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Protokół Nr 16/18 

z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego 

w dniu 3 września 2018 r. 
 

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 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 Urzędu Pracy w Otwocku Danuta Wolska-Rzewuska oraz 

przedstawiciele NSZZ Solidarność Region Mazowsze Organizacja Zakładowa Nr 3408 

działająca przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku, zgodnie z załączonymi listami 

obecności. 

Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie przedstawił zmieniony 

porządek obrad z uwagi na obecność przedstawicieli NSZZ Solidarność Region Mazowsze 

Organizacja Zakładowa Nr 3408 działająca przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku, 

który został przyjęty przez aklamację. 

 

Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Informacja dyr. Powiatowego Urzędu Pracy: realizacja budżetu, sprawy bieżące. 

3. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Powiatu. 

5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za I półrocze 2018 r. 

przedstawiona przez Zarząd Powiatu.  

6. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie pism, które wpłynęły do Komisji 

7. Sprawy różne.  

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 
 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Danuta Wolska-Rzewuska 

odpowiadając na pytania radnych przedstawiła informacje w kwestii realizacji wydatków 

budżetowych za okres 01.01.- 30.06.2018 r. Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku wg 

szczegółowej klasyfikacji budżetowej.  

Materiały w załączeniu. 

 Przewodniczący Komisji poinformował że zgodnie z dekretacją Przewodniczącego 

Rady do Komisji został skierowany: 

− wniosek z dnia 26 czerwca 2018 r. NSZZ Solidarność Region Mazowsze Organizacja 

Zakładowa Nr 3408 (znak sprawy: SRP.0004.39.2018), 

− wyciąg Nr 986 z projektu protokołu Nr 212/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w Otwocku w dniu 16 sierpnia 2018 r. (znak sprawy: SRP.0004.39.2018), 

− pismo z dnia 30 sierpnia 2018 r. NSZZ Solidarność Region Mazowsze Organizacja 

Zakładowa Nr 3408 dot. uaktualnienia wniosku z dnia 26.06.2018 r. (znak sprawy: 

SRP.0004.39.2018). 

 W związku z powyższym Przewodniczy Komisji udzielił głosu przedstawicielkom 

NSZZ Solidarność Region Mazowsze Organizacja Zakładowa Nr 3408 działająca przy 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku. 

 W trakcie dyskusji Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zobowiązała się do 

przygotowania informacji o sumie wynagrodzenia brutto (ze wszystkimi składnikami, 
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nagrodami) średnio na osobę, jakie zostało wypłacone w roku 2017 i w I półroczu 2018  

z wyszczególnieniem kadry kierowniczej.  

 Radna Bogumiła Więckowska zgłosiła wniosek, aby Pani Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy przygotowała informację o łącznej kwocie rocznej wzrostu wynagrodzeń 

pracowników PUP w Otwocku przy uwzględnieniu 300 zł na pracownika.  

 

Ww. wniosek nie został poddany głosowaniu.  

 

Ad. 3 
Protokół Nr 15/18 z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty 10 głosami „za” 

przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 11 członków Komisji. 

  

Ad. 4 

1) Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały 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 10 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

2) Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały 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, z późn. 

zm.; 

 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 10 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  
 

3) Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających w 2019 r.; 

 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 10 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  
 

4) Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały powierzenia Gminie Wiązowna 

prowadzenia zadania w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 2702W 

na terenie gminy Wiązowna w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych, 

chodników oraz dróg rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz bieżącym 

utrzymaniem tej drogi w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze; 

 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 10 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  
 

5) Przewodniczący Komisji przedstawił projekt stanowiska w sprawie skierowania do 

Ministra Obrony Narodowej wystąpienia o przekazanie Prezydentowi Rzeczpospolitej 

Polskiej wniosku o nadanie pośmiertne awansu Julianowi Filipowiczowi na stopień 

generała dywizji za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej; 
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Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego w obecności 10 członków jednomyślnie 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Komisja o godz. 18.30 utraciła wymagane kworum do prowadzenia dalszych obrad. 

Przewodniczący Komisji przypomniał, że zgodnie z § 4 pkt 2 uchwały Nr 293/XLVI/10 Rady 

Powiatu z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, 

procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących 

projektowi uchwały budżetowej, komisje mają czas na złożenie wniosków do projektu 

uchwały budżetowej do 20 września. W związku z czym poprosił, aby radni składali do 

Komisji pisemne wnioski które zostaną zaopiniowane podczas następnego posiedzenia.  

  

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek  

Przewodniczył: 

 

Zdzisław Zych  
 


