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Protokół Nr 45/13 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 20 listopada 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 obrad: 

1. Przedstawienie i omówienie projekt budżetu Powiatu na rok 2014. 
2. Sprawy różne. 
3. Zakończenie obrad. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 
Ad. 1 
 Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska przedstawiła założenia do projektu uchwały 
budżetowej. Omówiła strukturę dochodów oraz wydatków na rok 2014. Poinformowała,                      
iż planowane są dochody w łącznej kwocie 119.367.991 zł, a wydatki w kwocie                                  
112.516.959 zł. Budżet jest planowany bez zaciągania nowych kredytów oraz pożyczek. 
Planowane zadłużenie na koniec 2014 r. stanowi kwotę w wysokości 56.311.357 zł. Skarbnik 
dodała, że od 1 stycznia 2014 roku wchodzi w życie indywidualny wskaźnik zadłużenia, 
wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., który 
szczegółowo został omówiony w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Otwockiego. Zgodnie z indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia, stan zadłużenia na 
koniec 2014 r. będzie wynosić 6,07 %.  
 Radny Jarosław Kozłowski zwrócił uwagę na zapisy dotyczące subwencji oświatowej 
oraz dochodów ze sprzedaży mienia.  

Skarbnik powiedziała, że planowana subwencja jest niższa niż w br. Nabór uczniów 
we wrześniu br. ma wpływ na subwencję na rok przyszły. Nadmieniła, iż w uzasadnieniu do 
projektu uchwały znajduje się wykaz nieruchomości do sprzedaży.  

Radny Jarosław Kozłowski zapytał czy istnieje możliwość niezapłacenia 
„janosikowego”?  

Starosta odpowiedziała, że nie jest to możliwe. Jeżeli pieniądze są na koncie i nie 
dokona się zapłaty, to grozi za to dyscyplina finansów publicznych. Jednostki samorządu 
terytorialnego, które płacą „janosikowe” walczą o zmniejszenie jego wartości. Zmiana tego 
przepisu jest trudna, ponieważ więcej jest jednostek, które korzystają z tej formy pomocy 
kraju. 

Radny Jarosław Kozłowski zapytał o spłatę zobowiązań przejętych po ZP ZOZ-zie. 
Skarbnik odpowiedziała, że dług jest spłacany zgodnie z harmonogramem. Spłata 

ostatniej raty kredytu jest planowana na 2021 rok.  
 Radny Zdzisław Zych zwrócił uwagę na planowaną przebudowę ul. Portowej                         
w Otwocku, koszt inwestycji wynosi 5.490.000 zł. Zapytał kto będzie partycypował                            
w kosztach przebudowy?  

Wicestarosta odpowiedział, że druga połowa kosztów ma być pokryta ze 
„schetynówki” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”. 
Poinformował o złożonym wniosku. Dodał, że ostatecznie „schetynówki” nie zostały jeszcze 
rozdzielone.    
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 Radny Zdzisław Zych odniósł się do planowanych inwestycji, które będą realizowane 
pod warunkiem sprzedaży mienia. Powiedział, że z tego zapisu nic nie wynika, inwestycje są 
odkładane na dalszy plan.  

Starosta powiedziała, że większość jednostek samorządu terytorialnego wprowadza 
zapis warunkujący realizację inwestycji sprzedażą majątku, jako zabezpieczenie. 

Skarbnik nadmieniła, że sprzedaż mienia została zaplanowana w kwocie 9.800.000 zł, 
a wydatki na inwestycje 12.300.000 zł. Powiedziała, że jeżeli nie będzie środków, inwestycje 
nie będą realizowane.  

Radny Zdzisław Zych zauważył, że Powiat dokłada do oświaty prawie 3 mln zł.  
Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk powiedział, że gdyby nie szkolnictwo 

specjalne, Powiat dokładałby do oświaty dużo więcej pieniędzy.  
Radna Aneta Bartnicka wróciła do kwestii wniosku o budowę chodnika w Człekówce, 

zgłaszanego do projektu budżetu Powiatu na rok 2014. Radna przypomniała, że Gmina 
Kołbiel wyraziła chęć partycypowania w w/w inwestycji. Mieszkańcy wsi Człekówka 
przeznaczyli fundusz sołecki na tą inwestycję. Ponadto radna poinformowała, że Wójt 
skierował do Zarządu Powiatu w Otwocku pismo w tej sprawie. Na zakończenie wypowiedzi 
radna stwierdziła, że nic się nie dzieje w tej kwestii, w związku z czym poprosiła                                    
o wyjaśnienia. 

Starosta powiedziała, że do Zarządu Powiatu nie wpłynęło pismo Wójta Gminy 
Kołbiel.  

Wicestarosta nadmienił, iż jest wiele problemów dotyczących lokalizacji chodnika.  
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby radni wrócili do przedmiotowej kwestii 

na następnym posiedzeniu.   
 
Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał głosowaniu zaopiniowanie projektu 

budżetu powiatu na rok 2014. 
  Głosowanie: za – 4 osoby, wstrzymały się – 3 osoby. 
 
Projekt budżetu Powiatu na rok 2014 został zaopiniowany pozytywnie przez 

członków Komisji Budżetowej. 
 
Skarbnik przedstawiła i omówiła założenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego, zgodnie z przekazanymi radnym materiałami.   
 

Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał głosowaniu zaopiniowanie projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego. 

Głosowanie: za – 4 osoby, wstrzymały się – 3 osoby. 
  
 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego został 
zaopiniowany pozytywnie przez członków Komisji Budżetowej. 

 
Ad. 2 

Przewodniczący Komisji poinformował o wnioskach do projektu uchwały budżetowej 
Powiatu na rok 2014. Następnie odczytał dwa pisma radnego Gminy Celestynów Zbigniewa 
Konefała do Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19.09.2013 r. o zabezpieczenie środków                         
w budżecie Powiatu na rok 2014 na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej, biegnącej 
przez wsie Jatne i Dyzin oraz zabezpieczenie 300.000 zł na dokończenie przez Zarząd Dróg 
Powiatowych nakładki asfaltowej i wykonanie poboczy na drodze powiatowej Dyzin – Jatne. 
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Wniosek: 
Komisja Budżetowa wnioskuje do Zarządu Powiatu o wystąpienie do Wójta Gminy 
Celestynów z zapytaniem o zabezpieczone środki w budżecie Gminy na proponowane 
inwestycje. 
 
W/w wniosek został przyjęty przez aklamację. 
 

Przewodniczący Komisji odczytał wyciąg Nr 614 z projektu protokołu Nr 160/13                        
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 12.11.2013 r. oraz wyciąg Nr 620                             
z projektu protokołu na 162/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu                    
19.11.2013 r. – odpowiedzi na wniosek i opinie Komisji Budżetowej w dniu 28.10.2013 r. 
 
Ad. 3 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

 
 
W załączeniu: 

1) lista obecności; 
2) wyciąg Nr 614 z projektu protokołu Nr 160/13 z posiedzenia Zarządu                             

Powiatu w Otwocku w dniu 12.11.2013 r.;                                               
3) wyciąg Nr 620 z projektu protokołu Nr 162/13 z posiedzenia Zarządu                             

Powiatu w Otwocku w dniu 19.11.2013 r.; 
4) pismo członka Zarządu Powiatu Grzegorza Michalczyka z dnia 15.11.2013 r.  – 

informacja nt. wysokości nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2014 roku;                                  
5) pisma z dnia 19.09.2013 r. radnego Gminy Celestynów Zbigniewa Konefała – 

wnioski do budżetu Powiatu na rok 2014.  
 

 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

                Sylwia Strzeżek                                                                        Janusz Goliński 
 
 


