Protokół Nr 18/16
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej
oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego
w dniu 13 września 2016 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Budżetowej radnego Zdzisława Zycha oraz
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego radnego Dariusza Sokoła, w godzinach
od 1500 do 1530.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi
listami obecności.
Na wstępie przewodniczący komisji powitali zebranych, a następnie zaproponowali
poniższy porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie materiałów na XVII sesje Rady Powiatu.
3. Zakończenie posiedzenia.
Komisja Budżetowa jednogłośnie przyjęła ww. porządek obrad.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji Budżetowej Zdzisław Zych przedstawił następujące projekty
uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
2703W w m. Boryszew”, wprowadzenia ww. zadania do planu budżetu Powiatu na
rok 2017 oraz udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie
Wiązowna na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi Gminnej 270820W
w m. Boryszew”;
Kierownik działu zarządzania drogami Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku
Marcin Kasprzak omówił ww. projekt uchwały.
Radny Artur Brodowski zaproponował zmianę w przedmiotowym projekcie
polegającą na wprowadzeniu zapisu wskazującego na umieszczeniu danego zadania
w budżecie na rok 2017, a nie jak to zostało zaproponowane przez wnioskodawcę –
w projekcie budżetu. W związku z czym z tytułu projektu uchwały należałoby wykreślić
wyraz „planu”, natomiast w § 1 ust. 2 zamiast wyrazów „projekcie budżetu” należałoby
wpisać „budżecie”.
Radny Krzysztof Szczegielniak zwrócił uwagę, iż „Powiat Otwocki” powinien być
napisany wielkimi literami, w związku z czym zaproponował wprowadzenie ww. zmiany
w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Radni zwrócili również uwagę na tzw. literówki, mianowicie w § 1 ust. 3 powinno być
„Wyraża się”, w § 1 ust. 4 winno być „ze środków”, w uzasadnieniu winno być „Gminę
Wiązowna” oraz „Gminą Wiązowna”.
W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywnie
zaopiniowanie projektu uchwały wraz z zaproponowanymi zmianami.
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Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały wraz
ze zmianami, w obecności 9 członków Komisji.
2) w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2017 środków
finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg
powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap
V: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W w miejsc. Pogorzel i Otwock,
gm. Celestynów i Otwock)”.
Kierownik działu zarządzania drogami Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku
Marcin Kasprzak omówił ww. projekt uchwały.
Radny Artur Brodowski zaproponował zmianę jak przy projekcie uchwały Nr 1,
mianowicie, aby w § 1 ust. 2 zamiast wyrazów „projekcie budżetu” wpisać „budżecie”.
W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywnie
zaopiniowanie projektu uchwały wraz z zaproponowaną zmianą.
Komisja Budżetowa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały wraz
ze zmianą, w obecności 9 członków Komisji.
Ad. 3
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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