Protokół Nr 24/16
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 21 grudnia 2016 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Budżetowej radnego Zdzisława Zycha w godzinach
od 1615 do 1730.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Oświaty Powiatowej
w Otwocku Pani Hanna Majewska – Smółka, Skarbnik Powiatu Pan Wiesław Miłkowski oraz
pozostali goście, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Na wstępie Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie zaproponował
poniższy porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie materiałów na XX 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.;
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.;
3) w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016;
4) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla
niepublicznych
szkół
posiadających
uprawnienia
szkoły
publicznej
i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej
pobrania i wykorzystywania;
5) w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2017-2018 projektu pn. „Aktywni
w życiu i w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
3. Plan pracy Komisji na rok 2017.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.
Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad.
Ad. 2
1) Skarbnik Powiatu Pan Wiesław Miłkowski przedstawił informacje dotyczące projektu
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.
Komisja Budżetowa w obecności 7 członków Komisji pozytywnie zaopiniowała ww.
projekt uchwały.
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Głosowanie: „za”- 5 osób, „wstrzymały się”- 2 osoby.
2) Skarbnik Powiatu Pan Wiesław Miłkowski przedstawił informacje dotyczące projektu
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, z późn. zm.
Komisja Budżetowa w obecności 7 członków Komisji pozytywnie zaopiniowała ww.
projekt uchwały.
Głosowanie: „za”- 5 osób, „wstrzymały się”- 2 osoby.
3) Skarbnik Powiatu Pan Wiesław Miłkowski przedstawił informacje dotyczące projektu
uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2016.
Komisja Budżetowa w obecności 7 członków Komisji jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały.
4) Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska – Smółka
przedstawiła informacje dotyczące projektu uchwały w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla niepublicznych szkół
posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystywania.
Komisja Budżetowa w obecności 7 członków Komisji jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały.
5) Członek Zarządu Pan Roman Zdunik przedstawił informacje dotyczace projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2017-2018 projektu pn.
„Aktywni w życiu i w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Komisja Budżetowa w obecności 7 członków Komisji jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Ad. 3
Przewodniczący przedstawił i poddał głosowaniu plan pracy Komisji na rok 2017,
który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Głosowanie: „za”- 6 osób, „wstrzymała się”- 1 osoba.
Ad. 4
Protokół Nr 21/16 z posiedzenia Komisji w dniu 23 listopada 2016 r. został przyjęty
6 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.
2

Ad. 5
Radni nie zgłosili uwag.
Ad. 6
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

W załączeniu do protokołu:
1) lista obecności;
2) plan pracy Komisji Budżetowej na rok 2017.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Kędziorek

Zdzisław Zych
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