowerowych” przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, 

 
  Kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska omówiła w/w 
projekt uchwały.  
  Członkowie Komisji zgłosili zmianę w § 1 w/w projektu uchwały polegającą na 
dopisaniu do zdania „połoŜonych na terenie Powiatu Otwockiego”, po przecinku. 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 
przedmiotowego projektu.  
 
Komisja BudŜetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały wraz 
ze zmianą w § 1 polegającą na dopisaniu do zdania „połoŜonych na terenie Powiatu 
Otwockiego”, po przecinku, w obecności 10 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 10 osób.  
 
5) w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka                  

w placówkach rodzinnych na terenie Powiatu Otwockiego, 
 
  Dyrektor PCPR omówiła w/w projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 
przedmiotowego projektu.  
 
Komisja BudŜetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały,                  
w obecności 10 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 10 osób.  
 
6) w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie przez Powiat Otwocki zabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka 211/1 o pow. 8500 m2 z obr. Kępa Nadbrzeska w gminie Karczew, 

 
  Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami omówiła w/w projekt uchwały.  
  Radny Artur Brodowski stwierdził, iŜ generalnie przedstawiane do projektów uchwał 
uzasadnienia są lakoniczne i stanowią powielenie podstawy prawnej.  
  W dyskusji nad w/w projektem uchwały udział wzięli radni: Tomasz Atłowski i Artur 
Brodowski.  

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 
przedmiotowego projektu.  
 
Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności 10 
członków Komisji.  

Głosowanie: za – 7 osób, wstrzymały się – 3 osoby.  
 
7) w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu pięciu lokali mieszkalnych w budynku 

przy ul. Pułaskiego 7B w Otwocku oraz wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie 
bezprzetargowym 17 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie, stanowiącym 
własność Powiatu Otwockiego - na rzecz dotychczasowych najemców, 

 
  Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami omówiła w/w projekt uchwały.  
  W dyskusji nad w/w projektem uchwały udział wzięli radni: Tomasz Atłowski i Artur 
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Brodowski.  
 
  Członkowie zauwaŜyli, iŜ w uzasadnieniu, w drugim akapicie, naleŜy dopisać                    
„o gospodarce nieruchomościami” przed wyrazem „rada”.  

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 
przedmiotowego projektu.  
 
Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały wraz                                  
z uwzględnieniem uwagi dot. uzasadnienia, w obecności 10 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 7 osób, wstrzymały się – 3 osoby.  
 
8) w sprawie wyraŜenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej słuŜebności przechodu                   

i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, uregulowanej           
w księdze wieczystej WA1O/00050977/0 stanowiącej działkę nr ew. 46/19 o pow. 643 m2 
z obr. 143 w Otwocku do nieruchomości stanowiących działki  nr ew. 46/11, 46/12, 46/17  
i 46/20 o łącznej pow. 1355 m2 z obr. 143 w Otwocku, 

 
  Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami omówiła w/w projekt uchwały.  
  Członkowie Komisji wnioskowali o umieszczenie w w/w projekcie uchwały uwagi, 
aby przy zawieraniu aktu notarialnego został uwzględniony zapis o solidarnym ponoszeniu 
kosztów związanych z utrzymaniem przedmiotowej drogi przez osoby, którym zostanie 
wyraŜona zgoda na nieodpłatną słuŜebność przechodu i przejazdu.   

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 
przedmiotowego projektu.  
 
Komisja BudŜetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały wraz          
z w/w uwagą, w obecności 10 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 10 osób.  
 
9) w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali w budynku przy                                

ul. Karczewskiej 38 w Otwocku oraz wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w trybie 
bezprzetargowym lokali wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi i udziałem w gruncie, 
stanowiącym własność Powiatu Otwockiego, na rzecz dotychczasowych najemców. 

 
  Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami omówiła w/w projekt uchwały.  
  Członkowie Komisji wnioskowali o umieszczenie w w/w projekcie uchwały uwagi, 
aby przy zawieraniu aktu notarialnego został uwzględniony zapis o zobowiązaniu osób, 
którym zostanie przyznane pierwszeństwo nabycia lokali w budynku przy ul. Karczewskiej 
38 w Otwocku, do niezaleŜnego podłączenia się do mediów poza Szpitalem, w okresie 3 lat. 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 
przedmiotowego projektu.  
 
Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały wraz z w/w uwagą, 
w obecności 10 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 6 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymały się – 2 osoby.  
 
Ad. 2 
 

1. Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski zgłosił Wicestaroście uwagę dot. braku 
reakcji na głos publiczny w sprawie układania chodnika z kostki brukowej na 
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wysokości nieruchomości połoŜonej przy ul. Batorego w Otwocku.  
 
2. Radny Artur Brodowski zaapelował do projektodawców o rozszerzanie uzasadnień 

kierowanych projektów uchwał. W większości po prostu brakuje intencji.  
 

Ad. 3 
 
 Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie,                        
w obecności 10 członków Komisji. 
 
Ad. 4 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                    Janusz Goliński 


