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Protokół Nr 28/17 

z posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 19 czerwca 2017 r. 
 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 

kierunkiem Przewodniczącego Komisji Budżetowej radnego Zdzisława Zycha w godzinach 

od 16
15

 do 17
00

.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, 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. Wyrażenie opinii o wniosku w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających 

Powiatowi Otwockiemu i jego jednostkom podległym.  

3. Zapoznanie się ze sprawozdaniami finansowymi Powiatu za 2016 rok. 

4. Zapoznanie się z opinią RIO w sprawie wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok.  

5. Zapoznanie członków Komisji z opinią Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu. 

6. Zaopiniowanie materiałów na XXV sesję Rady Powiatu w Otwocku. 

7. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Powyższy porządek obrad został przyjęty bez uwag. 

 

Ad. 2  

Przewodniczący Komisji odczytał wyciąg Nr 451 z projektu protokołu Nr 123/17             

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 1 lutego 2017 r., który został skierowany 

do Komisji celem wyrażenia opinii – w myśl uchwały Nr 304/XLIX/10 Rady Powiatu             

w Otwocku z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na 

raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 

Powiatowi Otwockiemu i jego jednostkom podległym.  

 

Komisja Budżetowa wyraziła pozytywną opinię w myśl uchwały Nr 304/XLIX/10 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Powiatowi Otwockiemu i jego jednostkom podległym.  

  

Głosowanie: „za” – 4 osoby. 

 

Ad. 3  

  Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi Powiatu za 2016 rok.  

 

Ad. 4  
  Komisja zapoznała się z opinią RIO w sprawie wykonania budżetu Powiatu za  

2016 rok. 
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Ad. 5 

  Komisja zapoznała się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu w Otwocku za 2016 rok. 

  Przewodniczący Komisji poprosił radną Bogumiłę Więckowską – członek Komisji 

Rewizyjnej o przedstawienie informacji w sprawie powyższego wniosku. 

  Radna Bogumiła Więckowska poinformowała, że cześć członków Komisji Rewizyjnej 

po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, bilansem i rachunkiem zysków i strat jest 

zaniepokojona sytuacją finansową i strategią rozwoju Powiatowego Centrum Zdrowia                 

Sp. z o.o., którego właścicielem jest Powiat Otwocki.  

  Starosta wyjaśnił, że nie wszystkie składniki są negatywne ponieważ strata                         

w poprzednim roku była nieomal 5 mln zł wyższa, natomiast w tym roku jedynie 2 mln                

504 tys. zł  z czego 1 mln 250 tys. zł wynosi amortyzacja. Natomiast w kwestii zbilansowania 

placówki Starosta przypomniał, że Pani Prezes mówiła o zbilansowaniu miesięcznym, co 

zostało osiągnięte. Podkreślił również, że nigdy nie było mowy o tym, aby końcowy bilans 

był równy zero.  

 

Ad. 6 

1) Skarbnik omówił projekt uchwały Nr 3 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.; 

 

Komisja Budżetowa w obecności 4 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

 

Głosowanie: „za” – 4 osoby. 

 

2) Skarbnik omówił projekt uchwały Nr 4 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 4 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

 

Głosowanie: „za” – 4 osoby. 

 

3) Starosta omówił projekt uchwały nr 5 w sprawie powierzenia Gminie Karczew 

prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2772W                         

ul. Kardynała Wyszyńskiego oraz ul. Świderska na odcinku od ul. Bohaterów 

Westerplatte do granic miasta Karczewa w zakresie budowy ciągu pieszo-

rowerowego; 

 

Komisja Budżetowa w obecności 4 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

 

Głosowanie: „za” – 4 osoby. 

 

4) Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały Nr 6 w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Otwocki niezabudowanych nieruchomości 

stanowiących własność osób fizycznych, położonych w miejscowości Izabela, gm. 

Wiązowna, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 78/34 o pow. 
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0,0116 ha, nr 86/5 o pow. 0,0386 ha, nr 322/5 o pow. 0,0312 ha, nr 78/30 o pow. 

0,0032 ha z obr. Izabela gm. Wiązowna; 

 

Komisja Budżetowa w obecności 4 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały.  

 

Głosowanie: „za” – 4 osoby. 

 

Ad. 7 

  Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty.  

 

Ad. 8 

  Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

 

W załączeniu do protokołu: 

 

1) lista obecności; 

2) wyciąg Nr 451 z projektu protokołu Nr 123/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w Otwocku z dnia 1 lutego 2017 r. 

  

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 

 

Zdzisław Zych 

 


