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Protokół Nr 48/13 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 17 grudnia 2013 r.  
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Janusza Golińskiego, w godzinach                         
od 1615 do 1710. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie                 
z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek obrad: 

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu: 
1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013; 
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego. 

2. Sprawy różne. 
3. Zakończenie obrad. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 
Ad. 1 
 Przewodniczący Komisji przedstawił poniższe projekty uchwał: 
 

1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013; 
 

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła zmiany budżetowe zaproponowane 
przez Zarząd Powiatu.  

Radna Teresa Uzarska zwróciła uwagę na Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 – zmniejszenie 
planu dochodów o kwotę 777.938 zł z najmu i dzierżawy stosownie do przewidywanego 
wykonania.  
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymały się – 2 osoby.  
 

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego; 
 
Skarbnik omówiła w/w projekt uchwały.  
Radny Jarosław Kozłowski zapytał, jak wygląda wskaźnik zadłużenia Powiatu,                 

w związku ze zmniejszeniem planu dochodów o łączną kwotę 509.823 zł? 
Skarbnik odpowiedziała, że wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem stanowi 

55,37%.  
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 7 osób, wstrzymała się – 1 osoba.  
 
Ad. 2 
 Radny Zdzisław Zych zapytał o termin rozpoczęcia realizacji inwestycji powiatowych. 
 Wicestarosta Mirosław Pszonka odpowiedział, że być może inwestycje rozpoczną się 
już od połowy kwietnia br. Następnie zadeklarował, że na pewno będą one realizowane od 
połowy roku.  
 Starosta potwierdziła powyższą deklarację Wicestarosty.  
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 Przewodniczący Komisji poinformował, że Jerzy Choim – radny Gminy Sobienie-
Jeziory wystąpił do niego z pytaniem w sprawie budowy chodnika na terenie Gminy                      
(od kościoła w stronę cmentarza). Gmina zabezpieczyła na to zadanie kwotę 40 tys. zł.  
 Radny Zdzisław Zych zauważył, iż chodzi o odcinek ok. 500 metrów, o który Gmina 
wnioskowała w roku 2010. 
 Wicestarosta powiedział, że Gmina poza przyjęciem stosownych środków w bieżącym 
budżecie powinna podjąć uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu na 
realizację w/w zadania, a następnie przekazać ją.  
 Starosta Bogumiła Więckowska poinformowała, że jeżeli chodzi o budowę chodników 
wzdłuż dróg powiatowych zlokalizowanych na terenach gmin powiatu otwockiego, to dzisiaj 
radny Roman Zdunik w imieniu uczniów pierwszych klas Gimnazjum w Gliniance złożył 
pismo z prośbą o wykonanie w/w inwestycji w czterech miejscowościach (Czarnówce, 
Rzakcie, Woli Karczewskiej, Majdanie).  
 Radny Jarosław Kozłowski stwierdził, iż ZDP powinien sporządzić plan, w którym 
wskazałby najbardziej „oblegane” ciągi drogowe. Warto byłoby także wykonać pomiary. 
Zdaniem radnego Powiat powinien skupić się na tych odcinkach, na których natężenie ruchu 
jest największe.   
 Wicestarosta odpowiedział, że ZDP na bieżąco monitoruje i aktualizuje ruch drogowy. 
 Radny Zdzisław Zych stwierdził, że problemem zarządcy dróg jest po prostu brak 
środków.  
  
Ad. 3 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

W załączeniu: 
1) lista obecności. 

 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

            Honorata Tarnowska                                                                    Janusz Goliński 
 
 


