XXV sesja (piątej kadencji) Rady Powiatu w Otwocku
22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 1600
w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K. I. Gałczyńskiego
w Otwocku przy ul. Filipowicza 9

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie dyplomów oraz nagród dla najlepszych uczniów placówek, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.
4. Wręczenie nagród dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
za udział w Mistrzostwach Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych
i Ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:
1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2016 rok:
a) przedstawienie przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Otwockiego za 2016 rok,
b) przedstawienie przez Zarząd Powiatu sprawozdania finansowego za
2016 rok,
c) przedstawienie przez Zarząd Powiatu informacji o stanie mienia Powiatu
Otwockiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku,
d) odczytanie

uchwały

Składu

Orzekającego

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym
przez Zarząd Powiatu w Otwocku sprawozdaniu z wykonania budżetu
Powiatu Otwockiego za 2016 rok,
e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii o wykonaniu budżetu
Powiatu za 2016 rok,
f) dyskusja,
g) głosowanie projektu uchwały;
2) w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 2016 rok:
a) odczytanie

wniosku

Komisji

Rewizyjnej

w

sprawie

udzielenia

absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 2016 rok,
b) odczytanie

uchwały

Składu

Orzekającego

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Otwocku w sprawie udzielenia absolutorium
dla Zarządu Powiatu Otwockiego za 2016 rok,
c) dyskusja,
d) głosowanie projektu uchwały;
3) w sprawie zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
22 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok,
z późn. zm.;
4) w sprawie zmian w uchwale Nr 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Otwockiego na lata 2017 – 2031, z późn. zm.;
5) w sprawie powierzenia Gminie Karczew prowadzenia zadania w zakresie
zarządzania drogą powiatową Nr 2772W ul. Kardynała Wyszyńskiego oraz
ul. Świderska na odcinku od ul. Bohaterów Westerplatte do granic miasta
Karczewa w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego;
6) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Otwocki
niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych,
położonych w miejscowości Izabela, gm. Wiązowna, oznaczonych w ewidencji
gruntów jako działki ew. nr 78/34 o pow. 0,0116 ha, nr 86/5 o pow. 0,0386 ha,
nr 322/5 o pow. 0,0312 ha, nr 78/30 o pow. 0,0032 ha z obr. Izabela gm.
Wiązowna;
7) w sprawie powołania Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego.
6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku za 2016 rok.
7. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
8. Zapytania i oświadczenia radnych.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
Dariusz Grajda

