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Protokół Nr 8/17 

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego 

wraz z przewodniczącymi komisji Rady Powiatu w Otwocku  

w dniu 6 grudnia 2017 r. 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy 

ul. Górnej 13 pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Rozwoju 

Gospodarczego radnego Zdzisława Zycha w godzinach od 16
15

 do 18
30

.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, przewodniczący komisji, Skarbnik 

Powiatu Wiesław Miłkowski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Danuta 

Wolska – Rzewuska oraz pozostali goście zgodnie z załączonymi listami obecności. 

Na wstępie Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie przedstawił  

poniższy porządek obrad 

 

Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Ostateczna opinia nt. projektu budżetu Powiatu na rok 2018: 

a) przedstawienie opinii właściwych komisji Rady Powiatu nt. projektu uchwały 

budżetowej, 

b) dyskusja, ewentualne wnioski, 

c) zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu na rok 2018 przez członków Komisji 

Budżetowej. 

3. Plan pracy Komisji na rok 2018 r. 

4. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, w temacie spraw 

bieżących związanych z realizacją budżetu.   

5. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.  

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby przed planem pracy Komisji na rok 2018 

w pkt 3 zaopiniować projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 r.  

w formie dotacji celowej dla Miasta Otwocka na realizację projektu „Program Miejski 

Lodowisko”. 

 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:  

 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Ostateczna opinia nt. projektu budżetu Powiatu na rok 2018: 

a) przedstawienie opinii właściwych komisji Rady Powiatu nt. projektu uchwały 

budżetowej, 

b) dyskusja, ewentualne wnioski, 

c) zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu na rok 2018 przez członków Komisji 

Budżetowej. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 r. 

w formie dotacji celowej dla Miasta Otwocka na realizację projektu „Program Miejski 

Lodowisko”.  

4. Plan pracy Komisji na rok 2018 r. 

5. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, w temacie spraw 

bieżących związanych z realizacją budżetu.   
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6. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.  

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ww. porządek obrad został przyjęty przez aklamację. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego poprosił  

o przedstawienie opinii przewodniczących merytorycznych komisji nt. projektu budżetu 

Powiatu na rok 2018. 

 

1. Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Pani Aneta Bartnicka 

przedstawiła pozytywną opinię Komisji o projekcie budżetu Powiatu na rok 2018. 

 

2. Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa Pan Janusz Goliński 

przedstawił jednomyślnie pozytywną opinię Komisji o projekcie budżetu Powiatu na 

rok 2018. 

 

3. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Pan Kazimierz Ciorga 

przedstawił jednomyślnie pozytywną opinię Komisji o projekcie budżetu Powiatu na 

rok 2018. 

 

4. Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego przedstawił 

pozytywną opinię Komisji o projekcie budżetu Powiatu na rok 2018 wraz z nw. 

wnioskami o: 

• zwiększenie wydatków majątkowych o 100 tys. zł. na budowę ciągu pieszo-

rowerowego pomiędzy miejscowością Dąbrówka i Stara Wieś w gminie 

Celestynów, 

• zwiększenie wydatków majątkowych o 100 tys. zł. na modernizację drogi 

powiatowej Nr 2719W Celestynów – Tabor – ul. Laskowskiej w Celestynowie 

wraz z budową chodnika, 

• dodanie zadania inwestycyjnego do projektu budżetu Powiatu na 2018 rok  

w wysokości 250 tys. zł na doświetlenie przejść dla pieszych przy szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, 

• zwiększenie wydatków majątkowych do 600 tys. zł na wymianę parkietu  

w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku,  

• dodanie zadania inwestycyjnego do projektu budżetu Powiatu na 2018 rok  

w wysokości 500 tys. zł. na budowę mostku w miejscowości Warszawice, 

• dodanie zadania inwestycyjnego do projektu budżetu Powiatu na 2018 rok  

w wysokości 150 tys. zł na doświetlenie przejść dla pieszych: 

− przy Kościele parafialnym pw. Św. Wita ul. Żaboklickiego w Karczewie; 

− na skrzyżowaniu ul. Krakowska, Mickiewicza w Karczewie; 

− na skrzyżowaniu ul. Wysockiego, Westerplatte, Kardynała Wyszyńskiego  

i Świderska w Karczewie, 

• zwiększenie wydatków majątkowych o 200 tys. zł na modernizację drogi 

powiatowej Nr 2745 w Antoninku, 

• zwiększenie środków pieniężnych o 50 tys. zł. na wykonanie nakładki 

asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2769W – ul. Sikorskiego w Józefowie, 
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• zwiększenie środków pieniężnych o 50 tys. zł. na modernizację chodników przy 

drodze powiatowej Nr 2766W – ul. 3 Maja w Józefowie, 

• dodanie zadania inwestycyjnego do projektu budżetu Powiatu na 2018 rok  

w wysokości 250 tys. zł. na wykonanie nakładki asfaltobetonowej na  

ul. Granicznej w Józefowie od ronda Wawerska, Granicza do ronda Piłsudskiego, 

Graniczna, 

• dodanie zadania inwestycyjnego do projektu budżetu Powiatu na 2018 rok  

w wysokości 300 tys. zł. na budowę chodników przy ul. Świderskiej w Otwocku, 

• dodanie zadania inwestycyjnego do projektu budżetu Powiatu na 2018 rok  

w wysokości 100 tys. zł na wykonanie chodnika przy ul. Wawrzynieckiej przy 

Kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Gliniance, 

• dodanie zadania inwestycyjnego do projektu budżetu Powiatu na 2018 rok  

w wysokości 300 tys. zł na kontynuację drogi Sępochów – Borków, 

• dodanie zadania inwestycyjnego do projektu budżetu Powiatu na 2018 rok  

w wysokości 100 tys. zł na wykonanie dokumentacji technicznej remontu mostu 

na rzece Świder w miejscowości Sępochów, 

• zwiększenie środków pieniężnych o 100 tys. zł. na modernizację drogi powiatowej 

Nr 2739W Sufczynie.  

• przeznaczenie 100 tys. zł na prace remontowe i budowę chodników na terenach 

wiejskich w gminie Karczew – Janów, Ostrówiec, Kępa Nadbrzeska, Glinki  

i Łukówiec.  

 

Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego poddał 

głosowaniu pozytywne zaopiniowanie powyższych wniosków.  

 

Głosowanie: „za” – 14 osób. 

 

 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego formułując 

ostateczną opinię nt. projektu budżetu Powiatu na rok 2018 poddał głosowaniu jego 

pozytywne zaopiniowanie wraz z wnioskami przyjętymi przez Komisję. 
 

Projekt budżetu Powiatu na rok 2018 wraz z powyższymi wnioskami  

został zaopiniowany pozytywnie, w obecności 14 członków 

 Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego. 

 

Głosowanie: „za” – 11 osób, „wstrzymały się” – 3 osoby.  

 

Ad. 3 

 Skarbnik Powiatu Pan Wiesław Miłkowski przedstawił informacje dotyczące projektu 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 r. w formie dotacji celowej dla 

Miasta Otwocka na realizację projektu „Program Miejski Lodowisko”. 

 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 16 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.  

 

Ad. 4 

 Przewodniczący Komisji przedstawił i poddał głosowaniu plan pracy Komisji na rok 

2018, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
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Plan pracy Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego na rok 2018 został przyjęty 

jednomyślnie, w obecności 13 członków Komisji. 

 

Ad. 5 

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy odpowiadając na pytania radnych przestawiła 

informacje dotyczące spraw bieżących związanych z realizacją budżetu.  

 

Ad. 6 

 Protokoł Nr 7/17 z posiedzenia Komisji w dniu 27 listopada br. został przyjęty 

jednomyślnie w obecności 13 członków Komisji.  

 

Ad. 7 

 Członkowie Komisji nie zgłosili spraw bieżących.  

 

Ad. 8 

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 
 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek  

Przewodniczył: 

 

Zdzisław Zych 

 


