Protokół Nr 44/21
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Budżetowej
wraz z Komisją Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa
w dniu 17 maja 2021 r.
Wspólne posiedzenie komisji odbyło o się przy pomocy wideokonferencji na
platformie Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji
Budżetowej, radnego Roberta Kosińskiego, przy pomocy Przewodniczącej Komisji Zdrowia,
Rodziny i Bezpieczeństwa, radnej Elżbiety Siwek w godzinach od 1530 do 16 06.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności,
Dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Woźnicka oraz Skarbnik Powiatu Wiesław
Miłkowski.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Powiatu Otwockiego:
1) w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2021-2023 projektu pn. „Życiowe
i zawodowe drogowskazy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; - Komisja Zdrowia, Rodziny
i Bezpieczeństwa
2) w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29
grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, z późn. zm.; Komisja Budżetowa
3) w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29
grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata
2021 – 2035, z późn. zm. – Komisja Budżetowa
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński przywitał obecnych,
przedstawił porządek obrad i zapytał, czy są do niego propozycje zmian.
Radni nie zgłosili uwag do ww. przedstawionego porządku obrad.
Ad. 2
Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak wyjaśnił, że sesja w trybie nadzwyczajnym,
która odbędzie się zaraz po wspólnym posiedzeniu komisji, została zwołana ze względu na
pojawiającą się możliwość dofinansowania w kwocie ponad pół miliona zł na program pn.
„Życiowe i zawodowe drogowskazy”. Ze sprawą nie można czekać do planowanej sesji,
ponieważ wypowiedzieć należy się w ciągu dwóch tygodni od wydania decyzji. Kolejną
kwestią jest inwestycja rewitalizacji schodów budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im.
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Otwocku. Zakończyło się postępowanie
przetargowe, najniższa z możliwych ofert wynosi 258 tys. zł. Wykonawca chce jak
najszybciej rozpocząć pracę, dlatego w porządku obrad znajduje się także projekt uchwały
budżetowej, w którym przesuwa się brakujące środki na to zadanie.
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1) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Woźnicka
omówiła projekt uchwały Nr 1.
Radna Aneta Bartnicka powiedziała, że nie zgadza się z użytym przez Panią Dyrektor
sformułowaniem o całym pokoleniu, gdyż jest to zbyt szerokie pojęcie. Trafniej jest po prostu
mówić o grupach wykluczonych.
Radny Janusz Goliński podsumował, że przedstawiony program jest bardzo potrzebny
i rozwiąże wiele problemów wśród młodzieży. Podziękował Pani Dyrektor za tę inicjatywę.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa poddała głosowaniu
ww. projekt.
Opinia Komisji:
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 7 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
2) Starosta Otwocki oraz Skarbnik Powiatu przedstawili projekt uchwały Nr 2.
Radna Jolanta Koczorowska zauważyła, że dochody bieżące są niższe niż wydatki
bieżące i zapytała, czy nie powinny się pokrywać. Zapytała również o to, czy wydatki, które
są w projekcie uchwały przewidziane do pokrycia z obligacji, będą realizowane?
Skarbnik potwierdził, że wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących
powiększonych o wolne środki i nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Jednak w powyższym
projekcie uchwały środki unijne powodują, że wydatki bieżące są przekroczone w stosunku
do bieżących dochodów.
Starosta poinformował o przekazanych środkach na realizację inwestycji rewitalizacji
schodów budynku LO im. Gałczyńskiego w Otwocku oraz na budowę drogi w Dobrzyńcu.
Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał pod głosowanie ww. projekt.
Opinia Komisji:
Komisja Budżetowa w obecności 12 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Głosowanie: „za” - 10 osób, „wstrzymała się”- 1 osoba (1 osoba nie zagłosowała).
3) Skarbnik zreferował projekt uchwały Nr 3.
Przewodniczący Komisji Budżetowej poddał pod głosowanie ww. projekt.
Opinia Komisji:
Komisja Budżetowa w obecności 12 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały.
Głosowanie: „za” - 10 osób, „wstrzymała się”- 1 osoba (1 osoba nie zagłosowała).
Ad. 3
Radni nie zgłosili spraw różnych.
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Ad. 4
Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła:

Przewodniczył:

Paulina Przybysz

Robert Kosiński
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