
 

Protokół Nr 20/19 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 19 listopada 2019 r. 

 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku,  

ul. Górna 13, pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Kingi Błaszczyk, w godzinach od 16
15

 

do 18
00

.  

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Skarbnik 

Powiatu Wiesław Miłkowski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku 

Małgorzata Woźnicka, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Danuta Wolska - 

Rzewuska, Przewodnicząca, Sekretarz oraz Skarbnik NSZZ Solidarność Region Mazowsze 

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

radna Rady Powiatu w Otwocku Grażyna Olszewska oraz członkowie Komisji, zgodnie  

z załączonymi listami obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Omówienie projektu budżetu na 2020 rok. 

3. Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu  

i aktywizacji zawodowej w Powiecie Otwockim, realizowanych przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Otwocku. 

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji zaproponowała zmianę porządku posiedzenia polegającą na 

wprowadzeniu, jako pkt 2 „Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał” z uwagi na 

skierowanie do Komisji projektu uchwały. W związku z czym pkt „Omówienie projektu 

budżetu na 2020 rok.” zostanie zrealizowany, jako pkt 4. Natomiast pkt dot. przyjęcia 

protokołów zostanie zrealizowany następnym posiedzeniu.  

Ww. zmiana do porządku obrad została przyjęta jednomyślnie w obecności  

8 członków Komisji.   

 

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco:  

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. 

3. Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu  

i aktywizacji zawodowej w Powiecie Otwockim, realizowanych przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Otwocku. 

4. Omówienie projektu budżetu na 2020 rok. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 

 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka 

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 37/V/19 Rady Powiatu  

w Otwocku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON. 



 

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 10 członków pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: za – 8 osób, wstrzymała się – 1 osoba (nie głosowała 1 osoba). 

 

Ad. 3 

Dyrektor Danuta Wolska - Rzewuska przedstawiła informacje nt. oceny lokalnego 

rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej  

w Powiecie Otwockim, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku. 

 

Wydruk prezentowanych podczas posiedzenia informacji stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 4  

Skarbnik Powiatu przedstawił członkom Komisji projekt uchwały budżetowej Powiatu 

Otwockiego na 2020 rok. 

 Dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2020 zaplanowano w łącznej kwocie 

157.409.058 zł, a wydatki - 165.464.051 zł.  

Przychody na rok 2020 zaplanowano w łącznej kwocie 13.309.605 zł a rozchody a kwocie 

5.254.612 zł. 

 Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2020 kredytów: 

− na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.000.000 zł, 

− na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 25.000.000 zł. 

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 485.000 zł i rezerwę celową w kwocie 2.022.478 zł. 

 Przewodnicząca Komisji poinformowała, że dalsze procedowanie projektu uchwały 

budżetowej odbędzie się na następnym posiedzeniu Komisji.   

 

Ad. 5 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do Komisji wpłynął wyciąg Nr 563  

z projektu protokołu Nr 62/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 13 listopada 

2019 r. stanowiący odpowiedz na wyciąg Komisji Nr 6 z protokołu Komisji Nr 18/19  

(w załączeniu). 

 

Komisja zapoznała się z treścią wyciągu. 

 

Ad. 6 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczyła: 

 

Kinga Błaszczyk 

 


