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Protokół Nr 15/11 
z posiedzenia Komisji BudŜetowej  

w dniu 25 listopada 2011 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1500 do 1800. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie                 
z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na XIII sesję Rady Powiatu w Otwocku. 
2. Projekt BudŜetu Powiatu na rok 2012. 
3. Sprawy róŜne. 
4. Przyjęcie protokołu Nr 14/11 z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
5. Zakończenie obrad. 
 
Ad. 1  
 

Przewodniczący Komisji Janusz Goliński przedstawił poniŜsze projekty uchwał: 
 
a) w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Otwockiego na rok 2011, 
 
  Skarbnik omówiła w/w projekt uchwały. 
 

Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności 
7 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymały się – 2 osoby. 
 

b) w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2011, 
 
  Skarbnik omówiła w/w projekt uchwały. 
 

Komisja BudŜetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, 
w obecności 7 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 7 osób. 
 
c) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego za 2011 r. Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, 
   
  Skarbnik omówiła w/w projekt uchwały. 
 

Komisja BudŜetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, 
w obecności 7 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 7 osób. 
 
Ad. 2 
 
  Starosta przedstawiła załoŜenia do projektu uchwały budŜetowej. Poinformowała, Ŝe 
wydatki bieŜące są mniejsze od dochodów bieŜących o kwotę 733.042 zł, jest to wymóg 
nowej ustawy o finansach publicznych i m.in. warunek konieczny do tego, Ŝeby od roku 2014 
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został spełniony nowy wskaźnik zadłuŜenia. Na koniec 2012 roku spadnie zadłuŜenie                    
o kwotę 2.127.000 zł. Planowane są dochody w łącznej kwocie 106.662.178 zł.                   
Starosta zaznaczyła, Ŝe jeŜeli chodzi o w/w dochody, to nie została zaplanowana kwota                  
z ewentualnej sprzedaŜy nieruchomości w Kołbieli (pałac Zamoyskich). Zarząd ustalił,               
Ŝe jeśli w dalszym ciągu będzie utrzymywać się stagnacja na rynku nieruchomości, to do 
projektu budŜetu nie zostanie wpisana sztuczna kwota przychodu, której nie da się 
zrealizować. Planowane wolne środki w kwocie 1.780.226 zł oraz oszczędna gospodarka być 
moŜe pozwolą na wprowadzenie nowych inwestycji do budŜetu. W przedstawionym planie 
brakuje inwestycji oświatowych, w związku z powyŜszym Zarząd z pewnością do nich wróci.  
  Członkowie Komisji odbyli dyskusję w temacie przedstawionego projektu uchwały 
budŜetowej, którą w całości moŜna odsłuchać w Biurze Rady.  
  Radny Jarosław Kozłowski pytał o budowę mostu w ulicy Jana Pawła II w Otwocku. 
W/w inwestycja nie została ujęta w planie na rok 2012.  
  Radna Aneta Bartnicka zauwaŜyła, Ŝe jeŜeli chodzi o inwestycje drogowe, to został 
przedstawiony dość sprawiedliwy podział – ok. 400 tys. zł na kaŜdą gminę. Przypomniała,             
Ŝe Starosta mówiła równieŜ o ewentualnym wzroście inwestycji, oczywiście w przypadku 
pojawienia się dodatkowych środków.  
Radna zauwaŜyła, iŜ w przyszłym roku gminy otrzymają środki finansowe na wzbogacenie 
księgozbiorów. W związku z czym zapytała, kiedy Zarząd powróci do idei utworzenia 
biblioteki powiatowej? 
  Radna Teresa Uzarska odnosząc się do wypowiedzi radnej Anety Bartnickiej 
stwierdziła, Ŝe podział środków na inwestycje drogowe jest równy, ale za to niesprawiedliwy. 
Dodała, Ŝe drogi w Józefowie są bardziej uczęszczane.   
  Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski powiedział, Ŝe dokument, który zawierałby 
planowane inwestycje w zakresie dróg w ciągu najbliŜszych czterech lat, przedstawiony przez 
Zarząd Powiatu na początku IV kadencji Rady Powiatu, byłby dobrym rozwiązaniem i radni 
uniknęliby dyskusji typu dlaczego ta inwestycja, a nie inna.  
W kwestii formalnej zgłosił, iŜ przedstawiony materiał nie zawiera ustawowych dokumentów 
np. w ustawie o finansach publicznych mówi się o uzasadnieniu do budŜetu, a nie jak                  
zostało przedstawione w niniejszym projekcie – objaśnieniach. Ta sama kwestia dotyczy 
WPF.  
Następnie Przewodniczący Rady odwołał się do zapisów uchwały Nr 293/XLVI/10                   
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem 
uchwały budŜetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
towarzyszących projektowi uchwały budŜetowej. ZauwaŜył, Ŝe podstawy wymienione                      
w § 1 w/w uchwały powinny zostać zawarte w przygotowanym projekcie uchwały 
budŜetowej. Brakuje priorytetów inwestycyjnych oraz priorytetów i kierunków realizacji 
polityki społecznej.   
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, aby projekty uchwał były przygotowywane zgodnie           
z obowiązującymi zasadami, chodzi o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia                 
20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.  
Przewodniczący Rady odwołał się równieŜ do Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego, 
dokumentu przyjętego w 2004 r., który powinien zostać uaktualniony.   
  Radny Zdzisław Zych nawiązał do środków, jakie zostaną przeznaczone na 
przekształcenie Szpitala Powiatowego.  
 
Ad. 3 
 

1. Radna Aneta Bartnicka odniosła się do procedury składania wniosków do budŜetu 
Powiatu. Wielu mieszkańców składa pisma w tej sprawie i nie otrzymuje odpowiedzi.  
Stwierdziła, Ŝe Przewodniczący Rady ma dobry pomysł, jeŜeli chodzi                                 
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o przedstawienie planu inwestycji drogowych, które będą realizowane w IV kadencji 
Rady Powiatu. 

 
Wicestarosta zauwaŜył, iŜ w/w uchwała Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku 

określa podmioty, które mogą składać wnioski do projektu uchwały budŜetowej.  
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe załącznikiem do projektu uchwały budŜetowej 

powinien być wykaz złoŜonych wniosków z opisaniem sposobu ich załatwienia: jest                     
w budŜecie, planowany w budŜecie w kolejnym roku, odrzucony z powodu braku środków.   

 
2. Przewodniczący Rady poprosił Starostę o przygotowanie, na sprawozdanie Zarządu, 

krótkiej informacji ze spotkania starostów, które odbyło się 24 listopada br. na terenie 
Gminy Wiązowna. Jeden z prezentowanych tematów brzmiał: Zarządzanie usługami 
medycznymi w Powiecie Otwockim. Członkowie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny 
są tym zainteresowani i wywołali temat na ubiegłym posiedzeniu. 

 
Ad. 4 
 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 5 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                    Janusz Goliński 


