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Protokół Nr 20/16 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 17 października 2016 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 

kierunkiem Przewodniczącego Komisji Budżetowej radnego Zdzisława Zycha w godzinach 
od 1630  do 1800.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi 
listami obecności.  

Na wstępie Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie zaproponował 
poniższy porządek posiedzenia. 

Porządek posiedzenia: 
1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 
2. Zaopiniowanie uchwał na XVIII sesję Rady Powiatu w Otwocku. 
3. Omówienie sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji budżetu i Wieloletniej Prognozy 

Finansowej za I półrocze 2016 roku. 
4. Sprawy różne. 
5. Zakończenie posiedzenia. 
 
Ad. 1 

Komisja Budżetowa jednogłośnie przyjęła ww. porządek posiedzenia. 
 
Ad. 2 

1. Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały 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. 

 
 W wyniku dyskusji Przewodniczący poddał głosowaniu pozytywnie zaopiniowanie 
projektu uchwały. 
 
Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,                
w obecności 7 członków Komisji. 
 

Głosowanie: „za” – 7 osób.  
 

2. Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały 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,                
z późn. zm. 

 
 W wyniku dyskusji Przewodniczący poddał głosowaniu pozytywnie zaopiniowanie 
projektu uchwały. 
 
Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,             
w obecności 7 członków Komisji. 
 

Głosowanie: „za” – 7 osób.   
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3. Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie poręczenia 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                  
w Warszawie dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku przy                
ul. Batorego 44. 

 
 W wyniku dyskusji Przewodniczący poddał głosowaniu pozytywnie zaopiniowanie 
projektu uchwały. 
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, w obecności              
7 członków Komisji. 
 

Głosowanie: „za” 6 osób, „wstrzymała się” 1 osoba.    
 

4. Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale 
Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 września 2010 r. w sprawie 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz 
rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały 
budżetowej. 

 
 W wyniku dyskusji Przewodniczący poddał głosowaniu pozytywnie zaopiniowanie 
projektu uchwały. 
 
Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,                         
w obecności 7 członków Komisji. 
 

Głosowanie: „za” 7 osób.    
 

5. Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę                 
Nr 7/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej. 

 
 W wyniku dyskusji Przewodniczący poddał głosowaniu pozytywnie zaopiniowanie 
projektu uchwały. 
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, w obecności             
7 członków Komisji. 
 

Głosowanie: „za” 5 osób, „przeciw” 2 osoby.   
 

6. Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę                  
Nr 11/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, 
Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 
 W wyniku dyskusji Przewodniczący poddał głosowaniu pozytywnie zaopiniowanie 
projektu uchwały. 
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, w obecności             
7 członków Komisji. 
 

Głosowanie: „za” 6 osób, „przeciw” 1 osoba.   
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7. Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie organizacji 
wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej szkół               
i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 

 
Starosta Powiatu Otwockiego oświadczył, że na dzień dzisiejszy Zarząd Powiatu 

rekomenduje rozwiązanie, które pozytywnie opiniuje Komisja Edukacji. Natomiast biorąc 
pod uwagę stanowisko Komisji Budżetowej, Zarząd Powiatu w pierwszym półroczu 
przyszłego roku przedstawi rachunek zysków i strat tej reorganizacji. 
Następnie Starosta uzasadniając zaproponowane rozwiązanie powiedział, że na chwilę obecną 
Powiat nie jest przygotowany, jeśli chodzi o bazę lokalową, nie ma również programu dla 
jednostek organizacyjnych, czyli dla Oświaty Powiatowej, Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowego Urzędu Pracy ewentualnie Biblioteki 
Powiatowej, nie jest przygotowany pod względem sieci informatycznej. Dodał, że gdyby 
powstało Centrum Usług Wspólnych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu 
byłoby daleko do kierowników tych jednostek, stąd obawa, że mogłoby dojść do powstania 
tzw. szumu informacyjnego. W związku z czym potrzeba czasu, aby zgrać ze sobą ludzi, żeby 
wiedzieli co do kogo należy. Tworzenie CUW dla wszystkich jednostek, to jest prawo,             
a nie obowiązek.  
 

W wyniku dyskusji Przewodniczący poddał głosowaniu pozytywnie zaopiniowanie 
projektu uchwały. 
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, w obecności             
7 członków Komisji. 
 

Głosowanie: „za” 5 osób, „przeciw” 1 osoba, „wstrzymały się” 2 osoby.   
 

8. Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania Statutu 
Oświacie Powiatowej w Otwocku. 

 
 W wyniku dyskusji Przewodniczący poddał głosowaniu pozytywnie zaopiniowanie 
projektu uchwały. 
 
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, w obecności             
7 członków Komisji. 
 

Głosowanie: „za” 5 osób, „wstrzymały się” 3 osoby. 
 
Ad. 3 

Skarbnik Starostwa Otwockiego omówił sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji 
budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku 
 
Ad. 4   

1. Przewodniczący Komisji odczytał pismo z dnia 30 czerwca 2016 roku Otwocku 
(znak sprawy: SPR.0005.8.2016) o wyrażenie opinii przez Komisję dla potrzeb 
przyjęcia przez Radę Powiatu ustaleń w sprawie odwołania do uchwały                   
Nr 120/XIV/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie 
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną 
przeznaczone środki PFRON złożone przy piśmie z dnia 15 czerwca 2016 r.   
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Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. pisma. 
 
2. Przewodniczący Przedstawił pismo z dnia 14 września 2016 r., w sprawie ujęcia 

wniosku w planie budżetu Powiatu Otwockiego na 2017 r. (znak sprawy: 
SRP.0005.12.2016). 

 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. pisma. 
 
3. Przewodniczący Komisji odczytał wyciąg Nr 366 z projektu protokołu Nr 103/16  

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 12 października 2016 r., który 
wpłynął do Komisji.  

 
  Komisja zapoznała się z decyzją Zarządu.  

4. Przewodniczący Komisji odczytał wyciąg Nr 370 z projektu protokołu Nr 104/16  
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 14 października 2016 r., który 
wpłynął do Komisji.  

 
Komisja zapoznała się z decyzją Zarządu. 
 
5. Przewodniczący Komisji przedstawił e-mail z dnia 23 czerwca 2016 r. 

 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. pisma. 

 
Ad. 5 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
 
W załączeniu: 

1) lista obecności; 
2) e-mail z dnia 23 czerwca 2016 r.; 
3) wyciąg Nr 366 z projektu protokołu Nr 103/16  z posiedzenia Zarządu Powiatu                  

w Otwocku z dnia 12 października 2016 r.; 
4) wyciąg Nr 370 z projektu protokołu Nr 104/16  z posiedzenia Zarządu Powiatu                  

w Otwocku z dnia 14 października 2016 r. 
 
 

Protokółowała : 
 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 
 

Zdzisław Zych 
 

 


