
 1

Protokół Nr 19/12 
z posiedzenia Komisji BudŜetowej  

w dniu 5 marca 2012 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1600 do 1700. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie                 
z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Omówienie materiałów na XVI sesję Rady Powiatu w Otwocku: 

− w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Otwockiego na rok 2012. 
2. Sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2011. 
3. Sprawy róŜne. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
5. Zakończenie obrad. 
 
Ad. 1  
 

Przewodniczący Komisji Janusz Goliński przedstawił projekty uchwał w sprawie 
zmian w budŜecie Powiatu Otwockiego na rok 2012. 
  Pani Aneta Leleń Główny Księgowy Starostwa omówiła w/w projekt uchwały. 
  Radny Kacper Kamiński zapytał ilu uczniów skorzysta z projektu pt. „Jakość pracy            
w nowoczesnej turystyce” w ramach Programu Leonardo da Vinci, którego realizatorem jest 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych przy ul. Konopnickiej 3 w Otwocku? 
  Starosta poinformowała, Ŝe ok. 80 uczniów.  
  Przewodniczący Rady zapytał czy na stronie internetowej znajduje się budŜet Powiatu 
po zmianach tj. jego tekst ujednolicony? 
  Pani Aneta Leleń odpowiedziała, Ŝe w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 
publikowane są wszystkie uchwały zmieniające budŜet.  

 
Komisja BudŜetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały,                
w obecności 7 członków Komisji.  
 
Ad. 2 
 
  Przewodniczący Janusz Goliński przedstawił członkom sprawozdanie z pracy Komisji 
w roku 2011 (w załączeniu). Następnie poddał głosowaniu jego przyjęcie.  

Głosowanie: za – 7 osób. 
 

Sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2011 zostało przyjęte.  
 
Ad. 3 
 
1. Przewodniczący Rady przedstawił pismo z dnia 05.03.2012 r. Sołtysa wsi Ponurzyca                

o interwencję w sprawie drogi powiatowej Ponurzyca-Karpiska. Sołtys zwraca uwagę na 
zły stan techniczny drogi oraz zarośnięte krzakami rowy, w których jest pełno wody. 
Apeluje o podjęcie szybkiej decyzji i skuteczne działanie w podnoszonej kwestii. Jest to 
juŜ kolejna prośba w tej samej sprawie.  
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  Wicestarosta zapewnił, Ŝe równiarka sukcesywnie będzie równała drogi, ale musi 
jeszcze obeschnąć ziemia. Teraz jest to nie moŜliwe, bo wszystko jest nasiąknięte wodą.  
  Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na potrzebę konserwacji rowów przydroŜnych, 
w ramach bieŜącej konserwacji dróg. 
 
2. Przewodniczący Janusz Goliński poinformował o kolejnym posiedzeniu Komisji: 

26.03.2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku.  
Proponowany porządek obrad: 

1. Informacja nt. planu finansowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Otwocku na 2012 rok. 

2. Omówienie materiałów na XVII sesję RP.  
3. Sprawy róŜne. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
5. Zakończenie obrad. 

 
Ad. 4 
 

Protokół Nr 18/12 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, 
w obecności 7 członków Komisji.  
 
Ad. 5 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                    Janusz Goliński 


