
PROTOKÓŁ NR 14/16 
 

z posiedzenia Komisji Budżetowej  
w dniu 12 maja 2016 r.  

 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Zdzisława Zycha w godzinach 1630 do 1745. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Skarbnik Powiatu Wiesław 
Miłkowski zgodnie z załączonymi listami obecności. 

  
Pan Przewodniczący powitał zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad. 
 

Porządek posiedzenia: 
1. Przedstawienie porządku obrad.  
2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku.  
4. Sprawy różne. 
5. Zakończenie posiedzenia. 
 
Ad. 1  

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 

Ad. 2 
Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 

Ad. 3 
 Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą do Starosty, aby przy omawianiu 
istotnych spraw dot. budżetu Powiatu był zapraszany na posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 Starosta odpowiedział, że będzie zapraszał Przewodniczącego. 
  
  Skarbnik przystąpił do omawiania projektów uchwał na XIV sesję Rady Powiatu: 

1) w sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                        
22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok,                                   
z późn. zm.; 

2) w sprawie zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                      
22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Otwockiego na lata 2016 – 2028; 

3) w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 
Otwockiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Powiatowej 
Biblioteki Publicznej za I półrocze roku budżetowego; 

4) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki                        
w 2016 roku;  

5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew; 
6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Otwockiego oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 31/13 o pow. 
1,9278 ha z obr. 165 w Otwocku (omówił Starosta). 

 
 Członkowie Komisji zadawali pytania, dyskutowali, po czym przystąpiono do 

głosowania projektów uchwał. 
 



1) Komisja Budżetowa w obecności 5 członków – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały Nr 1 w sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku                             
z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok,                         
z późn. zm. 
 
Głosowanie: 3 osoby „za”, 1 osoba „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się” od głosu 

 
2) Komisja Budżetowa w obecności 5 członków – pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały Nr 2 w sprawie zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku                          
z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Otwockiego na lata 2016 – 2028 
 

Głosowanie: 3 osoby „za”, 2 osoby „wstrzymały się” od głosu 
 

3) Komisja Budżetowa w obecności 5 członków – jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały Nr 3 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Powiatu Otwockiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze roku budżetowego; 
 

4) Komisja Budżetowa w obecności 5 członków – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały Nr 4 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat 
Otwocki w 2016 roku 

Głosowanie: 3 osoby „za”, 2 osoba „przeciw” 
 

5) Komisja Budżetowa w obecności 5 członków – jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały Nr 5 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Gminy Karczew 
 

6) Komisja Budżetowa w obecności 5 członków – jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały Nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego oznaczonej jako działka 
ewidencyjna nr 31/13 o pow. 1,9278 ha z obr. 165 w Otwocku 

 
Ad. 4 

Przewodniczący Komisji zaproponował, żeby sprawozdanie z wykonania budżetu za 
2015 rok zostało omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetowej i Komisji 
Rewizyjnej.                                                                            
 
Ad. 5  

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
W załączeniu: 

1) listy obecności. 
 
 

Protokółowała:                      Przewodniczący Komisji: 
 
  Jolanta Wyszomirska                   Zdzisław Zych 
      
 



 


