projekt
PROTOKÓŁ NR 10/15
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 30 listopada 2015 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Zdzisława Zycha w godzinach 1615 do 1800.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Skarbnik Powiatu zgodnie
z załączonymi listami obecności.
Pan Przewodniczący powitał zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad.
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie uchwał na X sesję Rady Powiatu w Otwocku.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu na 2016 rok.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
5. Zakończenie posiedzenia.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 1
Skarbnik Wiesław Miłkowski oraz Starosta Mirosław Pszonka omówili projekty
uchwał:
1) Nr 1 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.;
2) Nr 2 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.;
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew na dofinansowanie
projektu p.t. „Budowa ul. Gołębiej i Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej
w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia
parametrów użytkowych dróg gminnych”.
Pan Artur Brodowski zapytał czy oszczędności są oszczędnościami, czy jest to
synonim
niewydatkowania środków? Radny zapytał również, czy w rozdziale 70005 – wydatki
mieszkaniowe – wykazane środki zaoszczędzono, czy w ramach „czyszczenia” całorocznego
budżetu zdjęto te środki?
Skarbnik odpowiedział, że w ramach czyszczenia zdjęto, ale są to oszczędności.
Pan Krzysztof Szczegielniak zapytał, ile obligacji spłacił PCZ Sp. z o.o.
Skarbnik odpowiedział, że ok. 2.452.
Pani Bogumiła Więckowska zauważyła, że w dziale 851 „ochrona zdrowia” zdjęto
ponad 6.000 zł z Programu Polityki Zdrowotnej. Zapytała, czy w ogóle Powiat realizował
jakiś program?
Skarbnik odpowiedział, że w 2015 r. Program Polityki Zdrowotnej nie był w pełni
realizowany.
Po dyskusji przystąpiono do głosowania projektów uchwał.
1) Komisja Budżetowa w obecności 9 członków – jednogłośnie pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały Nr 1 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.
2) Komisja Budżetowa w obecności 9 członków – pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały Nr 2 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.
Głosowanie: „za” 8 osób, „wstrzymała się” 1 osoba
3) Komisja Budżetowa w obecności 9 członków – jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały Nr 3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Gminy Karczew na dofinansowanie projektu p.t. „Budowa ul. Gołębiej i Wierzbowej
oraz remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców i podniesienia parametrów użytkowych dróg gminnych”.
Ad. 2
Starosta poinformował, że Marszałek Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór
wniosków do 30 grudnia 2015 r. w ramach działania 5.1 tj. rozbudowa systemu ostrzegania
i alarmowania w Powiecie Otwockim w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,
w celu ostrzegania ich przed zagrożeniami. To zadanie w 20% finansuje Powiat Otwocki
i gminy Powiatu Otwockiego, a 80% Unia Europejska.
Wszystkie gminy zgłosiły swój akces, w 41 punktach Powiatu Otwockiego będą
zainstalowane syreny alarmowe i nagłośnienie. Partycypacja gmin zależy od ilości
zgłoszonych punktów. W tym celu Powiat podpisze z poszczególnymi samorządami umowy o
partnerstwie.
Całe przedsięwzięcie wyniesie ok. 1.000.000 zł, z czego samorządy muszą
zabezpieczyć ok. 200.000 zł.
WNIOSEK
Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie Powiatu na rok 2016 kwoty w wysokości
50.000 zł na w/w zadanie.
Głosowanie: „za” 8 osób, „wstrzymała się” 1 osoba
Radna Bogumiła Więckowska zapytała, jaką kwotę zadeklarowało Miasto Józefów na
budowę mostu na rzece Świder?
Starosta odpowiedział, że Gmina Józefów odpowiedziała, że nie będzie partycypować
w roku 2016 w w/w przedsięwzięciu.
Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał, czy jest opracowana dokumentacja na budowę
ronda w Otwocku na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja, Staszica, Świderska?
Starosta odpowiedział, że jest aktualny projekt budowy ronda, tylko brakuje środków
– koszt to ok. 1.500.000 zł.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki zgłosił wniosek o zorganizowanie kilkudniowego
ogólnopolskiego seminarium lub ogólnopolskich manewrów w zakresie terenowych gier
paramilitarnych na terenie Powiatu Otwockiego dla organizacji paramilitarnych zajmujących
się amatorsko obronnością. Zadanie powinno być ujęte w Programie współpracy Powiatu
Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2016 rok.
Radny zaproponował, aby na to zadanie zabezpieczono kwotę w wysokości 50.000 zł.

Głosowanie: „za” 8 osób, „wstrzymała się” 1 osoba
Po dyskusji Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu zaopiniowanie projektu
budżetu Powiatu na rok 2016 z wnioskiem zgłoszonym przez Starostę.
WNIOSEK
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu na rok 2016.
Głosowanie: „za” 4 osoby, „wstrzymało się” 5 osób
Pan Krzysztof Szczegielniak poprosił o wykaz wszystkich spółek wodnych na dzień
dzisiejszy oraz plany Zarządu Powiatu na podział środków zaplanowanych w budżecie
Powiatu na 2016 rok w wysokości 60.000 zł.
Ad. 3
Nie zgłoszono tematów w sprawach różnych.
Ad. 4
Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5
Na tym posiedzenie zakończono.

W załączeniu:
1) listy obecności;

Protokółowała:

Przewodniczący Komisji:

Jolanta Wyszomirska

Zdzisław Zych

