
 1

Protokół Nr 36/12 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w dniu 13 listopada 2012 r. 
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącej, radnej Anety Bartnickiej, w godzinach od 1615 do 1930.                      
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi listami 
obecności.  
 
Porządek posiedzenia: 
1. Rozpatrzenie projektu budżetu na 2013 rok – uwagi i wnioski.  
2. Omówienie i zaopiniowanie kalendarzy imprez: kulturalnych, promocyjnych, sportowych                   

i turystycznych na rok 2013 organizowanych lub współfinansowanych przez Powiat. 
3. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły do Komisji. 
4. Sprawy różne. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
6. Zakończenie obrad. 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
Ad. 1 
 
 Skarbnik poinformowała, iż projekt budżetu Powiatu na rok 2013 został przyjęty 
dzisiaj przez Zarząd Powiatu i do dnia 15 listopada br. zostanie przekazany Radzie Powiatu. 
Powiedziała, że dochody w łącznej kwocie kształtują się na poziomie 114.701.608 zł, z czego: 
bieżące 101.498.966 zł   i majątkowe 13.202.642 zł, natomiast wydatki stanowią w łącznej 
kwocie 107.477.616 zł, z czego: bieżące 99.000.603 zł i majątkowe 8.477.013 zł.                     
Skarbnik stwierdziła, że jest to „trudny” budżet, ze względu na kryzys gospodarczy, jak 
również decyzję Rady Powiatu o przejęciu zobowiązań ZP ZOZ w wysokości 48 mln zł. 
Następnie Skarbnik poinformowała, że dzisiaj w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła 
rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia 
Spółka z o.o. Rejestracja Spółki w KRS jest jednym z wymogów ubiegania się o środki                      
z Ministerstwa Zdrowia (11,5 mln zł). Skarbnik dodała, że Powiat w najbliższym czasie 
przejmie do 48 mln zł zadłużenia tj. kwotę nominalnie wyliczoną na dzień poprzedzający 
dzień rejestracji spółki, czyli na dzień 12 listopada br. Nie ulega wątpliwości, że będzie                     
to bardzo duże obciążenie dla budżetu. W/w zobowiązania powinny zostać przyjęte przez 
radnych na grudniowej sesji do obecnego budżetu. W ten sposób część zobowiązań zostanie 
rozliczona w roku 2012, a pozostała kwota, która nie zostanie rozliczona z dotacji przejdzie 
na rok 2013. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych organ stanowiący                               
jst powinien uchwalić budżet przed rozpoczęciem roku budżetowego tj. do 31 grudnia, jednak 
dopuszcza się możliwości uchwalenia go już w roku budżetowym do końca stycznia                              
w tzw. szczególnie uzasadnionych przypadkach. W związku z powyższym budżet Powiatu 
Otwockiego na rok 2013 zostanie przyjęty do końca stycznia 2013 r., z uwagi na rozpoczęty 
proces przekształcenia. Poza tym Powiat czeka na zmianę ustawy o finansach publicznych, 
która ma wyłączać ze wskaźników kwoty przejętych zobowiązań od ZP ZOZ.  
 Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk poinformował, iż w dniu 6 listopada 
2012 r. Zarząd Powiatu spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych wchodzących                        
w skład jednostek organizacyjnych Oświaty Powiatowej w Otwocku, w temacie projektu 
budżetu Powiatu na rok 2013. Spotkanie zakończyło się propozycją zmniejszenia projektu 
budżetu oświaty o 700 tys. zł, a nie jak to było wstępnie planowane o 3 mln zł. W przyszłym 
roku będą wykonane jedynie niezbędne remonty, wynikające z decyzji sanepidu lub straży 
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pożarnej. Poza tym będzie jeden zakup inwestycyjny – do  Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej zostanie zakupiony piec c.o. (środki zdjęte z rzeczówki). 
 Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka poinformowała                               
o wysokości wstępnej subwencji – kwota 43.473.516 zł, na którą składa się również 
subwencja dla szkół niepublicznych.  
 Przewodnicząca Komisji nawiązując do wyjazdowego posiedzenia Komisji w dniu                    
18 października br. zapytała, czy istnieje możliwość doposażenia w przyszłym roku 
wyremontowanych pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy                              
ul. gen. Filipowicza 9? Dodała, że jest to koszt 20-30 tys. zł.  

Dyrektor Oświaty Powiatowej odpowiedziała, że są zastrzeżenia straży pożarnej co do 
wyposażenia budynku, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpożarowe w szkole (hydranty, 
drzwi przeciwogniowe). W związku z czym w pierwszej kolejności muszą zostać wykonane 
pewne prace, ponieważ w przypadku nie dostosowania się do wymogów sanepidu i straży 
pożarnej organ prowadzący może zostać ukarany mandatem.  

Przewodnicząca Komisji zapytała o działki leśne znajdujące się na terenie Zespół 
Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10? Czy można je podzielić, a następnie 
sprzedać? 

Wicestarosta Otwocki Mirosław Pszonka odpowiedział, że miejscowy plan 
zagospodarowania nie dopuszcza podziału tych działek.  

W dalszej części dyskusji członkowie Komisji pytali m.in. o działania, jakie będzie 
podejmował Powiat po przejęciu zobowiązań ZP ZOZ w wysokości do 48 mln zł. 
 
Ad. 2 
 
 Przewodnicząca Komisji poprosiła Kierownika Samodzielnego Biura Kultury                             
i Promocji o przedstawienie i omówienie kalendarzy imprez: kulturalnych, promocyjnych, 
sportowych i turystycznych na rok 2013 organizowanych lub współfinansowanych przez 
Powiat (w załączeniu). Dodała, iż członkowie Komisji otrzymali przedmiotowe materiały 
drogą elektroniczną (e-mail z dnia 09.10.2012 r.) oraz w formie papierowej przygotowane 
przez Biuro w dniu dzisiejszym (w załączeniu).  
 Członkowie Komisji podjęli dyskusję w temacie utworzenia biblioteki powiatowej.  
 Radny Andrzej Szaciłło zwrócił uwagę na pozycję dot. X Europejskiego Festiwalu 
Muzycznego w Otwocku. Zaapelował o zaangażowanie Dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Otwocku przy organizacji tego wydarzenia. Następnie zgłosił poniższy 
wniosek. 
 
Wniosek: 
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji wnios kuje o zwiększenie środków dotacji 
na X Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku, do kwoty 6 tys. zł.  
 
W/w wniosek został przyjęty przez aklamację. 
 
Ad. 3 
 
 Przewodnicząca Aneta Bartnicka przedstawiła pisma, jakie wpłynęły do Komisji: 
 

1) pismo z dnia 23.10. 2012 r. Starosty Otwockiego Bogumiły Więckowskiej w sprawie 
wyjaśnienia przesłanek, jakie kierowały autorem, jeżeli chodzi o odpowiedź na 
propozycję przyznania Honorowego Patronatu dla projektu pt.: „Otwock”; 
 

2) wyciąg Nr 429 z projektu protokołu Nr 101/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu                        
w Otwocku w dniu 02.11.2012 r. dot. wniosku Komisji o przygotowanie nowego 
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projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości 
nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych 
oraz dla trenerów i instruktorów zasłużonych w osiąganiu tych wyników. 
 

Ad. 4 
 

Przewodnicząca Komisji poinformowała o kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się                        
27 listopada br. o godz. 1615. 
 
Ad. 5 
 

Protokół Nr 35/12 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty. 
 
Ad. 6 
 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

 
            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
      Honorata Tarnowska            Aneta Bartnicka 
 


