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 Protokół Nr 20/16 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 24 listopada 2016 r. 
 
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa rozpoczęło się w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Otwocku o godzinie 1615 pod kierunkiem Przewodniczącego 
Komisji, radnego Janusza Golińskiego.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz pozostali goście, zgodnie                             
z załączonymi listami obecności.  

Na wstępie Przewodniczący serdecznie powitał wszystkich zebranych, a następnie 
zaproponował poniższy porządek posiedzenia. 
 

Porządek posiedzenia:  
1.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 
2. Omówienie i zaopiniowanie przez Komisję projektu budżetu Powiatu na 2017 r. 
3. Przegląd dróg powiatowych - oznakowanie dróg, przejść, łańcuchy, dziury, studzienki 

itp. – informacje Dyr. ZDP. 
4. Informacja o realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, za I półrocze 2016 roku – informacje Dyr. PCPR  
5. Sprawy różne. 
6. Zakończenie posiedzenia.  

 
 Radni przyjęli powyższy porządek posiedzenia. 
 
Ad. 1 
 Przewodniczący przełożył przyjęcie protokołu na następne posiedzenie Komisji. 
  
Ad. 2 
 Pan Wiesław Miłkowski Skarbnik Powiatu przedstawił członkom Komisji projekt 
uchwały budżetowej Powiatu Otwockiego na 2017 rok. 
 Dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2017 zaplanowano w łącznej kwocie 
126.600.162 zł, wydatki ogółem 125.681.042 zł. Nadwyżka budżetowa  wynosi 919.120 zł. 
Przychody ogółem wynoszą 6.258.156 zł a rozchody 7.177.276 zł. 
 Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2017 kredytów: 

− na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.200.000 zł, 
− na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 25.000.000 zł.  

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł i rezerwę celową                               
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości  
195.000 zł. 

Radny Krzysztof Szczegielniak zauważył, że Rada nie powinna przyjąć w takim 
brzmieniu projektu uchwały budżetowej na rok 2017, z uwagi na punkty 4 i 5 § 7.  
 W trakcie zaistniałej dyskusji radny Krzysztof Szczegielniak zgłosił poniższy 
wniosek: 
 

Wniosek: 
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa wnioskuje o wykreślenie punktów 4 i 5 § 7                          
w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok, mianowicie:  
„4)udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000 zł; 

  5)udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł;”. 
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Głosowanie: „za” – 2 osób, „przeciw” – 4 osoby. Wniosek upadł. 
 

 Radny Grzegorz Michalczyk zapytał: „czy Zarząd Powiatu planuje przeprowadzenie 
audytu zewnętrznego w PCZ Spółka z o.o. w zakresie funkcjonowania finansowego                       
i medycznego?  
 Starosta odpowiedział, że Zarząd Powiatu nie planuje przeprowadzenia takiego 
audytu. 
 W trakcie zaistniałej dyskusji radny Grzegorz Michalczyk zgłosił poniższy wniosek: 
 

Wniosek: 
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa wnioskuje o zdjęcie w projekcie uchwały 
budżetowej na 2017 rok, 2.000.000 zł przeznaczonych na dokapitalizowanie Spółki.  
 

Głosowanie: „za” – 2 osób, „przeciw” – 4 osoby. Wniosek upadł. 
 

 Radny Artur Brodowski zgłosił wniosek, aby zakończyć dyskusję i przystąpić do 
głosowania nad projektem budżetu Powiatu na rok 2017. 

 

Głosowanie: „za” – 4 osób, „przeciw” – 1 osoba, „ wstrzymała się” 1 osoba. 
 

 Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 
przedstawionego projektu budżetu Powiatu na rok 2017. 

 

Głosowanie: „za” – 4 osoby, „przeciw” – 2 osoby. 

 

Projekt budżetu Powiatu na rok 2017 został zaopiniowany pozytywnie,                               
w obecności 6 członków Komisji 

 

 Po godz. 1740 czterech radnych Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 
wysłuchało informacji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Pana Tadeusza 
Marka Płaczka w temacie ujętym w porządku dziennym. Radni zostali zapoznani                        
z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Pani 
Małgorzaty Woźnickiej wysłuchali też wystąpienia Dyrektora ONKOMED-u Pani Agnieszki 
Wójcik. 
 
W załączeniu do protokołu: 
 

1) lista obecności. 
 
 

Protokółowała: 
 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 
 

Janusz Goliński 
 


