
Protokół Nr 23/12 
z posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 19 czerwca 2012 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji -  Pana Janusza Golińskiego, w godzinach 
od 1500 do 1700. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie 
z załączonymi listami obecności.

Porządek posiedzenia:
1. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w temacie 

spraw bieżących związanych z realizacją tegorocznego budżetu Powiatu.
2. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku:

1) w sprawie likwidacji Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie;
2) w sprawie likwidacji Domu Dziecka -  Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania 

„13” w Otwocku;
3) w sprawie likwidacji Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku;
4) w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci 

w Otwocku.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Zakończenie obrad.

Powyższy porządek obrad został przyjęty bez uwag, w obecności 9 członków Komisji.

Ad. 1

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka 
przekazała członkom Komisji materiały dot. spraw bieżących związanych z realizacj ą 
tegorocznego budżetu Powiatu (w załączeniu):

1) projekty uchwał Rady Powiatu w Otwocku:
• w sprawie likwidacji Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie,
• w sprawie likwidacji Domu Dziecka -  Integracyjnego Centrum Opieki i Wychowania 

„13” w Otwocku,
• w sprawie likwidacji Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku,
• w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci 

w Otwocku;
2) porównanie planów w paragrafach płacowych w trzech placówkach opiekuńczo- 

wychowawczych;
3) biuro „Domów dla Dzieci”;
4) liczba etatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
5) zgoda Wojewody Mazowieckiego na likwidację całodobowej placówki opiekuńczo- 

wychowawczej;
6) reorganizacja jednostek organizacyjnych -  analiza kosztów i konsekwencji 

osobowych reorganizacji lub likwidacji jednostek organizacyjnych;
7) zestawienie planów finansowych i zrealizowanych wydatków na 30.04.2012 r.;
8) zestawienie planów finansowych dochodów budżetowych na 30.04.2012 r.;
9) sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku 

w 2011 r.
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Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.
Głos zabierali radni, członkowie Komisji, kierując pytania do Dyrektora PCPR 

w kwestiach realizacji bieżącego budżetu, jak również przekazanych materiałów.
Radny Roman Zdunik zapytał o odprawy, ile osób będzie musiało je otrzymać? 
Dyrektor PCPR odpowiedziała, że w Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku 

zaplanowanych jest 12 odpraw, w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie -  11,5, 
natomiast w Domu Dziecka -  Integracyjne Centrum Opieki i Wychowania „13” w Otwocku -  
14.

Radny Roman Zdunik zapytał w jakim czasie zostały zaoszczędzone pieniądze na 
odprawy? W roku 2011 nie było zaplanowanych oszczędności na rok 2012. Pracownikom 
należy się nawet półroczna odprawa, jeżeli są to nauczyciele zatrudnieni z Karty Nauczyciela. 
W związku z powyższym radny zapytał, kiedy została ona zaoszczędzona i czy była 
zaplanowana w budżecie?

Dyrektor PCPR odpowiedziała, że odprawa nie była zaplanowana w budżecie na rok 
2012. Pani Dyrektor zapewniła, iż przygotuje dla członków Komisji pisemną informację 
w zakresie poczynionych oszczędności.

Wicestarosta zaproponował przerwanie dyskusji w tym punkcie obrad celem 
zapoznania się z przekazanymi materiałami.

Przewodniczący Komisji przychylił się do powyższej propozycji. Poinformował, że 
temat będzie kontynuowany na kolejnym posiedzeniu.

Ad. 2

Przedmiotowy temat został przełożony na następne posiedzenie Komisji.

Ad. 3

1. Przewodniczący Komisji odczytał pismo z dnia 05.06.2012 r. Pana
dot. odpowiedzi na pytanie w sprawie kwoty netto, jaką uzyskało Starostwo ze 
sprzedaży nieruchomości położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej 1 (w załączeniu).

Komisja zwraca się do Pani Starosty z prośbą o udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na 
przedmiotowe pismo.

2. Radny Kacper Kamiński zapytał o uposażenie Dyrektora ZP ZOZ w Otwocku.

Wicestarosta powiedział, że obecnie biegły rewident bada sprawozdanie finansowe 
ZP ZOZ za rok 2011. Stwierdził, że biegły będzie również zajmował się uposażeniem 
Dyrektora ZP ZOZ. W związku z czym zaproponował, aby radny wstrzymał się z w/w 
pytaniem do czasu otrzymania sprawozdania.

3. Radny Jarosław Kozłowski odczytał pismo z dnia 30.05.2012 r. Związków 
Zawodowych przy Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku 
dot. wypłaty zaległego wynagrodzenia (w załączeniu). Następnie zapytał, czy jakaś 
osoba (w tym Dyrektor ZP ZOZ) zatrudniona w Szpitalu otrzymała dwanaście pensji 
za rok 2011?

Członkowie Komisji wnioskują o udzielenie odpowiedzi na zadane powyżej pytanie.
Wniosek przyjęty przez aklamację.

Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski poinformował o posiedzeniu Rady
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Społecznej ZP ZOZ, które odbyło się 18 czerwca br. Przedstawił zagadnienia, jakie zostały 
poruszone podczas obrad.

4. Przewodniczący Komisji poinformował, iż w pkt. 1 dzisiejszego porządku obrad 
proponował przedstawienie informacji Zarządu Powiatu o stanie mienia Powiatu 
Otwockiego. W związku z nieprzybyciem na posiedzenie Dyrektora Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami (mimo zaproszenia i ustalenia kwestii zabrania głosu) 
temat ten został przeniesiony na kolejne spotkanie.

Członkowie Komisji proszą o pisemne wyjaśnienie nieobecności Pani Dyrektor oraz 
braku ewentualnego zastępstwa, w terminie do najbliższego posiedzenia Komisji.

Protokół Nr 22/12 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, 
w obecności 8 członków Komisji.

Ad. 4

Ad. 5

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała: Przewodniczył:

Honorata Tarnowska Janusz Goliński
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