PROTOKÓŁ NR 17/16
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 25 sierpnia 2016 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Zdzisława Zycha w godzinach 1750 do 1830.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Skarbnik Powiatu Wiesław
Miłkowski zgodnie z załączonymi listami obecności.
Pan Przewodniczący powitał zebranych i przedstawił poniższy porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Zaopiniowanie projektów uchwał na XVI sesję Rady Powiatu w Otwocku.
Sprawy różne.
Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
Zakończenie posiedzenia.
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Ad.1
Przewodniczący Komisji przedstawił poniższe projekty uchwał na XVI sesję Rady
Powiatu:
1) w sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na
2016 rok,
z późn. zm.;
Członkowie Komisji zadawali pytania, na które odpowiedzi udzielał Skarbnik. Po
dyskusji przystąpiono do głosowania.
Komisja Budżetowa w obecności 5 członków – jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok,
z późn. zm.
2) w sprawie zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Otwockiego na lata 2016 – 2028, z późn. zm.
Członkowie Komisji zadawali pytania, na które odpowiedzi udzielał Skarbnik.
Po dyskusji przystąpiono do głosowania.
Komisja Budżetowa w obecności 5 członków – jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Otwockiego na lata 2016 – 2028.
3) w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z
drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia
od usunięcia pojazdu;

Członkowie Komisji zadawali pytania, na które odpowiedzi udzielał Starosta. Po
dyskusji przystąpiono do głosowania.
Komisja Budżetowa w obecności 5 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
4) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów
pływających w roku 2017;
Członkowie Komisji zadawali pytania, na które odpowiedzi udzielał Starosta. Po
dyskusji przystąpiono do głosowania.
Komisja Budżetowa w obecności 5 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających w roku 2017.
Ad.2
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Ad.3
Protokół z ubiegłego posiedzenia
w obecności 5 członków Komisji

Komisji

został

przyjęty

jednomyślnie,

Ad.4
Na tym posiedzenie zakończono.
W załączeniu:
1) listy obecności.

Protokółowała:

Przewodniczący Komisji:

Klaudia Kędziorek

Zdzisław Zych

