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Protokół Nr 30/12 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 20 listopada 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. Projekt uchwały budżetowej na rok 2013.  
2. Sprawy różne: 

− wyciąg Nr 413 z projektu protokołu Nr 100/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu                       
w Otwocku w dniu 24.10.2012 r. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
4. Zakończenie obrad. 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  
 
Ad. 1  
 

Skarbnik przedstawiła projekt budżetu Powiatu na rok 2013 (w załączeniu wydruk 
prezentacji multimedialnej zaprezentowanej członkom Komisji). Skarbnik powiedziała,                       
że dochody w łącznej kwocie kształtują się na poziomie 114.701.608 zł, z czego: bieżące 
101.498.966 zł   i majątkowe 13.202.642 zł, natomiast wydatki stanowią w łącznej kwocie 
107.477.616 zł, z czego: bieżące 99.000.603 zł i majątkowe 8.477.013 zł. Skarbnik dodała,                   
że Powiat w najbliższym czasie przejmie do 48 mln zł zadłużenia tj. kwotę nominalnie 
wyliczoną na dzień poprzedzający dzień rejestracji Spółki, czyli na dzień 12 listopada br.                       
Nie ulega wątpliwości, że będzie to bardzo duże obciążenie dla budżetu. W/w zobowiązania 
powinny zostać przyjęte przez radnych na grudniowej sesji do obecnego budżetu. W ten 
sposób część zobowiązań zostanie rozliczona w roku 2012, a pozostała kwota, która nie 
zostanie rozliczona z dotacji przejdzie na rok 2013. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach 
publicznych organ stanowiący jst powinien uchwalić budżet przed rozpoczęciem roku 
budżetowego tj. do 31 grudnia, jednak dopuszcza się możliwości uchwalenia go już w roku 
budżetowym do końca stycznia w tzw. szczególnie uzasadnionych przypadkach. W związku     
z powyższym budżet Powiatu Otwockiego na rok 2013 zostanie przyjęty do końca stycznia 
2013 r., z uwagi na rozpoczęty proces przekształcenia. Poza tym Powiat czeka na zmianę 
ustawy o finansach publicznych, która ma wyłączać ze wskaźników kwoty przejętych 
zobowiązań od ZP ZOZ.  

Starosta powiedziała, że spłata kredytu w wysokości 17 mln zł (wynikającego                          
z przejętych zobowiązań), który Powiat zaciągnie w przyszłym roku, zostanie rozłożona na 
ok. 15 lat. Raty będą pokrywane z opłat za dzierżawę majątku Szpitala (szacowany koszt 
rocznej dzierżawy to ok. 1 mln 200 tys. zł netto).    
 
Ad. 2 
 

1. Przewodniczący odczytał wyciąg Nr 413 z projektu protokołu Nr 100/12 z posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 24.10.2012 r. Poinformował, że materiały dot. 
przedmiotowej kwestii członkowie Komisji otrzymali drogą elektroniczną. 
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Wniosek: 
Komisja Budżetowa wnioskuje o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Jeżeli 
potwierdzi się faktyczna, trudna sytuacja rodzinna i majątkowa strony, wówczas 
Komisja proponuje przyj ąć rozwiązanie zaproponowane przez Wicestarostę.  

Głosowanie: za – 6 osób, przeciw – 1 osoba. 
 

2. Radna Aneta Bartnicka powiedziała, że nie otrzymała jeszcze odpowiedzi na 
zapytanie zgłoszone podczas wrześniowej sesji, mianowicie jakie wpływy uzyskuje 
Starostwo z reklam umieszczonych na ogrodzeniu Pałacu Zamoyskich w Kołbieli i na 
co te środki są przeznaczane? 

 
Starosta odpowiedziała, że jeżeli chodzi o sprawę opłat za reklamy, to jest ona na 

bieżąco monitorowana. Są również z tego tytułu wpływy stanowiące dochody budżetowe. 
Księgowane są one w dziale 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.  
 

3. Radna Aneta Bartnicka nawiązując do wyjazdowego posiedzenia Komisji Edukacji, 
Kultury, Sportu i Rekreacji, której jest Przewodniczącą, zapytała, czy istnieje 
możliwość doposażenia w przyszłym roku wyremontowanych pomieszczeń Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. gen. Filipowicza 9? Dodała, że jest to 
koszt 20-30 tys. zł, a środki na ten cel można było pozyskać z opłat za umieszczenie 
reklam. Dzięki takiemu doposażeniu Szkoła mogłaby zaoszczędzić na opłatach za 
korzystanie z obiektów Otwockiego Klubu Sportowego w Otwocku.  

 
Starosta powiedziała, że Szkoła wykazując się operatywnością może pozyskać                     

w/w środki w inny sposób.  
 
Ad. 3 
 

Protokół Nr 29/12 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie,         
w obecności 7 członków Komisji.  
 
Ad. 4 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

           Honorata Tarnowska                                                                     Janusz Goliński 
 


