
Protokół Nr 26/12 
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 23 lipca 2012 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji -  Pana Janusza Golińskiego, 
w godzinach od 1830 do 1900. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, 
zgodnie z załączonymi listami obecności.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały na XXI sesję Rady Powiatu w Otwocku:

-  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012.
2. Sprawy różne.
3. Zakończenie obrad.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

Ad. 1
Przewodniczący Komisji Janusz Goliński przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012.
Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła przedmiotowy projekt. 
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie w/w projektu 

uchwały.
Głosowanie: za -  8 osób, wstrzymała się -  1 osoba.

Ad. 2

1. Radny Kacper Kamiński zapytał o wydatki związane z zakupem pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek w kwocie 10 tys. zł w Zarządzie Dróg Powiatowych 
(rozdział 60014 § 4240). Zapytał o konkretne zakupy dokonywane z tych środków?

Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski poprosił o przygotowanie odpowiedzi na 
postawione pytanie celem udzielenia jej na najbliższej sesji Rady Powiatu.

2. Radna Teresa Uzarska zapytała o kontrakty z NFZ na rok 2012.

Starosta odpowiedziała, że taka informacja znajduje się w sprawozdaniu Dyrektora 
ZP ZOZ za rok jego pracy. Poza tym biegła księgowa opracowuje dokument, w którym 
odniesie się do raportu Pani Perzyńskiej z badania sprawozdania finansowego ZP ZOZ za rok 
2011 oraz do działalności Dyrektora Szpitala.

3. Przewodniczący Komisji poinformował o piśmie z dnia 19.07.2012 r. Pana
dot. braku odpowiedzi na pytanie w sprawie kwoty netto, jaką uzyskało 

Starostwo ze sprzedaży nieruchomości położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej 1 
(w załączeniu).

Starosta poinformowała, iż jutro wyjaśni w/w kwestię. Zainteresowana osoba na 
pewno uzyska odpowiedź na zadane pytanie.

4. Radny Kacper Kamiński zaproponował wniosek o upublicznienie Komisji Budżetowej
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kontraktu menedżerskiego Dyrektora ZP ZOZ. 

W/w wniosek nie został poddany głosowaniu.

Ad. 3
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Honorata Tarnowska

Przewodniczył: 

Janusz Goliński
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