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Protokół Nr 8/11 
ze wspólnego posiedzenia  

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu  
oraz Komisji BudŜetowej  
w dniu 27 czerwca 2011 r.  

 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Dariusza Grajdy, w godzinach                         
od 1600 do 1640. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą 
obecności oraz: 

− 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. 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na IX sesję RP. 

1) projekt k – w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 
najmu budynku kontenerowego o pow. uŜytkowej 750 m2 oraz budynku gospodarczego 
(dawnej lodowni) o pow. uŜytkowej  100 m2  oraz umowy dzierŜawy nieruchomości o 
pow. 1336  m2 stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka 2260/2 o pow. 110 219 m2 na czas oznaczony do 1 roku na rzecz 
dotychczasowego najemcy i dzierŜawcy,  

2) projekt j – w sprawie zmiany uchwały Nr 30/VI/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 
marca 2011 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON,  

3) projekt a – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budŜetu Powiatu Otwockiego za 2010 rok,  

2. Zakończenie obrad.  
 
Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli w/w porządek obrad.  

 
Ad. 1 
 
 Członkowie komisji zaopiniowali poniŜsze projekty uchwał: 
 

1) projekt k – w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 
najmu budynku kontenerowego o pow. uŜytkowej 750 m2 oraz budynku gospodarczego 
(dawnej lodowni) o pow. uŜytkowej  100 m2  oraz umowy dzierŜawy nieruchomości              
o pow. 1336  m2 stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka 2260/2 o pow. 110 219 m2 na czas oznaczony do 1 roku na rzecz 
dotychczasowego najemcy i dzierŜawcy;  

 
  W/w projekt uchwały został omówiony przez Kierownika Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Starostwa. 
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Komisja BudŜetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 
Głosowanie: za – 9 osób. 

 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 8 osób.  
 

2) projekt j – w sprawie zmiany uchwały Nr 30/VI/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 
marca 2011 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                          
i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON; 

 
  W/w projekt uchwały został omówiony przez Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Otwocku. 
 
Komisja BudŜetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 9 osób. 
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 8 osób. 
 

3) projekt a – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budŜetu Powiatu Otwockiego za 2010 rok;  

 
  W/w projekt uchwały został omówiony przez Skarbnika. 
 
Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 7 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymała się – 1 osoba.  
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu pozytywnie zaopiniowała w/w 
projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 7 osób, przeciw – 1 osoba.  
 
Ad. 2 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                     Dariusz Grajda 


