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Protokół Nr 41/13 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 6 sierpnia 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. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na XXX 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 utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku                 

i nadania statutu; 
c) projekt Nr 3 – w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy 

Samorządem Województwa Mazowieckiego a Samorządem Powiatu Otwockiego                    
w sprawie współpracy w zakresie stworzenia w ramach Powiatowej Biblioteki 
Publicznej, prowadzonej przez Samorząd Powiatu Otwockiego – działu 
pedagogicznego i na nabycie w drodze darowizny od Samorządu Województwa 
Mazowieckiego nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Pułaskiego 3 A; 

d) projekt Nr 4 – w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny 
zabudowanej nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, położonej w Kołbieli, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. Nr 2260/2 o pow. 110 219 m2 z obr. 
Kołbiel uregulowanej w księdze wieczystej WA1O/00048905/8; 

e) projekt Nr 5 – w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego, położonej w Józefowie przy ul. Głównej 10A, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działki 32/6 o pow. 1605 m2 i Nr 32/8 o pow. 53 m2 z obr. 
31 w zakresie udziału wynoszącego 7206/32737 części nieruchomości; 

f) projekt Nr 6 – w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego, położonej w Józefowie przy ul. Głównej 10A, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działki 32/6 o pow. 1605 m2 i Nr 32/8 o pow. 53 m2 z obr. 
31 w zakresie udziału wynoszącego 12212/32737 części nieruchomości; 

g) projekt Nr 7 – w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego, położonej w Józefowie przy ul. Głównej 10A, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działki 32/6 o pow. 1605 m2 i Nr 32/8 o pow. 53 m2 z obr. 
31 w zakresie udziału wynoszącego 13319/32737 części nieruchomości; 

2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołów Nr 39-40/13 z ubiegłych posiedzeń Komisji. 
4. Zakończenie obrad.  
 
 Członkowie Komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad,                             
w obecności 8 członków Komisji.    
 
Ad. 1 

Skarbnik omówiła projekt uchwały Nr 1.  
Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski stwierdził, iż najpierw głosowane powinno 

być utworzenie Biblioteki, w następnej kolejności przyjęcie do budżetu wsparcia finansowego 
oraz wydatków na w/w jednostkę. Dodał, że należałoby wprowadzić zmiany w porządku 
obrad polegające na zmianie kolejności głosowania przedstawionych projektów uchwał lub 
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wykreśleniu z uchwały budżetowej pozycji dot. przedmiotowej kwestii. Zauważył, iż w tym 
roku Powiat dołoży do Biblioteki 50 tys. zł, a będzie to kwota jedynie za 4 miesiące jej 
funkcjonowania. W przyszłym roku i następnych latach będzie wymagane większe wsparcie 
od Powiatu, a przecież nie stać go na to.  

Starosta Bogumiła Więckowska przypominała, że zadaniem własnym samorządu 
powiatowego jest prowadzenie co najmniej jednej powiatowej biblioteki publicznej. Jako 
przykład podała Starostwo Powiatowe w Wołominie, które już przejęło bibliotekę 
pedagogiczną i prowadzi powiatową bibliotekę.   

Wicestarosta Mirosław Pszonka nadmienił, iż majątek Powiatu nie jest zbyt duży,                        
a składają się na niego przede wszystkim dwie kluczowe nieruchomości. Powiedział, że 
propozycja przejęcia nieruchomości przy ul. Pułaskiego jest intratną ofertą. Zwrócił uwagę na 
sąsiedztwo szkół ponadgimnazjalnych, których uczestnicy będą korzystać z zasobów 
powiatowej biblioteki.  

Przewodniczący Komisji również zwrócił uwagę na bliskie sąsiedztwo innych 
powiatowych jednostek m.in. PMDK.  

Członek Zarządu Powiatu Janusz Budny także powołał się na ustawowy obowiązek. 
Dodał, że były podejmowane różne próby, aby to co nałożyła na Powiat ustawa było 
realizowane. Chodzi o współpracę z miejskimi bibliotekami, wsparcie księgozbiorów dla 
poszczególnych gmin, jeżeli chodzi o Powiat. Przypomniał, iż problem braku biblioteki 
powiatowej poruszany był już wielokrotnie, w szczególności sprawa dotyczyła braku 
koordynatora. Zauważył, iż obecnie Powiat ma szansę na przejęcie księgozbioru                                  
i nieruchomości, przy wsparciu finansowym Marszałka. Biblioteka, jako jednostka kultury 
będzie mogła ubiegać się o środki.  

Radny Jarosław Kozłowski zapytał o roczne koszty funkcjonowania biblioteki 
powiatowej. Stwierdził, iż członkowie Komisji powinni otrzymać wyliczenie finansowe, 
jeżeli chodzi o sprawę utworzenia biblioteki. 

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę porządku 
obrad polegającą na omówieniu w pierwszej kolejności projektu uchwały Nr 2.                       
Głosowanie: za – 6 osób.  
  Komisja opiniowała projekty uchwał w następującej kolejności:  
 
2) w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku i nadania statutu; 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

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

1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013; 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymały się – 2 osoby. 
 
3) w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Samorządem 

Województwa Mazowieckiego a Samorządem Powiatu Otwockiego w sprawie 
współpracy w zakresie stworzenia w ramach Powiatowej Biblioteki Publicznej, 
prowadzonej przez Samorząd Powiatu Otwockiego – działu pedagogicznego i na nabycie 
w drodze darowizny od Samorządu Województwa Mazowieckiego nieruchomości 
położonej w Otwocku przy ul. Pułaskiego 3 A; 

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
Głosowanie: za – 6 osób, przeciw – 1 osoba, wstrzymała się – 1 osoba. 

 
4) w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny zabudowanej nieruchomości 

wpisanej do rejestru zabytków, położonej w Kołbieli, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka ew. Nr 2260/2 o pow. 110 219 m2 z obr. Kołbiel uregulowanej w księdze 
wieczystej WA1O/00048905/8; 

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
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Głosowanie: za – 7 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 

5) w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej 
w Józefowie przy ul. Głównej 10A, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 32/6 
o pow. 1605 m2 i Nr 32/8 o pow. 53 m2 z obr. 31 w zakresie udziału wynoszącego 
7206/32737 części nieruchomości; 

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
Głosowanie: za – 7 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 

 
6) w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej 
w Józefowie przy ul. Głównej 10A, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 32/6 
o pow. 1605 m2 i Nr 32/8 o pow. 53 m2 z obr. 31 w zakresie udziału wynoszącego 
12212/32737 części nieruchomości; 

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
Głosowanie: za – 7 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 

 
7) w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej 
w Józefowie przy ul. Głównej 10A, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 32/6 
o pow. 1605 m2 i Nr 32/8 o pow. 53 m2 z obr. 31 w zakresie udziału wynoszącego 
13319/32737 części nieruchomości; 

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
Głosowanie: za – 7 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 

 
Ad. 2 
  Skarbnik przedstawiła wstępne informacje nt. wykonania budżetu Powiatu za                         
I półrocze 2013 r., w porównaniu do dwóch ubiegłych lat. 
  Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na zniszczone ogłoszenie o sprzedaży 
nieruchomości widniejące przy ul. Filipowicza i Poniatowskiego w Otwocku. Zapytał 
również o sprawę zatoczki autobusowej przy ul. Kołłątaja w Otwocku. 
  Radny Roman Zdunik zapytał o tłumaczenie umowy o współpracy partnerskiej 
Polska-Ukraina, które będzie przedmiotem najbliższej sesji Rady Powiatu w Otwocku. 
 
Ad. 3 
 Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednogłośnie,                               
w obecności 7 członków Komisji. 
 
Ad. 4 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
W załączeniu: 

1) lista obecności; 
2) zestawienie wykonania budżetu Powiatu na dzień 30.06.2013 r. 

  
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                    Janusz Goliński 
 


