
Protokół Nr 4/11 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w dniu 9 lutego 2011 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącej, radnej Anety Bartnickiej, w godzinach od 1800 do 2100. 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz:

-  Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka,
-  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Danuta Wolska-Rzewuska,
-  Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska,
-  p.o. Kierownika Wydziału Funduszy Strukturalnych, Promocji, Kultury, Sportu 

i Turystyki Starostwa Anna Rosłaniec,
-  członkowie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Rady Powiatu w Otwocku,
-  mieszkaniec powiatu Pan

Przewodnicząca powitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła proponowany 
porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:
1. Projekt budżetu Powiatu na rok 2011.
2. Plan pracy Komisji na rok 2011.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokółów z poprzednich posiedzeń Komisji.
5. Zakończenie obrad.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, w obecności 9 członków 
Komisji.

Ad. 1

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła zmiany do projektu budżetu Powiatu 
na rok 2011.
Jeżeli chodzi o dochody Powiatu, to stanowią one łączną kwotę w wysokości 99.076.453 zł, 
z tego: bieżące -  90.926.211 zł, majątkowe -  8.150.242 zł. Natomiast wydatki zostają ustalone 
w łącznej kwocie 104.281.451 zł, z tego: bieżące -  94.212.156 zł i majątkowe -  10.069.295 
zł. Deficyt stanowi kwotę w wysokości 5.204.998 zł i będzie sfinansowany przychodami 
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.426.639 zł i wolnych środków z lat 
ubiegłych w kwocie 3.778.359 zł. Przychody budżetu zostają ustalone w kwocie 10.778.359 
zł z następujących tytułów, mianowicie: zaciągnięte kredyty w kwocie 5.000.000 zł, wolne 
środki w kwocie 3.778.359 zł i spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych 
w kwocie 2.000.000 zł. Natomiast rozchody budżetu zostają ustalone w kwocie 5.573.361 zł, 
z czego 3.255.426 zł ze spłaty otrzymanych kredytów, 317.935 zł z tytułu spłaty otrzymanych 
pożyczek oraz 2.000.000 zł z udzielonych pożyczek. Poza tym ustala się rezerwę ogólną 
w wysokości 433.000 zł i rezerwy celowe na: zarządzanie kryzysowe w wysokości 150.000 zł 
oraz wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 600.000 zł.
Odnosząc się do nowych inwestycji, to Zarząd proponuje:
-  budowę Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7 -  kwota 550 tys. zł,
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-  dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dla 
ZP ZOZ) -  kwota 560 tys. zł.

Skarbnik przekazała radnym zestawienie planów dochodów i wydatków (co do działu 
i rozdziału), uwzględniając dane zawarte w projekcie budżetu z 15 listopada 2010 r. oraz 
po zmianie z 1 lutego 2011 r., przedstawiając w ten sposób różnicę między w/w projektami.

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka zwróciła uwagę 
na dwie duże inwestycje w rozdziale 80114:
-  przebudowa tarasu w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Filipowicza 

w Otwocku -  920.000 zł,
-  modernizacja dachu w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego -  500.000 zł.

Następnie p.o. Kierownika Wydziału Funduszy Strukturalnych, Promocji, Kultury, 
Sportu i Turystyki Starostwa Anna Rosłaniec przedstawiła członkom Komisji informację 
nt. kalendarzy imprez kulturalnych, promocyjnych i sportowych współorganizowanych oraz 
współfinansowanych przez Powiat Otwocki w roku 2011. Dodała, że zostały one 
zatwierdzone decyzj ą Zarządu z 18 stycznia br. Następnie przekazała zestawienie wydatków 
wykonanych w latach 2006-20010 oraz projektowanych w roku 2011 na zadania i działania 
proponowane w w/w kalendarzach. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

W związku z powyższym Przewodnicząca otworzyła dyskusję nad w/w projektem 
budżetu.

Radny Roman Zdunik poinformował, iż na wczorajszym posiedzeniu Komisji 
Budżetowej zasygnalizował pomyłkę w informacji wyjaśniającej do projektu budżetu. 
Przedstawione w informacji zdanie: „Niestety podwyżki dla nauczycieli szacuje się, że 
wyniosą ok. 4 mln zł. " następujące po zdaniu: „Również w stosunku do roku 2010 została 
zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 1.529.360 zł w związku 
z planowanymi od września 2011 r. podwyżkami dla nauczycieli o 7%. " jest nie prawdziwe.

Przewodnicząca Komisji zauważyła, iż również podczas posiedzenia Komisji 
Budżetowej poprosiła o wykreślenie z informacji wyjaśniającej wyrazu „niestety " ze zdania: 
„Niestety podwyżki dla nauczycieli szacuje się, że wyniosą ok. 4 mln zł. ", ponieważ jest ono 
nacechowane negatywnie.

Skarbnik zaproponowała wykreślenie zdań wskazanych przez przedmówców. 
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Szaciłło zapytał Dyrektora Oświaty Powiatowej

0 szansę pozyskania środków z rezerwy MEN-owskiej, ponieważ Powiat miał w tej 
dziedzinie dość duże sukcesy swego czasu oraz czy pod koniec roku kalendarzowego zdarza 
się zwiększenie subwencji oświatowej przez MEN dla takich JST jak samorząd powiatowy? 
Następnie poprosił o przybliżenie szczegółów przebudowy tarasu przy Liceum 
Ogólnokształcącym im. K. I. Gałczyńskiego. Zapytał, czy zaplanowane środki na to zadanie 
są wystarczające?

Dyrektor Oświaty Powiatowej odpowiedziała, że jeżeli chodzi o taras, to pierwszy 
kosztorys opiewał na wyższą kwotę, ponieważ został przygotowany w okresie dużego bumu 
inwestycyjnego. Jednakże po weryfikacji przez kosztorysanta w proponowanym projekcie 
budżetu została wpisana kwota 920 tys. zł obejmująca wykonanie wyłącznie tarasu. Dopiero 
po przetargu okaże się jaka to będzie ta kwota właściwa. Projekt przygotowany przez 
uprawnionego architekta generalnie zakłada, że wszystko będzie zbite do konstrukcji tarasu, 
co również jest już uzgodnione z konserwatorem zabytków. Remont ma na celu przywrócenie 
wyglądu pierwotnego. Jeżeli chodzi o rezerwę oświatową, to rzeczywiście przez wiele lat 
udawało się Powiatowi pozyskiwać z niej pieniądze, ponieważ była taka możliwość. 
Natomiast należy pamiętać, iż wówczas rezerwa stanowiła 1%, natomiast obecnie jest 0,6%
1 zaostrzyły się kryteria. Obecnie można ją  pozyskać wyłącznie na niektóre działania. Nie jest 
jeszcze wiadomo, jakie będą zasady podziału rezerwy na rok 2011. Oczywiście były
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wystąpienia celem pozyskania dodatkowych środków, niestety zakres zadań finansowanych 
z rezerwy jest mały.

Radny Artur Brodowski poprosił, aby Dyrektor przekazała informację w jakiej 
technologii będzie wykonane doszczelnienie tarasu.

Dyrektor Oświaty zapewniła, iż taką informację przekaże.
Radny Artur Brodowski wystąpił z wnioskiem odstąpienia od wykonania 

dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Starostwa przy zabezpieczeniu środków 
w wysokości 500 tys. zł. Zaproponował przesunięcie powyższych środków na wydatki 
związane z przekształceniami w ZP ZOZ w Otwocku. Dodał, że w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2011-2022 w ogóle nie została ujęta w/w pozycja 
budowy nowej siedziby.

Przewodnicząca zauważyła, iż radny powinien zgłosić ten wniosek na wczorajszym 
posiedzeniu Komisji Budżetowej. Dodała, iż 14 lutego br. odbędzie się wspólne posiedzenie 
w/w Komisji z przewodniczącymi komisji stałych Rady Powiatu w Otwocku celem 
sformułowania przez Komisję Budżetową ostatecznej opinii o projekcie uchwały budżetowej. 
W związku z czym Przewodnicząca zaproponowała, aby na tym właśnie posiedzeniu radny 
A. Brodowski wrócił do propozycji swojego wniosku.

Następnie Przewodnicząca poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 
przedstawionego projektu budżetu powiatu na rok 2011.

Głosowanie: za -  7 osób, przeciw -  2 osoby, wstrzymała się -  1 osoba.
Projekt budżetu Powiatu na rok 2011 został zaopiniowany pozytywnie, 

w obecności 10 członków Komisji.

W tej części posiedzenia uczestniczyli również członkowie Komisji Ochrony Zdrowia 
i Rodziny którzy oddzielnie opiniowali w/w projekt, co zostało opisane w protokole 
z posiedzenia tejże Komisji.

Ad. 2

Przewodnicząca zauważyła, że w planie pracy powinien znaleźć się punkt dot. nagród 
dla najlepszych maturzystów Powiatu Otwockiego.

Wiceprzewodniczący Rady Jacek Czarnowski, odnosząc się do proponowanej w lutym 
wizytacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w SPSK, zaproponował spotkanie z Dyrekcją 
Szpitala celem zapoznania się z jej stanowiskiem, w kontekście podjętej na ubiegłej sesji 
przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkół wchodzących w skład 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym 
im. Prof. A. Grucy w Otwocku przy ul. Konarskiego 13.

Radny Artur Brodowski odniósł się do problematyki powszechnej informatyzacji. 
Zaproponował, aby Komisja zajęła się powyższą kwestią w kwietniu.

Wiceprzewodniczący Rady Jacek Czarnowski poprosił o przesunięcie tematu 
utworzenia biblioteki powiatowej. W/w temat jest bardzo ważny, w związku z powyższym 
Komisja powinna się do niego odnieść w najbliższym czasie.

W wyniku dyskusji Przewodnicząca poddała głosowaniu przyjęcie planu pracy 
w roku 2011 wraz ze zmianami zgłoszonymi przez członków Komisji, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszego protokółu.

Głosowanie: za -  8 osób.

Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i  Rekreacji w roku 2011 
został przyjęty jednogłośnie, w obecności 8 członków Komisji.
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Ad. 3

1) Członkowie Komisji wrócili do kwestii biblioteki powiatowej celem przyjęcia wniosku 
zgłoszonego przez Wiceprzewodniczącego Rady Jacka Czarnowskiego. Zdaniem 
J. Czarnowskiego decyzja Zarządu o realizacji w 2011 roku finansowania zadania 
w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki na dotychczasowych zasadach, tj. 
dofinansowania po 1.000 zł. dla każdej gminy powiatu na wzbogacenie księgozbioru, nie 
jest sprawiedliwym rozwiązaniem. Mieszkańcy są traktowani nierówno. Więcej osób 
korzysta z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku, w związku z czym zasadne jest, 
aby dotacja dla tej biblioteki była większa. Dodał, że w perspektywie należałoby 
zastanowić się nad stworzeniem instytucji -  Biblioteki Powiatowej. Poza tym są 
instrumenty i narzędzia, które pozwolą na potężne dofinansowanie takiej właśnie instytucji 
kultury.

W wyniku dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu przyjęcie 
poniższego wniosku.

Wniosek:
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji wnioskuje o przeznaczenie środków 
w wysokości 5 tys. zł Miastu Otwock na zadanie związane z prowadzeniem biblioteki 
powiatowej, ze wskazaniem źródła finansowania z dochodów opłat przynależnych 
Powiatowi z tytułu gospodarki pasem drogowym.

Głosowanie: za -  5 osób, przeciw -  1, wstrzymały się -  2 osoby.

Powyższy wniosek łączy się z projektem budżetu Powiatu na rok 2011, w związku z czym 
zostanie on przekazany wraz z opinią Komisji nt. w/w projektu Komisji Budżetowej (zgodnie 
z uchwałą Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 września 2010 r. w sprawie 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury je j uchwalania oraz rodzaju 
i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej).

2) Wiceprzewodniczący Rady Jacek Czarnowski wywołał temat współpracy 
międzynarodowej między powiatami.

W związku z powyższym Przewodnicząca zaproponowała wniosek w/w kwestii do 
Zarządu Powiatu.

Wniosek:
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji wnioskuje o przekazanie informacji 
nt. nawiązanych partnerstw międzynarodowych przez Powiat Otwocki. Komisja prosi 
również o przedstawienie działań podjętych w kierunku nawiązania współpracy 
międzynarodowej, jeżeli chodzi o Powiat Olpe w Niemczech, jak również inne powiaty.

Powyższy wniosek został przyjęty przez aklamację.

3) Członkowie Komisji odnieśli się do kwestii nagród dla najlepszych maturzystów Powiatu 
Otwockiego. Przypomnieli historię, jeżeli chodzi o wskazane nagrody oraz problemy 
związane z finalizacją tego przedsięwzięcia. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 
wskazała nieprawidłowości w wydatkowaniu środków pochodzących z budżetu Promocji 
właśnie na ten cel. Mimo podjętych działań w kierunku uchwalenia przez Radę uchwały 
w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendium Rady Powiatu

4



w Otwocku za szczególne osiągnięcia edukacyjne i najlepsze wyniki na egzaminie 
maturalnym dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, 
nie udało się jej przyjąć ze względu na brak podstawy prawnej.

Radny Artur Brodowski zauważył, iż należałoby stworzyć stosowny regulamin, 
w którym upoważnionymi osobami do podjęcia decyzji o przyznaniu nagrody Rady Powiatu 
bądź Starosty w w/w kwestii byliby dyrektorzy danej szkoły. W oparciu o przyjęte kryteria 
mogliby oni wraz ze świadectwem maturalnym wręczyć również przedmiotowe wyróżnienie.

Członkowie Komisji zaproponowali przekazanie Zarządowi wyciągiem w/w punktu.

4) Członkowie Komisji ustalili termin kolejnego posiedzenia 22 lutego br. o godz. 1700 
w siedzibie Starostwa.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zapoznanie członków Komisji z kalendarzami imprez kulturalnych, promocyjnych 

i sportowych współorganizowanych oraz współfinansowanych przez Powiat Otwocki 
w roku 2011.

2. Informacja Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku 
nt. przygotowania placówki do ferii zimowych oraz planów związanych z jej ofertą 
wakacyjną.

3. Sprawy różne.

5) Wiceprzewodniczący Rady Jacek Czarnowski poruszył kwestię propozycji, aby Otw^ocki 
Informator Kulturalny nazywał się: Otwocki Informator Kulturalny Powiatu Otwockiego 
Miast i Gmin Powiatu Otwockiego. Dodane byłyby cztery strony, na których poszczególne 
gminy umieściłyby swoje informacje. Taki informator zostałby rozdystrybuowany na 
terenie całego Powiatu, w stosownych proporcjach. Zapytał o koszty, jakie musiałby 
ponieść Powiat, jeżeli gminy zgodziłby się na proponowane przedsięwzięcie.

Członek Zarządu Janusz Budny odpowiedział, iż obecnie Miasto Otwock wydaje 1500 
egzemplarzy. Przy zainteresowaniu gmin należałoby zwiększyć nakład o 100% 
(czyli o 1500 egzemplarzy). Wówczas Miasto płaciłoby 6 tys. zł, a Powiat -  3 tys. zł. Byłby 
to pierwszy rok na tzw. „rozruch”. Natomiast w przyszłym roku Powiat mógłby wydawać już 
własny.

Protokoły Nr 2-3/11 z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednogłośnie, 
w obecności 8 członków Komisji.

Ad. 4

Ad. 5

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała: Przewodniczyła:

Honorata Tarnowska Aneta Bartnicka
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