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Protokół Nr 17/11 
z posiedzenia Komisji BudŜetowej 

w dniu 27 grudnia 2011 r.  
 
 

Wspólne posiedzenie Komisji BudŜetowej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego                
i Promocji Powiatu odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem 
Przewodniczących: Dariusza Grajdy i Janusza Golińskiego, w godzinach od 1615 do 1800.             
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami obecności 
oraz Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska. 

 
Proponowany porządek obrad: 
1. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na XIV sesję Rady Powiatu w Otwocku: 

1) projekt i – w sprawie wyraŜenia zgody na ustanowienie na rzecz Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Otwocku na okres 10 lat prawa odpłatnego uŜytkowania 
zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, połoŜonej w 
Otwocku przy ul. Andriollego 80, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 
ewidencyjne nr 9/8 o pow. 819 m2 i nr 9/10 o pow. 87 m2 z obr. 145,  

2) projekt h – w sprawie zbycia, wydzierŜawienia lub wynajęcia majątku trwałego Zespołu 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44,  

3) projekt a – w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Otwockiego na rok 2011,  
4) projekt b – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 

na lata 2011-2022,  
5) projekt c – w sprawie zmiany uchwały Nr 97/XIII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 

1 grudnia 2011 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku  
budŜetowego 2011,  

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

7) projekt e – w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Zespołu Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44,  

8) projekt f – w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego: 

− informacja o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
9) projekt g – w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na rok 2012:  

−   informacja o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
2. Sprawy róŜne. 
3. Zakończenie obrad. 
 
 

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

1) projekt i – w sprawie wyraŜenia zgody na ustanowienie na rzecz Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Otwocku na okres 10 lat prawa odpłatnego uŜytkowania 
zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, połoŜonej              
w Otwocku przy ul. Andriollego 80, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 
ewidencyjne nr 9/8 o pow. 819 m2 i nr 9/10 o pow. 87 m2 z obr. 145; 
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Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Szaciłło zapytał czy cena dzierŜawy nie zmieni 
się?  

Starosta odpowiedziała, Ŝe ceny są aktualizowane, biegły przygotuje nową wycenę. 
Szczegółowe informacje dot. odpłatnego uŜytkowania zostaną przedstawione przez Starostę 
do najbliŜszej sesji Rady Powiatu.  
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności 6 członków Komisji.  
Komisja BudŜetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały,                 
w obecności 7 członków Komisji.  
 

2) projekt h – w sprawie zbycia, wydzierŜawienia lub wynajęcia majątku trwałego Zespołu 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44; 

 
Starosta przedstawiła w/w projekt uchwały.  
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Szaciłło zwrócił uwagę na § 2 w/w projektu 

uchwały, w brzmieniu: „Dla wyraŜenia zgody niezbędne jest uzyskanie opinii Rady 
Społecznej w sprawie zbycia aktywów trwałych oraz przyjęcia darowizny nowej aparatury              
i sprzętu medycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy            
ul. Batorego 44.” Zapytał czy opinia wyraŜona przez Radę Społeczną jest wiąŜąca dla Rady 
Powiatu? 

Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski odpowiedział, Ŝe Rada Społeczna wyraŜa 
swoją opinię pozytywną, bądź negatywną. Rada Powiatu dając takie uprawnienie Radzie 
Społecznej nie moŜe przekazać jej większych uprawnień. Opinia jest jedynie opinią. Decyzję 
w danej kwestii podejmuje Rada Powiatu.  
 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności 6 członków Komisji.  
Komisja BudŜetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały,                 
w obecności 7 członków Komisji.  

 
3) projekt a – w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Otwockiego na rok 2011; 

 
Skarbnik omówiła w/w projekt uchwały. Poinformowała o zmianie w załączniku               

Nr 3 – autopoprawka Zarządu Powiatu. Dodała, Ŝe jest to zmiana na wniosek Oświaty 
Powiatowej.  
  W dyskusji nad powyŜszym projektem uchwały wzięli udział: Przewodniczący Rady 
Tomasz Atłowski i radny Jarosław Kozłowski. Dyskusję w całości moŜna odsłuchać w Biurze 
Rady. 
  Radny Jarosław Kozłowski dopytywał o zmniejszenie dochodów w dziale 700 
rozdział 70005 §§ 0770 i 2360. W uzasadnieniu do przedstawionego projektu uchwały 
napisane jest, Ŝe zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.498.188 zł dostosowując go do 
przewidywanego wykonania oraz w związku z niezrealizowaniem dochodów ze sprzedaŜy 
mienia powiatu i Skarbu Państwa. 
  Starosta zapewniła, Ŝe wskaŜe nieruchomości Skarbu Państwa.  
 
Komisja BudŜetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały wraz 
ze zmianą, w obecności 7 członków Komisji.  
 

4) projekt b – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 
na lata 2011-2022; 
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Skarbnik omówiła w/w projekt uchwały.  
Radna Teresa Uzarska zwróciła uwagę na zapis zawarty w uzasadnieniu pkt 6: 

„wprowadzono umowę Nr 187/KT/2011 na dostawę dokumentów komunikacyjnych zawartą 
w 2011 r. na okres 3 lat na ogólną sumę 2.900.000 zł”. 

Skarbnik udzieliła szczegółowej informacji nt. podniesionej kwestii.  
 
Komisja BudŜetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały,                 
w obecności 7 członków Komisji.  
 

5) projekt c – w sprawie zmiany uchwały Nr 97/XIII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 
1 grudnia 2011 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku  
budŜetowego 2011; 

 
Skarbnik omówiła w/w projekt uchwały.  
Radny Zdzisław Zych zwrócił uwagę na zapis § 1 pkt 6 w/w projektu uchwały.  
Radna Teresa Uzarska zwróciła uwagę na zapis § 1 pkt 3 w/w projektu uchwały. 
 

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

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

 
Skarbnik omówiła w/w projekt uchwały.  

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

7) projekt e – w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Zespołu Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44; 

 
Skarbnik omówiła w/w projekt uchwały.  

 
Komisja BudŜetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymała się – 1 osoba.  
 

8) projekt f – w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego;  
 
Skarbnik omówiła w/w projekt uchwały. Następnie odczytała pozytywną opinię 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dla przedstawionego projektu uchwały.    
 
Komisja BudŜetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały,                 
w obecności 7 członków Komisji.  
 

9) projekt g – w sprawie uchwalenia budŜetu powiatu na rok 2012; 
 
Skarbnik omówiła w/w projekt uchwały. Następnie poinformowała o pozytywnej 

opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dla przedstawionego projektu uchwały.    
  Pytania do przedstawionego projektu uchwały podczas posiedzenia Komisji skierowali 
radni: Zdzisław Zych, Tomasz Atłowski, Andrzej Szaciłło. Przebieg dyskusji nad w/w 
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projektem uchwały w całości moŜna odsłuchać w Biurze Rady. 
 
Komisja BudŜetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały,                 
w obecności 7 członków Komisji.  
 
Ad. 2 
 
 Radny Zdzisław Zych skierował prośbę o usystematyzowanie nazewnictwa, jeŜeli 
chodzi o nazwy organów Powiatu Otwockiego. W innych powiatach np. w Powiecie Mińskim 
nazwa organu stanowiącego i kontrolnego brzmi: „Rada Powiatu Mińskiego”. W przypadku 
Powiatu Otwockiego jest inaczej – „Rada Powiatu w Otwocku”. Zdaniem Radnego w/w 
nazwa powinna brzmieć: „Rada Powiatu Otwockiego”. Ta sama zmiana powinna mieć 
zastosowanie w przypadku nazwy organu wykonawczego tj. Zarządu Powiatu w Otwocku, 
która powinna brzmieć: „Zarząd Powiatu Otwockiego”. Wniesienie tych zmian znacznie 
ułatwiłoby stosowanie właściwych nazw, jeŜeli chodzi o organy naszego Powiatu.  
 
Ad. 3 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczyli: 
 

            Honorata Tarnowska                                                              Dariusz Grajda  ………..... 
 
         Janusz Goliński  …………. 


