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Protokół Nr 19/19 

z posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 17 grudnia 2019 r. 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku,  

ul. Górna 13, pod kierunkiem Przewodniczącego, radnego Roberta Kosińskiego, w godzinach 

od 16
15

 do 16
45

. 

W posiedzeniu uczestniczyli: Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski oraz członkowie 

Komisji, zgodnie z załączonymi listami obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. 

3. Sprawy różne. 

4. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 

Ad. 2 

1) Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale  

Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała 

Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, z późn. zm.; 

 

Skarbnik w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił również autopoprawkę do 

przedmiotowego projektu uchwały. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał czy inwestycja przy ul. Matejki w Otwocku dot. 

odwodnienia nie powinna również zostać wprowadzona do projektu uchwały w sprawie 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. Ponieważ stan 

zaawansowania prac wskazuje na to, że nie zostanie to zadanie zrealizowane do końca 

bieżącego roku. W związku z czym poprosił Skarbnika o zweryfikowanie czy aby na pewno 

nie należy powyższą inwestycję uwzględnić w uchwale dot. wydatków, które nie wygasają.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja Budżetowa w obecności 7 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały wraz z przedstawioną autopoprawką.  

 

2) Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale  

Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031,  

z późn. zm.; 

 

Skarbnik w imieniu Zarządu Powiatu przedstawił również autopoprawkę do 

przedmiotowego projektu uchwały.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja Budżetowa w obecności 7 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały wraz z przedstawioną autopoprawką.  

 

3) Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 



2 

 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Budżetowa w obecności 7 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

 

 

Ad. 3  
1) Przewodniczący Komisji poinformował o korespondencji, która wpłynęła do Komisji: 

− notatka z dyżuru Przewodniczącego Rady z przedstawicielami Organizacji 

Zakładowej nr 3408 NSZZ Solidarność Region Mazowsze działająca przy 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 

wzrostu wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (znak sprawy: 

SRP.0004.39.2018), 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że w powyższej kwestii Starosta posiada 

optymistyczne rozwiązanie, o którym zostaną poinformowani radni. 

 

− uchwała Nr Wa.432.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez 

Radę Powiatu w Otwocku projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz opinii  

o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2020 rok,  

 

Komisja Zapoznała się z treścią ww. pisma.  

 

− uchwała Nr Wa.431.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez 

Radę Powiatu w Otwocku projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu w Otwocku na lata 2020-2033,  

 

Komisja Zapoznała się z treścią ww. pisma.  

 

− wyciąg Nr 622 z projektu protokołu Nr 67/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w dniu 11 grudnia 2019 r. dot. ostatecznej opinii Komisji nt. projektu uchwały 

budżetowej Powiatu Otwockiego na rok 2020 wraz ze zmianami oraz Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego (w załączeniu). 

 

2) Radna Grażyna Olszewska poinformowała, że na lodowisku, który jest własnością 

Miasta Otwocka korzystają w ramach godzin wychowania fizycznego oraz szkolnych 

klubów sportowych uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Otwocki. W związku czym nauczyciele wychowania fizycznego oraz Dyrektor 

Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku wystąpili do niej 

z prośbą o możliwość obniżenia ceny biletu dla uczniów. Radna w imieniu Pani 

Dyrektor i nauczycieli poprosiła radnych o pomoc w powyższej kwestii. 

 

Ad. 4 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Robert Kosiński 

 


