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Protokół Nr 22/12 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 28 maja 2012 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 oraz goście, zgodnie                 
z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Omówienie materiałów na XIX sesję Rady Powiatu w Otwocku.  
2. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w temacie 

spraw bieżących związanych z realizacją tegorocznego budżetu Powiatu.  
3. Informacja Zarządu nt. inwestycji przyjętych w budżecie powiatu na rok 2012 i wykonania 

budżetu Powiatu za I kwartał 2012 roku. 
4. Sprawy różne. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
6. Zakończenie obrad. 
 

Powyższy porządek obrad został przyjęty bez uwag, w obecności 9 członków Komisji.  
 
Ad. 1  
 

Przewodniczący Komisji Janusz Goliński przedstawił projekty uchwał: 
 
1) projekt Nr 3 – w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012; 
 

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła w/w projekt uchwały. 
Pytania do przedstawionych zmian w budżecie skierowali następujący radni: Teresa 

Uzarska, Zdzisław Zych, Jarosław Kozłowski. 
Przewodniczący poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie w/w projektu uchwały.  

   
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności                    
8 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 7 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 
2) projekt Nr 1 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2011 rok; 
   
  Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła w/w projekt uchwały. Poinformowała 
o opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: 

• uchwała Nr 160/W/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                       
w Warszawie z dnia 27.04.2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 
Zarząd Powiatu w Otwocku  sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego 
za 2011 rok – opinia pozytywna; 

• uchwała Nr Wa.183.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                       
w Warszawie z dnia 28.05.2012 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu w Otwocku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu 
Powiatu Otwockiego za 2011 rok – opinia pozytywna.  
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  Przewodniczący Rady poinformował, że otrzymał od Pani Skarbnik (pismem z dnia 
11.05.2012 r. znak: S.WF.3035.17.2012) kserokopie sprawozdań finansowych Powiatu 
Otwockiego sporządzonych na dzień 31.12.2012 r.: bilans z wykonania budżetu Powiatu; 
bilans łączny jednostek budżetowych wraz z rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem 
zmian funduszu jednostki; bilans Komendy Powiatowej Straży Pożarnej wraz z rachunkiem 
zysków i strat oraz zestawieniem zmian funduszu jednostki; bilans Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego wraz z rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian funduszu 
jednostki; bilans Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z rachunkiem zysków                    
i strat, zestawieniem zmian w kapitale własnym oraz rachunkiem przepływów pieniężnych. 
Są one wyłożone do wglądu w Samodzielnym Biurze Rady Powiatu. 

Radny Jarosław Kozłowski stwierdził, że we wniosku z dnia 21.05.2012 r. Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 2011 rok 
brakuje wyrazu „minus” przed kwotą podaną w następującym zdaniu „Fundusz własny                      
ZP ZOZ wyniósł 20.671.010,12 zł.”                                          

Przewodniczący Rady powiedział, że wystosuje do radnych pismo informujące,                             
że przy opracowywaniu materiałów wkradł się błąd, w związku z czym w w/w wniosku 
Komisji Rewizyjnej należy uwzględnić prawidłowe brzmienie przedmiotowego zdania tj.: 
„Fundusz własny ZP ZOZ wyniósł minus 20.671.010,12 zł.”                                          
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności                    
8 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 7 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 

3) projekt Nr 4 – w sprawie przekazania i dofinansowania zadań z zakresu powiatowych dróg 
publicznych na terenie Gminy Józefów; 

 
Starosta oraz Skarbnik Powiatu omówiły w/w projekt uchwały. 

 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności                    
8 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 7 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 

4) projekt Nr 5 – w sprawie przekazania i dofinansowania zadań z zakresu powiatowych dróg 
publicznych na terenie Gminy Karczew.  

  
Starosta oraz Skarbnik Powiatu omówiły w/w projekt uchwały. 

   
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały, w obecności                    
8 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 7 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 
Ad. 2 
 
  Przedmiotowy temat został przełożony na następne posiedzenie Komisji.  
 
Ad. 3 
 

Skarbnik Alicja Matuszewska, w imieniu Zarządu Powiatu, poinformowała                               
o inwestycjach przyjętych w budżecie powiatu na rok 2012, jak również przedstawiła 
wykonanie budżetu Powiatu za I kwartał 2012 roku. Przekazała członkom Komisji 
zestawienie wydatków inwestycyjnych w budżecie Powiatu wg stanu na 31.03.2012 r. oraz 
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zestawienie porównawcze, jeżeli chodzi o wykonanie budżetu w I kwartale: 2010 r.,                     
2011 r. i 2012 r., co stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 4  
 
  Przewodniczący Rady zapytał o następujące pisma: 

 
• pismo z dnia 14.05.2012 r. Wójta Gminy Wiązowna znak: WT.721.35.2012                          

dot. remontu zniszczonej drogi gminnej Nr 270813W – ulicy Mlądzkiej w Emowie                         
w wyniku katastrofy drogowej na odcinku ok. 700 m; 

 
Starosta zauważyła, iż sprawa dotyczy drogi gminnej. Zapewniła, że na w/w pismo 

zostanie udzielona odpowiedź. 
W związku z powyższym Przewodniczący Rady poprosił o poinformowanie radnych                

o udzielonej odpowiedzi Wójtowi.  
 

• pismo z dnia 24.05.2012 r. Spółdzielni Przewoźników Drogowych „DWORZEC”                     
w sprawie dworca autobusowego w Otwocku. 
  
Starosta poinformowała, iż głównym adresatem przedmiotowego pisma jest        

Prezydent Miasta Otwocka. Następnie dodała, że w w/w kwestii oczekuje decyzji                           
Rady i Prezydenta Miasta Otwocka.  

  
Ad. 5 
 

Protokół Nr 21/12 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, 
w obecności 9 członków Komisji.  
 
Ad. 6 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                    Janusz Goliński 


