PROTOKÓŁ Nr XXVI/17
z sesji Rady Powiatu w Otwocku
odbytej w dniu 13 lipca 2017 r.
w Starostwie Powiatowym w Otwocku
przy ul. Górnej 13
Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 12 ust. 4 Statutu
Powiatu Otwockiego Wiceprzewodnicząca Rady Barbara Markowska o godzinie 1710
otworzyła obrady XXVI sesji Rady Powiatu w Otwocku. Powitała przybyłych gości, panie
i panów radnych, pracowników Starostwa, przedstawicieli mediów oraz wszystkich
zebranych mieszkańców.
W sesji wzięło udział 15 radnych, co wobec składu Rady wynoszącego 23 osoby,
stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Ad. 2
Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad zaproponowany przez
wnioskodawcę sesji, mianowicie Zarząd Powiatu w Otwocku.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu 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.
4. Rozpatrzenie projektu 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.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 20172019 projektu pn. „Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim” 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.
6. Zakończenie obrad.
Ww. porządek obrad został przyjęty jednomyślnie, w obecności 15 radnych.
Ad. 3
Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 11 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
W związku z brakiem uwag Wiceprzewodnicząca Rady poddała głosowaniu
przedstawiony projekt uchwały.

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 15 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę
Nr 194/XXVI/17 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., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. 4
Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 11 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
W związku z brakiem uwag Wiceprzewodnicząca Rady poddała głosowaniu
przedstawiony projekt uchwały.

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 15 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę
Nr 195/XXVI/17 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., która stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad. 5
Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła przedmiotowy projekt uchwały.
Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 11 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 9 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
W związku z brakiem uwag Wiceprzewodnicząca Rady poddała głosowaniu
przedstawiony projekt uchwały.

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 15 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę
Nr 196/XXVI/17 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2017-2019 projektu
pn. „Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim” 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, która stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Ad. 6
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 1715 Wiceprzewodnicząca
Rady Barbara Markowska zamknęła obrady XXVI sesji Rady Powiatu w Otwocku.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Honorata Tarnowska

Barbara Markowska
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