Protokół Nr 11/15
z posiedzenia Komisji Budżetowej
wraz z przewodniczącymi komisji Rady Powiatu w Otwocku
w dniu 7 grudnia 2015 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku,
pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji – Pana Zdzisława Zycha, w godzinach
od 1615 do 1715. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, przewodniczący komisji
oraz goście, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Ostateczna opinia nt. projektu budżetu Powiatu na rok 2016:
− przedstawienie opinii właściwych komisji Rady Powiatu nt. projektu uchwały
budżetowej,
− dyskusja, ewentualne wnioski,
− zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu na rok 2016 przez członków Komisji
Budżetowej.
2. Sprawy różne.
3. Zakończenie posiedzenia.
Powyższy porządek obrad został przyjęty bez uwag.
Ad. 1
1.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Agnieszka Łątka przedstawiła
pozytywną opinię Komisji o projekcie budżetu Powiatu na rok 2016.

2.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa Janusz Goliński
przedstawił pozytywną opinię Komisji o projekcie budżetu Powiatu na rok 2016.

3.

Przewodniczący Komisji odczytał przekazaną wyciągiem z projektu protokołu opinię
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska, mianowicie Komisja jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu na rok 2016 w wersji przedstawionej
przez Zarząd Powiatu ze zmianą dot. uwzględnienia dotacji dla spółek wodnych
w wysokości 80.000 zł.
Następnie Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie
wniosku Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska.

Wniosek:
Komisja Budżetowa wnioskuje o przeznaczenie wyższej kwoty dotacji dla spółek wodnych,
mianowicie kwoty 80 tys. zł.
Głosowanie: za – 8 osób.
4.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Dariusz Sokół przedstawił pozytywną
opinię Komisji o projekcie budżetu Powiatu na rok 2016 wraz z przyjętymi wnioskami,
mianowicie:
1) wnioskiem Nr 1 w sprawie:
− wykonania koncepcji budowy chodnika na odcinku Dąbrówka – Stara Wieś,
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− wykonania koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne,
− wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondo
w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką Nr 797.
2) wnioskiem Nr 2 w sprawie:
− przygotowania koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic Żeromskiego i Reymonta
w Otwocku na rondo.
Przewodniczący Rady Miasta Otwocka Jarosław Margielski poinformował
o inwestycjach proponowanych w planie wydatków majątkowych projektu budżetu Miasta na
rok 2016, które będą realizowane na terenie gminy przy współudziale Powiatu.
Starosta odpowiedział, że z chwilą przyjęcia budżetów zadania zostaną skorelowane
i wprowadzone stosowne zmiany.
Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Grajda odnosząc się do wniosku Nr 1
przyjętego przez Komisję, którego był wnioskodawcą, poprosił Komisję Budżetową
o uwzględnienie jeszcze wniosku w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej
w miejscowości Celestynów – ul. Otwocka. ZDP posiada gotowy projekt wraz
z uzgodnieniami.
Następnie Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie
powyższych wniosków z uzupełnieniem wniosku Nr 1 o budowę chodnika w ulicy Otwockiej
w Celestynowie.
Wniosek:
Komisja Budżetowa wnioskuje o:
− wykonanie koncepcji budowy chodnika na odcinku Dąbrówka – Stara Wieś,
− wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne,
− wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondo
w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką Nr 797,
− budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Celestynów –
ul. Otwocka.
Głosowanie: za – 7 osób, wstrzymała się – 1 osoba.
Wniosek:
Komisja Budżetowa wnioskuje o:
− przygotowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ulic Żeromskiego i Reymonta
w Otwocku na rondo.
Głosowanie: za – 8 osób.
5. Przewodniczący Komisji przedstawił pozytywną opinię Komisji Budżetowej
o projekcie budżetu Powiatu na rok 2016 wraz z wnioskiem o zabezpieczenie kwoty
w wysokości 50 tys. zł na rozbudowę systemu ostrzegania i alarmowania w Powiecie
Otwockim (nabór wniosków ogłoszony przez Marszałka Województwa
Mazowieckiego w ramach działania 5.1.).
Wniosek:
Komisja Budżetowa wnioskuje o zabezpieczenie kwoty w wysokości 50 tys. zł na rozbudowę
systemu ostrzegania i alarmowania w Powiecie Otwockim.

Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie
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projektu budżetu Powiatu na rok 2016 wraz z wnioskami przyjętymi przez Komisję.
Projekt budżetu Powiatu na rok 2016 wraz z powyższymi wnioskami
został zaopiniowany pozytywnie, w obecności 8 członków Komisji Budżetowej.
Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymały się – 2 osoby.
Ad. 2
Członkowie Komisji nie zgłosili spraw różnych.
Ad. 3
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Honorata Tarnowska

Zdzisław Zych
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