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Protokół Nr 9/18 

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego 

w dniu 5 lutego 2018 r. 

 

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16
15

 w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Otwocku przy ul. Górnej 13 pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji radnego 

Zdzisława Zycha.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Skarbnik Powiatu Wiesław 

Miłkowski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata 

Woźnicka oraz Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego  

w Otwocku Monika Pokrywczyńska, zgodnie z załączonymi listami obecności. 

Na wstępie Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie zaproponował 

poniższy porządek obrad. 

 

Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na XXXII sesje Rady Powiatu. 

3. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku,  

w temacie spraw bieżących związanych z realizacją budżetu. Omówienie bieżących 

problemów. 

4. Sprawy różne. 

5. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ww. porządek obrad został przyjęty jednomyślnie w obecności 10 członków Komisji.   

 

Ad. 2 

1) Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Nr 2 w sprawie zmian w uchwale 

Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała 

Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm.; 

 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 12 członków pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: „za” – 10 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

2) Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Nr 3 w sprawie zmian w uchwale  

Nr 231/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018 – 2031; 

 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: „za” – 10 osób, „wstrzymały się” – 3 osoby. 

 

3) Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Nr 4 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Józefów; 

 

  Radny Roman Zdunik – członek Zarządu Powiatu poinformował, że do ww. projektu 

uchwały zostanie przyjęta autopoprawka.  
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Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: „za” – 11 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

4) Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Nr 5 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Karczew; 

 

  Radny Roman Zdunik – członek Zarządu Powiatu poinformował, że do ww. projektu 

uchwały zostanie przyjęta autopoprawka. 

 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

5) Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Nr 6 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Wiązowna; 

 

  Radny Roman Zdunik – członek Zarządu Powiatu poinformował, że do ww. projektu 

uchwały zostanie przyjęta autopoprawka. 

 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 13 członków pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: „za” – 9 osób, „wstrzymały się” – 4 osoby. 

 

6) Starosta omówił projekt uchwały Nr 7 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Województwa Mazowieckiego na działania związane z ochroną przyrody, 

walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością 
edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, 

wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych; 

 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 12 członków pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: „za” – 9 osób, „wstrzymały się” – 3osoby. 

 

7) Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami omówiła projekt uchwały  

Nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Otwockiego oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 31/2  

o pow. 0,1689 ha z obr. 165 w Otwocku; 

 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 12 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

8) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówiła projekt uchwały Nr 8 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2018-2020 projektu pn. „Poprawa 

funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez 

uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi 

priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 
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Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; 

 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 12 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Ad. 3 

 Punkt został zreferowany przy projekcie uchwały Nr 8.  

Materiały w załączeniu.  

 

Ad. 4 

 Do Komisji wpłynęło: 

− pismo z dnia 31.10.2017 r. dot. zestawienia należności i zobowiązań 
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku za lata 2012-2016 (znak 

sprawy: SRP.0005.11.2017), 

− pismo z dnia 03.11.2017 r. dot. wniosku o wdrożenie waluty lokalnej na terenie 

powiatu otwockiego w roku budżetowym 2018 r. (znak sprawy: 

SRP.0004.46.2017), 

− pismo z dnia 06.11.2017 r. dot. wniosku o rozpatrzenie propozycji budowy 

taniego budynku komunalnego (znak sprawy: SRP.0004.45.2017), 

− pismo z dnia 21.11.2017 r. o wpisanie do projektu budżetu Powiatu na 2018 r. 

budowy chodnika oraz przejścia dla pieszych z oświetleniem ostrzegawczym 

przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Góraszka (znak sprawy: 

SRP.0004.48.2017), 

− pismo z dnia 05.01.2018 r. dot. informacji o podjęciu stosownych uchwał przez 

gminę Karczew o pomocy rzeczowej i finansowej dla Powiatu Otwockiego 

(znak sprawy: SRP.0004.1.2018), 

− e-mail z dnia 09.01.2018 r. przekazujący w załączeniu stanowisko Rady Miasta 

Podkowa Leśna (znak sprawy: SRP.0005.1.2018), 

− e-mail z dnia 09.01.2018 r. przekazujący w złączeniu apel Rady Powiatu 

Żuromińskiego (znak sprawy: SRP.0005.1.2018),  

− wyciąg Nr 715 z projektu protokołu Nr 167/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w Otwocku w dniu 2 listopada 2017 r., 

− wyciąg Nr 761 z projektu protokołu Nr 172/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w Otwocku w dniu 7 grudnia 2017 r., 

− wyciąg Nr 770 z projektu protokołu Nr 173/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w Otwocku w dniu 13 grudnia 2017 r. 

Komisja zapoznała się z ww. pismami.  

 

Przewodniczący Komisji zauważył, iż Komisja o godz. 18
05

 utraciła quorum 

wymagane do prowadzenia dalszych obrad.  

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek  

Przewodniczył: 

 

Zdzisław Zych  

 


