Protokół Nr 26/17
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 27 marca 2017 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, Skarbnik Powiatu Pan Wiesław
Miłkowski Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Pani Ewa Koc oraz pozostali goście,
zgodnie z załączonymi listami obecności.
Na wstępie Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie zaproponował
poniższy porządek obrad.
Prządek obrad:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku - sprawy
bieżących związanych z realizacją budżetu.
3. Zaopiniowanie materiałów na XXIII sesję Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2016.
5. Przyjęcie protokołu.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie posiedzenia.
Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad.
Ad. 2
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Pani Ewa Koc przedstawiła informacje
w zakresie działalności oraz realizacji budżetu Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Materiały w załączeniu.
Przewodniczący zapytał czy koszty utrzymania Powiatowej Biblioteki Publicznej
wzrosły w porównaniu do poprzednich lat?
Pani Ewa Koc odpowiedziała, że koszty utrzymania Biblioteki nie wzrosły, mimo że
budżet, co roku jest nieznacznie większy.
Ad. 3
Skarbnik Powiatu Pan Wiesław Miłkowski omówił następujące projekty uchwał:
1) w sprawie zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
22 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, z późn.
zm.;
Skarbnik Powiatu Pan Wiesław Miłkowski poinformował radnych, że na najbliższym
posiedzeniu Zarządu zostanie przyjęta autopoprawka do ww. projektu uchwały oraz do
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiązowna.
2) w sprawie zmian w uchwale Nr 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22
grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na
lata 2017 – 2031, z późn. zm.
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Następnie Przewodniczący poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie ww.
projektów uchwał.
Komisja Budżetowa w obecności 6 członków pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22
grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, z późn. zm.
Głosowanie: „za” – 4 osoby, „wstrzymały się” – 2 osoby.
Komisja Budżetowa w obecności 6 członków pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zmian w uchwale Nr 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia
2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2017 –
2031, z późn. zm.
Głosowanie: „za” – 4 osoby, „wstrzymały się” – 2 osoby.
3) Starosta przedstawił informacje dotyczące projektu uchwały w sprawie udzielenia
zgody na zawarcie umów najmu na czas nieokreślony z użytkownikami lokali
w budynku posadowionym na działce ew. nr 8/4 w obr. 2 w Otwocku, stanowiącej
własność Powiatu Otwockiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta
nr WA1O/00039027/3;
Komisja Budżetowa w obecności 6 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 5 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
4) Skarbnik Powiatu Pan Wiesław Miłkowski przedstawił informacje dotyczące projektu
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie
Wiązowna na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej 270820W
w m. Boryszew;
Komisja Budżetowa w obecności 6 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
5) Przewodniczący Komisji przedstawił projekty uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Wiązowna.
Komisja Budżetowa w obecności 6 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji przedstawił następujące projekty uchwał:
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew;
7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew;
8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby ww. projekty zaopiniować blokiem.
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Komisja Budżetowa w obecności 6 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww.
projekty uchwał.
Ad. 4
Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu sprawozdanie z pracy Komisji za 2016
rok, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Głosowanie: „za”- 6 osób.
Ad. 5
Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 6
Radni nie zgłosili żadnych spraw różnych.
Ad. 7
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

W załączeniu do protokołu:
1) lista obecności.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Kędziorek

Zdzisław Zych
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