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Protokół Nr 11/11 
z posiedzenia Komisji BudŜetowej  

w dniu 22 sierpnia 2011 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1600 do 1800. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą 
obecności oraz: 

− Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk, 

− Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska, 

− Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Agnieszka 
Zakrzewska-Buczek.   

 
Porządek posiedzenia: 
1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na X sesję Rady Powiatu w Otwocku: 
1) projekt a – w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Otwockiego na rok 2011,  
2) projekt b – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na 

lata 2011-2022,  
3) projekt c – w sprawie zmiany uchwały Nr 28/VI/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia             

31 marca 2011 roku z późn. zm. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez  
Powiat Otwocki w 2011 r.,  

4) projekt d – w sprawie zmiany uchwały Nr 58/IX/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia              
28 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  

5) projekt e – w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ lokalu uŜytkowego w budynku 
połoŜonym w Otwocku przy ul. Andriollego 80 wraz z udziałem w prawie własności 
działki nr  ew. 9/6 w obr. 145 oraz udziału 1/5 części w prawie własności działki                         
nr ew. 9/7 w obr. 145,  

6) projekt f – w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek 
procentowych przy sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz 
dotychczasowych najemców,  

7) projekt h – w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu,  
8) projekt i – w sprawie zmian w składzie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, 

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu oraz Komisji BudŜetowej Rady 
Powiatu w Otwocku.  

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

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1 
 
 Przewodniczący Komisji przedstawił poniŜsze projekty uchwał: 
 
1) projekt a – w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Otwockiego na rok 2011,  

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

Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymały się – 3 osoby.  
 
2) projekt b – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na 

lata 2011-2022,  
 
  Skarbnik omówiła w/w projekt uchwały.  

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

Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymały się – 3 osoby.  
 
3) projekt c – w sprawie zmiany uchwały Nr 28/VI/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia             

31 marca 2011 roku z późn. zm. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez  
Powiat Otwocki w 2011 r., 

  
  Skarbnik omówiła w/w projekt uchwały.  

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

Głosowanie: za – 8 osób, wstrzymała się – 1 osoba.  
 
4) projekt d – w sprawie zmiany uchwały Nr 58/IX/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia               

28 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  

 
  Skarbnik omówiła w/w projekt uchwały.  

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

Głosowanie: za – 8 osób, wstrzymała się – 1 osoba.  
 
5) projekt e – w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ lokalu uŜytkowego w budynku 

połoŜonym w Otwocku przy ul. Andriollego 80 wraz z udziałem w prawie własności 
działki nr  ew. 9/6 w obr. 145 oraz udziału 1/5 części w prawie własności działki nr ew. 9/7 
w obr. 145,  

 
  Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami omówiła w/w projekt uchwały.  

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

Głosowanie: za – 8 osób, wstrzymała się – 1 osoba.  
 
6) projekt f – w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek 

procentowych przy sprzedaŜy w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz 
dotychczasowych najemców,  

 
  Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami omówiła w/w projekt uchwały. 
  Radny Jarosław Kozłowski powiedział, iŜ ma nadzieję, Ŝe obecny Zarząd Powiatu nie 
pokusi się w przyszłości o przejmowanie nieruchomości z lokatorami.  
  W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne 
zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały.  
 
Komisja BudŜetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały,                  
w obecności 9 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 9 osób.  
 
7) projekt h – w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu,  
 
  Przewodniczący Rady omówił w/w projekt uchwały. 
  Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 
przedmiotowego projektu uchwały.  
 
Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności                      
9 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 8 osób, wstrzymała się – 1 osoba.  
 
8) projekt i – w sprawie zmian w składzie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, 

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu oraz Komisji BudŜetowej Rady 
Powiatu w Otwocku.  

 
  Przewodniczący Rady omówił w/w projekt uchwały. 
  Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 
przedmiotowego projektu uchwały.  
 
Komisja BudŜetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały,                  
w obecności 9 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 9 osób.  
   
Ad. 2 
 

1. Radny Kacper Kamiński poprosił, aby informacje o posiedzeniach komisji były 
przekazywane z wyprzedzeniem.  

 
2. Radny Roman Zdunik odniósł się do pisma w sprawie rozkładu czasu pracy aptek, 

przekazanego radnym do wiadomości przez Przewodniczącego Rady. Poprosił                   
o informację nt. uchwały Rady Powiatu podjętej na ubiegłej sesji w przedmiotowej 
kwestii. 
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Starosta poinformowała, iŜ uchwała została przekazana do nadzoru. Wojewoda 
Mazowiecki nie uchylił jej. Obecnie oczekuje ona na publikację w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. Wymagane konsultacje dot. przedmiotowej uchwały zostały 
przeprowadzone. Starosta zauwaŜyła, iŜ pismo przekazane przez Przewodniczącego Rady 
zawiera ogólne uwagi skierowane do wszystkich rad powiatów Województwa 
Mazowieckiego.   

 
3. Radna Aneta Bartnicka zapytała Starostę o opłaty za reklamy umieszczone na terenie 

nieruchomości połoŜonej w Kołbieli przy ul. Parkowej (teren pałacu Zamoyskich). 
Dodała, iŜ większość reklam znajduje się od strony drogi krajowej Nr 17.  

 
Starosta zapewniła, iŜ jutro sprawą zajmie się Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku. 
Przewodniczący Komisji poprosił równieŜ o interwencję w kwestii reklam na terenie 

dawnego Liceum Pielęgniarskiego w Otwocku.  
 
4. Radny Roman Zdunik odniósł się do reportaŜu pt.: „Utylizacja po polsku”, który 

został wyemitowany w programie TVN Uwaga. Firmie Lekaro mieszczącej się na 
terenie Gminy Wiązowna zarzuca się wyrzucanie śmieci wraz z gruzem budowlanym 
na jedno z wyrobisk oficjalnie poddanych rekultywacji. Reporterzy sfilmowali 
równieŜ bazę firmy oraz jej zaplecze. Zdaniem radnego w/w firma powinna zostać 
objęta specjalnym nadzorem.  

 
5. Przewodniczący Komisji poinformował o wyciągu Nr 150 z protokółu Nr 34/11                       

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 12 lipca br. dot. odpowiedzi na 
wyciąg Nr 7 Komisji. 

 
Ad. 3 
 
 Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                    Janusz Goliński 


