
Protokół Nr 23/20
ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej

w dniu 28 kwietnia 2020 r.

Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie
Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji, radnego
Roberta Kosińskiego, w godzinach od 1615 do 1800.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności
oraz: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek,
Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Otwocku Małgorzata Woźnicka, Pani Sylwia Wysocka – Linia Otwocka.

Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na XIX sesję Rady

Powiatu Otwockiego.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołów Nr 16-22 z ubiegłych posiedzeń Komisji.
5. Zakończenie posiedzenia.

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku posiedzenia.

Ad. 2
1) Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Nr 1 w sprawie zmian w uchwale

Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała
Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn. zm.

Komisja Budżetowa w obecności 9 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.

Głosowanie: „za” – 8 osób, „wstrzymała się” – 1osoba.

2) Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Nr 2 w sprawie zmian w uchwale
Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020 – 2033,
z późn. zm.

Komisja Budżetowa w obecności 9 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.

Głosowanie: „za” – 8 osób, „wstrzymała się” – 1osoba.

3) Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Nr 3 w sprawie poręczenia kredytu
bankowego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji
w Otwocku przy ul. Batorego 44.

Komisja Budżetowa w obecności 9 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.

Głosowanie: „za” – 8 osób, „wstrzymała się” – 1osoba.

4) Starosta przedstawił projekt uchwały Nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku zabudowanych nieruchomości



położonych w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3, ul. Mickiewicza 8 oraz
Batorego 44 na okres do 31 grudnia 2027 roku.

Komisja Budżetowa w obecności 9 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały wraz z poprawką polegającą na wykreśleniu z treści projektu uchwały
ust 2 z § 1 w następstwie czego ust 3 staje się ust 2.

Głosowanie: „za” – 5 osób, „wstrzymały się” 4 osoby.

5) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przedstawił projekt
uchwały Nr 5 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON.

Komisja Budżetowa w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.

6) Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Nr 9 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.

Komisja Budżetowa w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.

7) Starosta przedstawił projekt uchwały Nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących
własność Powiatu Otwockiego, położonych w Otwocku, oznaczonych w ewidencji
gruntów jako działki ew. nr 4/7 o pow. 1,0823 ha  obr. 118  oraz nr 9/1 o z obr.
118.

Komisja Budżetowa w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja do wiadomości otrzymała
również sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok
2019.

Komisja zapoznała się z treścią ww. pisma.

Ad. 3
1) Przewodniczący Komisji poinformował, że do sprawozdania z pracy Komisji

Budżetowej za roku 2019 została zgłoszona poprawka przez radną Jolantę
Koczorowską, która został uwzględniona (e-mail z dnia 28.04.2020 r. –
w załączeniu). Następnie poprosił o przyjęcie powyższego sprawozdania.

Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetowej w roku 2019 zostało przyjęte jednomyślnie,
w obecności 10 członków Komisji.

2) Radna Jolanta Koczorowska poprosiła Skarbnika Powiatu o przygotowanie
i przesłanie do radnych, comiesięcznych informacji w zakresie wpływów
z podatku PIT i CIT do budżetu Powiatu.

Skarbnik Powiatu zobowiązał się do przesyłania powyższych informacji.



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

− wyciąg Nr 714 z projektu protokołu Nr 80/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 26 lutego 2020 r. dot. wyciągu Nr 12 Komisji (w załączeniu).

− pismo z dnia z dnia 18.02.2020 r. Wójta Gminy Celestynów dot. zadań
inwestycyjnych, zaplanowanych w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2020 na
terenie gminy (znak sprawy: SRP.0004.8.2020),

− sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego na 2019 rok wraz
z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego,

− sprawozdanie z wykonania planów finansowych Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku za 2019 rok,

− pismo z dnia 17.04.2020 r. Starosty w sprawie przekazania korekty do załącznika
nr 9 sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego na 2019 rok wraz
z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego,

Komisja zapoznała się z treścią ww. pism.

Ad. 4
− Protokół Nr 22/20 z posiedzenia Komisji w dniu 23 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący Komisji poinformował, że do ww. protokołu zostały zgłoszone
uwagi przez radną Jolantę Koczorowską (e-mail z dnia 28.04.2020 r.).

Radna Jolanta Koczorowska podtrzymała swoje uwagi.
W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu przyjęcie ww.

protokołu wraz ze zgłoszonymi uwagami.

Głosowanie: „za” – 10 osób (jednomyślnie).

− Protokół Nr 16/19, 17/19, 18/19, 19/19, 20/20 i 21/20 z poprzednich posiedzeń
Komisji zostały przyjęte jednomyślnie w obecności 10 członków Komisji.

Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Sporządziła:

Klaudia Szczepańska

Przewodniczył:

Robert Kosiński


