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Protokół Nr 31/12 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 26 listopada 2012 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1630 do 1800. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie                 
z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek posiedzenia: 
1.  Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku. 

1) w sprawie zmiany uchwały Nr 165/XIX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 maja 
2012 r. w sprawie przekazania i dofinansowania zadań z zakresu powiatowych dróg 
publicznych na terenie Gminy Józefów; 

2) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012; 
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego; 
4) w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 

kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                          
i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON; 

2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
4. Zakończenie obrad. 
 
Ad. 1 
 
 Przewodniczący Komisji Janusz Goliński przedstawił następujące projekty uchwał: 
 

1) w sprawie zmiany uchwały Nr 165/XIX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 maja 
2012 r. w sprawie przekazania i dofinansowania zadań z zakresu powiatowych dróg 
publicznych na terenie Gminy Józefów; 

 
Wicestarosta Mirosław Pszonka omówił w/w projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski przypomniał o propozycji przekazania 

gminom środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym również zimowe.   
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie w/w projektu 

uchwały.                   
 

Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały, w obecności 7 członków Komisji. 

 
2) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012; 

 
Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła w/w projekt uchwały. 
Radny Kacper Kamiński zapytał, kiedy Powiat otrzyma środki z budżetu Państwa na 

pokrycie zobowiązań Szpitala? 
Skarbnik poinformowała, że wniosek o w/w środki został złożony 20 listopada br. 

Dodała, że do końca grudnia br. środki wpłyną do Powiatu. 
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie w/w projektu 

uchwały.                   
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Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały,                             
w obecności 7 członków Komisji. 

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymały się – 2 osoby.  
 

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego; 
 
Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła w/w projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski stwierdził, że do WPF powinien zostać 

wpisany dług wynikający z przejętych przez Powiat zobowiązań ZP ZOZ. Powiedział, że 
skoro Prognoza jest poprawiana (zmieniana), to powinna być uaktualniona.  

W dyskusji wzięli również udział radni: Teresa Uzarska i Kacper Kamiński.  
 Skarbnik poinformowała, że w załączniku Nr 1 do projektu uchwały, na końcu                        
w miejscu „**” dot. objaśnienia zostanie wpisane: „jest przeznaczone na spłatę rat                               
od kredytów i pożyczek od 2013-2022”. Co do uwagi dot. kolumny zatytułowanej „prognoza 
2012” Pani Skarbnik zobowiązała się do sprawdzenia tej kwestii, ponieważ uzależnione jest 
to od programu „bestia” , w którym tworzone było omawiane zestawienie.  

Przewodniczący Komisji po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik poddał głosowaniu 
pozytywne zaopiniowanie w/w projektu uchwały wraz ze zmianą.                   

 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały,                             
w obecności 7 członków Komisji. 

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymały się – 2 osoby. 
 

4) w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                           
26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                          
i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON; 

 
Wicestarosta Mirosław Pszonka omówił w/w projekt uchwały. 
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie w/w projektu 

uchwały.                   
 

Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały, w obecności 7 członków Komisji. 
 
Ad. 2 
 
1. Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski odczytał opinię prawną dot. konsekwencji 

grożących Powiatowi, jeżeli przekroczy próg 60% zadłużenia, stanowiąca odpowiedź na 
pytanie radnego Zdzisława Zycha zadane podczas XXIII sesji Rady Powiatu.  
 

2. Członkowie Komisji przyjęli, iż prace nad projektem budżetu Powiatu na rok 2013 zostaną 
dokończone w styczniu 2013 r., z uwagi na zmiany jakie zostaną do niego wniesione przez 
Zarząd oraz rozwiązania przyjęte przez Radę Ministrów, dzięki którym od stycznia 2013 r. 
nie będzie naliczane zobowiązanie Szpitala, które Powiat przejmie do swoich długów. 

 
3. Radna Teresa Uzarska i Przewodniczący Rady zapytali o finanse, jeżeli chodzi                                   

o zamknięcie tegorocznego budżetu Powiatu.  
 

4. Przewodniczący Komisji nawiązał do korespondencji dot. przekształcenia ZP ZOZ, jaką 
kierują do radnych Związki Zawodowe. 
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Ad. 3 
 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty przy dwóch głosach 
wstrzymujących się, w obecności 7 członków Komisji.  
 
Ad. 4 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

           Honorata Tarnowska                                                                     Janusz Goliński 
 


