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Protokół Nr 35/17 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 29 listopada 2017 r. 
 

 

 Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 pod kierunkiem Przewodniczącego 

Komisji radnego Janusza Golińskiego w godzinach od 14
00

 do 15
15

. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Skarbnik Powiatu, zgodnie  

z załączonymi listami obecności.   

Na wstępie Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie zaproponował 

poniższy porządek obrad. 

 

Porządek obrad:  
1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Omówienie i zaopiniowanie przez Komisję projektu budżetu Powiatu na  

2018 r. 

3. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji  

4. Sprawy różne.  

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ww. porządek obrad został przyjęty bez uwag. 

 

Ad. 2 

 Skarbnik Powiatu przedstawił członkom Komisji projekt uchwały budżetowej Powiatu 

Otwockiego na 2018 rok. 

 Dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2018 zaplanowano w łącznej kwocie 

147.711.054 zł, wydatki ogółem 152.439.125 zł.  

Przychody na rok 2018 zaplanowano w łącznej kwocie 11.289.000 zł a rozchody a kwocie 

6.560.929 zł. 

 Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2018 kredytów: 

− na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.728.071 zł, 

− na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.271.929 zł, 

− na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 25.000.000 zł.  

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 430.000 zł i rezerwę celową z przeznaczeniem 

na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220.000 zł.  

 Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 

przedstawionego projektu budżetu Powiatu na 2018 rok. 
 

Głosowanie: „za” – 7 osób  

 

Projekt budżetu Powiatu na 2018 rok został zaopiniowany jednomyślnie pozytywnie,  

w obecności 7 członków Komisji 

 

Ad. 3 

Protokół Nr 33/17 i Nr 34/17 zostały przyjęte jednomyślnie w obecności 7 członków 

Komisji. 

 

Ad. 4  



2 

 

1) Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Barbara Markowska – dyrektor Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie podziękowała Panu Staroście za 

docenienie Dnia Pracownika Socjalnego w imieniu wszystkich pracowników 

pomocy społecznej z terenu powiatu otwockiego. 

 

2) Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 13 listopada 2017 r. dot. prośby 

o dofinansowanie inicjatywy pn. „Bajkowy Sylwester dla Dzieci” organizowany  

w Otwocku (w załączeniu). 

 

Komisja po zapoznaniu się z treścią ww. pisma postanowiła nie udzielać odpowiedzi. 

 

3) Przewodniczący Komisji przedstawił pismo z dnia 31 października br. 

przekazujące w załączeniu zestawienie należności i zobowiązań Powiatowego 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku za lata 2012-2016 (znak sprawy: 

SRP.0005.11.2017) 

 

Ad. 5 

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 

 

Janusz Goliński 

 


