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Protokół Nr 27/17 

z posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 24 maja 2017 r. 
 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 

kierunkiem Przewodniczącego Komisji Budżetowej radnego Zdzisława Zycha w godzinach 

od 14
00

 do 16
00

.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Skarbnik Powiatu Pan Wiesław 

Miłkowski, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pani Monika Pokrywczyńska 

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. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2016 r.  

3. Zapoznanie się z informacją o wykonaniu WPF za 2016 rok.  

4. Informacja Zarządu Powiatu o stanie mienia Powiatu Otwockiego.  

5. Informacja nt. wykonania budżetu Powiatu za I kwartał 2017 roku. 

6. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

7. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.  

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Skarbnik Powiatu Pan Wiesław Miłkowski zaproponował, aby projekty uchwał Rady 

Powiatu zaopiniować w pkt 2.  

Ww. propozycja została uwzględniona. 

 

 Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:  

 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.  

3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2016 r.  

4. Zapoznanie się z informacją o wykonaniu WPF za 2016 rok.  

5. Informacja Zarządu Powiatu o stanie mienia Powiatu Otwockiego.  

6. Informacja nt. wykonania budżetu Powiatu za I kwartał 2017 roku. 

7. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie posiedzenia.  

 

Ww. porządek obrad został przyjęty przez aklamację. 

 

Ad. 2 

1) Skarbnik omówił projekt uchwały Nr 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.; 

 

  Radna Grażyna Olszewska zapytała czy Zarząd Powiatu poruszył kwestię chodników 

w ul. Częstochowskiej w Karczewie? Ponieważ w projekcie uchwały nie zostały 
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uwzględnione zmiany budżetowe w związku z ww. sprawą. 

  Starosta odpowiedział, że gdyby w ramach kwoty zabezpieczonej przez Gminę 

Karczew był również opłacony sprzęt i robocizna to już zostałby ogłoszony przetarg, aby 

wyłonić wykonawcę, który mógłby rozpocząć prace. Natomiast zabezpieczone pieniądze są 

tylko na materiały, a koszty robocizny i sprzętu znajdują się po stronie Powiatu, wskutek 

czego Powiat musi znaleźć minimum 30 tys. zł, aby to zadanie zrealizować. Zarząd Powiatu 

powróci do tematu po pierwszym półroczu br. i wtedy zostanie podjęta decyzja. 

  Radna Grażyna Olszewska zapytała czy w związku z powyższym można liczyć, że  

w drugim półroczu br. zostaną podjęte jakiekolwiek prace? 

  Starosta odpowiedział, że Starostwo chce wykonać to zadanie, lecz pozostaje kwestia 

pieniędzy.  

  Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie projektu 

uchwały Nr 1. 

 

Komisja Budżetowa w obecności 8 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

 

Głosowanie: „za” – 5 osób, „wstrzymały się” – 3 osoby. 

 

2) Skarbnik omówił projekt uchwały Nr 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.; 

 

Komisja Budżetowa w obecności 8 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

 

Głosowanie: „za” – 5 osób, „wstrzymały się” – 3 osoby. 

 

3) Skarbnik omówił projekt uchwały Nr 3 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2017 roku; 

 

Komisja Budżetowa w obecności 8 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

 

Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

4) Starosta omówił projekt uchwały Nr 4 w sprawie powierzenia Miastu Otwock 

prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2759W ul. 

Narutowicza na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Zamenhofa oraz drogą 

powiatową Nr 2763W ul. Majowa na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Kołłątaja; 

 

Komisja Budżetowa w obecności 8 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

5) Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami omówiła projekt uchwały               

Nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 

umowy najmu na czas nieokreślony z dotychczasowym użytkownikiem lokalu 

mieszkalnego o pow. 36 m
2
 w budynku usytuowanym na działce ew. nr 73/7               

w obr. 8 w Otwocku, stanowiącej własność Powiatu Otwockiego; 
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Komisja Budżetowa w obecności 8 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

 

Głosowanie: „za” – 4 osoby, „wstrzymały się” – 4 osoby. 

 

6) Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami omówiła projekt uchwały              

Nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz przyznania pierwszeństwa               

w nabyciu czterech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Komunardów 10               

w Otwocku wraz z udziałem w gruncie, stanowiącym własność Powiatu 

Otwockiego – na rzecz dotychczasowych najemców; 

 

Komisja Budżetowa w obecności 8 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

 

Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

Ad. 3 i 4 

  Skarbnik odpowiadając na pytania radnych omówił sprawozdanie z wykonania 

budżetu Powiatu za 2016 rok oraz wykonanie WPF za 2016 rok.  

 

Ad. 5  
  Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w oparciu o zestawienie 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2017 roku przedstawiła stan mienia Powiatu 

Otwockiego. 

Wydruk materiałów w załączeniu.  

 

 Ad. 6 

  Skarbnik przedstawił informację dot. wykonania budżetu Powiatu za I kwartał 2017 

roku, poinformował również, że sprawozdanie za I kwartał 2017 roku znajduje się na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

Ad. 7 

  Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty.  

 

Ad. 8 

  Radni nie zgłosili żadnych spraw różnych.  

 

Ad. 9 

  Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

  

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 

 

Zdzisław Zych 

 


