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Protokół Nr 36/13 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 28 lutego 2013 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1615 do 1800. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie                 
z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Wstępna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu za 2012 rok. 
2. Sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2012.  
3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.   
5. Zakończenie obrad. 
 
 Przedstawiony porządek obrad został przyjęty 5 głosami „za”, 1 osoba nie głosowała. 
 
Ad. 1 
 
 Zestawienie wykonania budżetu Powiatu Otwockiego na dzień 31 grudnia 2012 r. 
przedstawiła Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska.  
  
 Radny Jarosław Kozłowski stwierdził, że wyniki ogólne, które obserwują członkowie 
Komisji, nie odzwierciedlają faktycznego stanu finansów Powiatu. 
  
 Skarbnik przekazała informacje dot.:  

− ogłoszenia przetargu na kredyt na kwotę 25 mln zł (otwarcie przetargu na kredyt 
27.03.2013 r.), 

− wyrażenia pozytywnej opinii przez Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie nt. w/w kredytu (uchwała z dnia 08.02.2013 r.),  

− wyrażenia pozytywnej opinii przez Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie nt. możliwości sfinansowania planowanego deficytu 
określonego w uchwale budżetowej Rady Powiatu w Otwocku na rok 2013                          
(uchwała z dnia 22.02.2013 r.),  

− wyrażenia pozytywnej opinii przez Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie nt. prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu 
Otwockiego na podstawie przyjętej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata                          
2013-2028 oraz uchwały budżetowej na rok 2013 (uchwała z dnia 22.02.2013 r.). 

 
Ad. 2 
 
 Sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2012 zostało przyjęte przez aklamację. 
 W wyniku dyskusji członkowie Komisji zgłosili poniższy wniosek. 
 
Wniosek: 
Komisja wnioskuje, aby Przewodniczący Rady przeanalizował frekwencję radnych na 
komisjach od początku IV kadencji Rady Powiatu.  
 
W/w wniosek został przyjęty przez aklamację.  
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Ad. 3 
 

1. Przewodniczący Janusz Goliński przedstawił pisma, jakie wpłynęły do Komisji: 
 

1) wyciąg Nr 483 z projektu protokołu Nr 119/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu                        
w Otwocku w dniu 29.01.2013 r. dot. należności pieniężnej z tytułu obciążenia 
kosztami wynikającymi z usunięcia, przechowywania, oszacowania oraz złomowania 
pojazdu;  
 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali decyzję Zarządu Powiatu                                        
w przedmiotowej kwestii.  

Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 

2) wyciąg Nr 484 z projektu protokołu Nr 119/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu                        
w Otwocku w dniu 29.01.2013 r. dot. wniosków Komisji do projektu uchwały 
budżetowej na rok 2013; 
 

3) wyciąg Nr 488 z projektu protokołu Nr 121/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu                        
w Otwocku w dniu 05.02.2013 r. dot. opinii Komisji w kwestii należności pieniężnej             
z tytułu obciążenia kosztami wynikającymi z usunięcia, przechowywania, 
oszacowania oraz złomowania pojazdu;  
 

4) wyciąg Nr 490 z projektu protokołu Nr 122/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu                        
w Otwocku w dniu 12.02.2013 r. dot. należności pieniężnej z tytułu obciążenia 
kosztami wynikającymi z usunięcia, przechowywania, oszacowania oraz złomowania 
pojazdu;  
 

Członkowie Komisji jednomyślnie pozytywnie zaopiniowali przedstawione przez Zarząd 
Powiatu wnioski.  

Głosowanie: za – 7 osób. 
 

5) wyciąg Nr 493 z projektu protokołu Nr 123/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu                        
w Otwocku w dniu 19.02.2013 r. dot. należności pieniężnej z tytułu obciążenia 
kosztami wynikającymi z usunięcia, przechowywania, oszacowania oraz złomowania 
pojazdu;  
 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali decyzję Zarządu Powiatu                                       
w przedmiotowej kwestii.  

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

2. Radna Aneta Bartnicka – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu                                  
i Rekreacji poinformowała, że na najbliższym posiedzeniu członkowie Komisji 
zapoznają się z informacją Zarządu Powiatu nt. prac związanych z utworzeniem 
biblioteki powiatowej. 

 
Starosta poprosiła Przewodniczącą, aby przesunęła temat spotkania ze względu na 

trwające obecnie negocjacje w przedmiotowej kwestii.  
 

3. Radna Aneta Bartnicka zapytała o rozmowy prowadzone z Uczelnią Warszawską                   
im. Mari Curie-Skłodowskiej w sprawie oferty kupna Zespołu pałacowo-parkowego                
w Kołbieli. 
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4. Przewodniczący Komisji zapytał o przyczyny obniżenia subwencji oświatowej.  
 

Skarbnik odpowiedziała, że Ministerstwo przekazuje informację o kwocie subwencji 
bez uzasadnienia. Skarbnik dodała, że została ona zmniejszona o 642 tys. zł. Szczegółowa 
metryczka zostanie podana przez Ministra Edukacji Narodowej.  
 
Ad. 4 
 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty przy jednym głosie 
„wstrzymującym”, w obecności 7 członków Komisji.  
 
Ad. 5 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
W załączeniu: 

1) lista obecności; 
2) zestawienie wykonania budżetu Powiatu Otwockiego na dzień 31 grudnia 2012 r.; 
3) sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2012; 
4) wyciąg Nr 483 z projektu protokołu Nr 119/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu                        

w Otwocku w dniu 29.01.2013 r.; 
5) wyciąg Nr 484 z projektu protokołu Nr 119/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu                        

w Otwocku w dniu 29.01.2013 r.; 
6) wyciąg Nr 488 z projektu protokołu Nr 121/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu                        

w Otwocku w dniu 05.02.2013 r.; 
7) wyciąg Nr 490 z projektu protokołu Nr 122/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu                        

w Otwocku w dniu 12.02.2013 r.; 
8) wyciąg Nr 493 z projektu protokołu Nr 123/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu                        

w Otwocku w dniu 19.02.2013 r. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                    Janusz Goliński 
 


