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Protokół Nr 20/12 
z posiedzenia Komisji BudŜetowej  

w dniu 26 marca 2012 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1600 do 1730. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie                 
z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Omówienie materiałów na XVII sesję Rady Powiatu w Otwocku 
2. Sprawy róŜne. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
4. Zakończenie obrad. 
 
Ad. 1  
 

Przewodniczący Komisji Janusz Goliński przedstawił projekty uchwał: 
 
1) projekt a – w sprawie zmian w budŜecie Powiatu Otwockiego na rok 2012; 
  

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

Głosowanie: za – 5 osób, przeciw – 2 osoby. 
 
2) projekt b – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego; 
 

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

Głosowanie: za – 5 osób, przeciw – 2 osoby. 
 
3) projekt e – w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na 

realizację zadania „Modernizacja ścieŜki edukacyjno-przyrodniczej – Łącznik z siedziby 
MZPK do Ośrodka edukacyjno-muzealnego Baza Torfy”. 

 
Komisja BudŜetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały,                       
w obecności 7 członków Komisji.  
 
Ad. 2 
 

Członkowie Komisji zabierali głos w sprawie propozycji przekształcenia Zespołu 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Dopytywali jak będzie wyglądał budŜet Powiatu po przejęciu 
zobowiązań ZP ZOZ, których maksymalna wartość została oszacowana na kwotę                        
w wysokości 20.500.000 zł.  
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Przewodniczący Komisji przypomniał, Ŝe na 27 marca br. zaplanowane jest 
posiedzenie połączonych komisji Rady Powiatu w Otwocku w przedmiotowym temacie.               
W związku z czym poprosił, aby dyskusję w tym temacie odbyć w w/w terminie, mianowicie 
jutro.  
 
Ad. 3 
 

Protokół Nr 19/12 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty przy dwóch 
głosach wstrzymujących, w obecności 7 członków Komisji.  
 
Ad. 4 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                    Janusz Goliński 


