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Protokół Nr 51/14 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 20 marca 2014 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. Omówienie materiałów na XXXVI sesję Rady Powiatu w Otwocku. 
2. Informacja Zarządu Powiatu o stanie mienia Powiatu Otwockiego.  
3. Sprawy różne. 
4. Zakończenie obrad. 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
Ad. 1 
 Przewodniczący Komisji przedstawił następujące projekty uchwał: 
 
1) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014; 
 
Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 7 osób. 
 

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata                         
2014 – 2028; 

 
  Radny Zdzisław Zych zwrócił uwagę, iż załącznik do uchwały jest mało czytelny. 
Zdaniem radnego powinien zostać zmieniony jego format. 
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymały się – 2 osoby.  
 
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na działania 

związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych                              
i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego 
Zespołu Parków Krajobrazowych; 

 
 Radny Jarosław Kozłowski zgłosił uwagę do uzasadnienia w poz.:  

„Realizacja zadań związanych z ochroną przyrody realizowana będzie przez 
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Środki finansowe przeznaczone będą na 
organizację: …. 

− Lato w Parku (turystyczna aktywizacja dla ludzi dojrzałych – organizacja wycieczki 
rowerowej i marszu nordic walking) – 1.500,00 zł.” 

 
 Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 7 osób. 
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4) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie 
niezgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Europejską Kartą Samorządu Lokalnego; 

 
Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. 

Głosowanie: za – 7 osób. 
 
  Radny Jarosław Kozłowski zapytał, kiedy Polska podpisała Europejską Kartę 
Samorządu Lokalnego? Poprosił o przygotowanie informacji przez radcę prawnego.  
  Członkowie Komisji poparli powyższą prośbę.  
 
5) w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali w budynku przy ul. Zacisznej 20B 

w Otwocku oraz wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali wraz                   
z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w gruncie stanowiącym własność Powiatu 
Otwockiego, na rzecz dotychczasowych najemców; 

 
Uwagi do w/w projektu uchwały zgłosili radni: Jarosław Kozłowski oraz Roman 

Zdunik. 
W wyniku dyskusji radna Aneta Bartnicka zaproponowała, aby projekt uchwały 

Komisja zaopiniowała przed sesją Rady Powiatu, po otrzymaniu stosownych wyjaśnień. 
Członkowie Komisji przychylili się do propozycji radnej. Następnie jednomyślnie 

podjęli poniższy wniosek. 
 
Wniosek: 
Komisja Budżetowa wnioskuje do Zarządu Powiatu o przekazanie następujących 
informacji dotyczących: 

− ceny nieruchomości ostatnich sprzedaży w danym rejonie, 
− szacunkowej propozycji Zarządu, jeżeli chodzi o cenę sprzedaży przedmiotowego 

majątku Powiatu, 
− przeznaczenia terenu.  

 
Komisja nie wyraziła opinii nt. przedmiotowego projektu uchwały.  
  
Ad. 2 
  Informacja nt. mienia Powiatu Otwockiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 3 

1. Radny Jarosław Kozłowski zapytał o sprawę zaległych 6 mln zł (dot. przekształcenia 
Szpitala), które Powiat skarżył, w związku z niezapłaceniem w/w kwoty przez 
Ministerstwo Zdrowia.  

2. Radny Janusz Goliński zapytał o opinię oraz raport biegłego rewidenta z badania 
sprawozdania za 2013 r. Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. 

3. Pani Aleksandra Czajkowska – Zastępca Redaktora Naczelnego „Linii Otwockiej” 
zapytała o sprzedaż nieruchomości w Kołbieli. 

4. Pani Sylwia Wysocka – członek zespołu redakcyjnego „Tygodnika Regionalnego” 
nawiązując do internetowej akcji „Ratujmy Gurewicza” Inicjatywy Obywatelskiej 
„Ratunek Dla Gurewicza”, która zbiera podpisy pod petycją do Wojewody 
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Mazowieckiego o uratowanie wspólnymi siłami tego obiektu i przywrócenie go do 
stanu świetności, zapytała o deklaracje w kierunku Powiatu.  
 

Ad. 4 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

W załączeniu: 
1) lista obecności; 
2) informacja nt. mienia Powiatu wg stanu na dzień 31.12.2013 r. 

 
 
            Protokółowała:                                                                         Przewodniczył: 
 

           Honorata Tarnowska                                                                     Janusz Goliński 
 
 


