
 
PROTOKÓŁ NR 6/15 

 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 22 czerwca 2015 r.  
 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku,  
pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Zdzisława Zycha w godzinach 1615 do 1730. 

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

Pan Przewodniczący powitał zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie uchwał na VII sesję Rady Powiatu. 
2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia Komisji. 
4. Zakończenie posiedzenia. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
Ad. 1 
  Skarbnik Wiesław Miłkowski omówił projekt uchwały Nr 3 w sprawie zmian                                
w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn. zm. oraz projekt Nr 4 w sprawie zmian                         
w uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2015 – 2028, z późn. zm. 
 Pani Bogumiła Więckowska powiedziała, że jesienią 2014 r. była przeprowadzona 
kontrola w różnych formach powiatowej pieczy zastępczej. Radna stwierdziła, że rodzina 
zawodowa w Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli bardzo dobrze sobie radzi i należy ją 
wspierać. Dyrektor RDDz w Podbieli nie ma Internetu, a ma zbyt mały limit na paliwo, żeby 
terminowo dostarczać dokumenty – faktury do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.                      
W związku z czym obciążano Dyrektora odsetkami. Radna poprosiła żeby sprawdzono, czy 
założono Internet w RDDz w Podbieli. 
 Pan Artur Brodowski zapytał o politykę finansową w jednostkach tj. jakie mają 
umocowania kierownicy jednostek do windykowania, umarzania bądź odraczania płatności                  
z tytułu nieterminowych płatności? 
 Skarbnik odpowiedział, że zgodnie z uchwałą mają możliwość umarzania i 
rozkładania na raty. 

Radny Artur Brodowski zapytał, czy zmniejszenie planu w § 0830 o kwotę                    
15.000 zł w Ognisku Wychowawczym „Świder” wynika ze złego planowania, czy też z 
polityki kierownika jednostki i jak często były kontrolowane uprawnienia kierowników 
jednostek?  

Skarbnik odpowiedział, że sprawdzi, a jeśli chodzi o kontrole – plan kontroli nie 
obejmuje teraz tego zagadnienia. Sprawozdania kwartalne, czy miesięczne są źródłem 
informacji o działalności finansowej jednostek.  

Przewodniczący Komisji zapytał o realizację inwestycji drogowych? 
Starosta odpowiedział, że inwestycje wykonano w 50%. 
 

Następnie przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał Nr 3 i 4. 



 
Komisja Budżetowa w obecności 7 członków – jednogłośnie pozytywnie  

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu                        
w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu                                     

na rok 2015, z późn. zm. 
 

Komisja Budżetowa w obecności 7 członków – jednogłośnie pozytywnie  
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu                        

w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej                     
Powiatu Otwockiego na lata 2015 – 2028, z późn. zm. 

 
Ad. 2 
 Nie było tematów w sprawach różnych. 
 
Ad. 3 
 Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie w obecności  
7 członków Komisji. 
 
Ad. 4 
 Na tym posiedzenie zakończono. 
 

 
 

W załączeniu: 
1) listy obecności. 

 
 
 
 

Protokółowała:                      Przewodniczący Komisji: 
 
  Jolanta Wyszomirska                   Zdzisław Zych 
      


