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Protokół Nr 38/13 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 23 kwietnia 2013 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1600 do 1830. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie                 
z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na XXVIII sesję Rady Powiatu w Otwocku.  

a) projekt Nr 1 – w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013; 
b) projekt Nr 2 – w sprawie określenia liczby udziałów obejmowanych przez Powiat 

Otwocki w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.;  
c) projekt Nr 8 – w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu 

Otwockiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otwocki oraz 
ustalenia warunków, zasad korzystania i opłat za korzystanie z nich. 

2. Informacja Zarządu Powiatu o stanie mienia Powiatu Otwockiego. 
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2012 r. przedstawiona przez 

Zarząd Powiatu.  
4. Zapoznanie się z informacją o wykonaniu WPF za 2012 rok.  
5. Sprawy różne. 
6. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
7. Zakończenie obrad. 
 

Członkowie Komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.  
 
Ad. 1 

Przewodniczący Komisji przedstawił następujące projekty uchwał: 
  

a) projekt Nr 1 – w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013; 
 

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła w/w projekt uchwały przedstawiając 
propozycję zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013 zgodnie z załączonym 
projektem uchwały, jaki radni otrzymali w materiałach na XXVII sesję Rady Powiatu                                     
w Otwocku.  

Radny Jarosław Kozłowski zapytał o zmniejszenie subwencji oświatowej.  
Przewodniczący Komisji zapytał o koszt funkcjonowania Oświaty Powiatowej                      

w Otwocku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku – jednostek 
organizacyjnych Powiatu.  

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

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

b) projekt Nr 2 – w sprawie określenia liczby udziałów obejmowanych przez Powiat 
Otwocki w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.;  

 
Starosta Otwocki Bogumiła Więckowska omówiła w/w projekt uchwały. Następnie 

poinformowała, że 10 kwietnia br. odbyło się „Forum samorządowe Powiatu Otwockiego 
poświęcone PCZ Spółka z o.o.”, podczas którego Prezes PCZ przedstawił stan spółki                      
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w momencie objęcia przez niego funkcji, stan aktualny oraz perspektywy rozwoju podmiotu. 
Zgodnie z uzasadnieniem do przedmiotowego projektu przyczyną podjęcia przedmiotowej 
uchwały jest zamiar zamiany wierzytelności Powiatu Otwockiego przysługującej mu od 
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na udziały w Powiatowym Centrum Zdrowia                                    
Sp. z o.o. Celem jest  konwersja wierzytelności na podwyższenie kapitału poprzez aport                    
w postaci wierzytelności. Starosta dodała, że dzięki podjęciu tej uchwały będzie możliwe 
przeprowadzenie procesu restrukturyzacji w Spółce.   

W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne 
zaopiniowanie projektu uchwały.  
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały,                             
w obecności 8 członków Komisji. 

Głosowanie: za – 7 osób, przeciw – 1 osoba.  
 

c) projekt Nr 8 – w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu 
Otwockiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otwocki oraz 
ustalenia warunków, zasad korzystania i opłat za korzystanie z nich. 

 
Wicestarosta Otwocki Mirosław Pszonka omówił w/w projekt uchwały. 
W wyniku dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne 

zaopiniowanie projektu uchwały.  
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały,                             
w obecności 8 członków Komisji. 

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

Ad. 2 
Skarbnik poinformowała, że informację o stanie mienia Powiatu Otwockiego Zarząd 

Powiatu przekazał w załączeniu do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2012 r. 
 
Ad. 3 

Skarbnik przedstawiła zestawienie wykonania budżetu Powiatu I kwartał 2011-2013 
(w załączeniu). Następnie poinformowała o uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej                     
w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Otwocku 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2012 rok (w załączeniu). 
 
Ad. 4 

Skarbnik przedstawiła informację o wykonaniu WPF za 2012 rok przedstawiając 
zestawienie wykonania programów wieloletnich (dane zawarte na str. 35-38 sprawozdania                       
z wykonania budżetu Powiatu za 2012 r.) 
 
Ad. 5 

1. Przewodniczący Komisji odczytał wyciąg Nr 514 z projektu protokołu Nr 128/13                       
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 27.03.2013 r. 

 
2. Radna Aneta Bartnicka zapytała o bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz 

sprzedaż nieruchomości w Józefowie (Michalinie).  
 

Wicestarosta powiedział, że na pewno środków finansowych na bieżące utrzymanie 
dróg powiatowych będzie za mało. Powiat obecnie dysponuje kwotą 250 tys. zł.  

Starosta poinformowała, że jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości w Józefowie,                  
to było zainteresowanie, jednakże nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do procedury 
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przetargowej. Starosta poprosiła o wyjaśnienia od zainteresowanych. Przyczyną jest 
przygotowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Józefowa, który po 
zatwierdzeniu wprowadzi pewne ograniczenia w tym właśnie rejonie. Starosta dodała, że na 
jej prośbę Burmistrz Miasta Józefowa wstrzymał procedurę uchwalenia w/w planu. Starosta 
powiedziała, że obecnie prowadzone są spotkania robocze, w których uczestniczą: Miasto 
Józefów, Powiat i potencjalni inwestorzy.  
 
Ad. 6 
 Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty. 
 
Ad. 7 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
W załączeniu: 

1) lista obecności; 
2) zestawienie wykonania budżetu I kwartał 2011-2013; 
3) uchwała Nr Wa.116.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                  

w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2013 roku;  
4) wyciąg Nr 514 z projektu protokołu Nr 128/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu                        

w Otwocku w dniu 27.03.2013 r. 
 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                    Janusz Goliński 
 


