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Protokół Nr 39/13 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w dniu 25 stycznia 2013 r. 
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącej Pani Anety Bartnickiej, w godzinach od 1600 do 1800.                      
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi listami 
obecności.  
 
Porządek posiedzenia: 
1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2013. Opinia Komisji. 
2. Omówienie materiałów na XXVI sesję Rady Powiatu w Otwocku: 

1) informacja nt. sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
Powiat Otwocki za rok 2012; 

2) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie „Programu opieki nad zabytkami Powiatu 
Otwockiego na lata 2013-2017”. 

3. Sprawy różne. 
4. Plan pracy Komisji w roku 2013.  
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
6. Zakończenie obrad. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 

Ad. 1 
 Skarbnik Powiatu Pani Alicja Matuszewska ogólnie omówiła projekt budżetu Powiatu 
na 2013 rok.  
Dochody – 115.989.905 zł, z tego dochody: bieżące – 104.337.263 zł, majątkowe                            
– 11.652.642 zł. 
Wydatki -135.423.868 zł, z tego: bieżące – 126.712.682 zł w tym 28.292.000 zł – wydatki 
bieżące na spłatę przejętych zobowiązań ZP ZOZ, majątkowe – 8.711.186 zł. 
Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt, który wynosi 19.433.963 zł. 
Deficyt zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytami – 19.333.963 zł i wolnymi środkami 
– 100.000 zł. 
Przychody w kwocie 25.100.000 zł, są to kredyty – 25.000.000 zł i wolne środki – 100.000 zł. 
Rozchody budżetu – 5.666.037 zł. 
Rezerwa ogólna – 290.000 zł i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 310.000 zł. 
 Dyrektor Oświaty Powiatowej Pani Hanna Majewska-Smółka powiedziała, że jest to 
budżet bardzo skromny. Subwencja w tym roku może być ok. 300.000 zł mniejsza. 
Poinformowała również o niżu demograficznym, w wyniku którego wiele osób straci pracę. 
 Radny Roman Zdunik stwierdził, że szkoły powiatowe powinny przedstawić bardziej 
interesującą ofertę, być może wtedy więcej uczniów byłoby zainteresowanych nauką w nich.  
 Członkowie Komisji zadawali pytania, na które odpowiedzi udzielała Skarbnik 
Powiatu oraz Dyrektor Oświaty Powiatowej. 
 Pan Janusz Goliński zaapelował, żeby dyrektorzy placówek monitorowali 
wielkopowierzchniowe obiekty  w związku ze wzmożonymi opadami śniegu. 
 Pani Barbara Parol poprosiła o informację dot. biblioteki powiatowej. 
 Przewodnicząca Komisji poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Budżetowej 
Przewodniczący Rady Pan Tomasz Atłowski zwrócił uwagę, iż w projekcie budżetu na 2013 
rok nie uwzględniono biblioteki powiatowej. 
 Pani Skarbnik poinformowała, że w projekcie budżetu na 2013 rok nie znalazł się plan 
wydatków na bibliotekę, ze względu na to, że nie ma uchwały Rady Powiatu o powołaniu tej 
biblioteki. Po posiedzeniu Komisji Budżetowej został wprowadzony zapis do uzasadnienia 
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projektu budżetu który mówi, że z rezerwy ogólnej przeznacza się kwotę 100.000 zł na 
utworzenie biblioteki powiatowej.  
 Pan Janusz Budny powiedział że, biblioteka powiatowa będzie samodzielną jednostką 
kultury. Obiekt zostanie przejęty od Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
Poinformował, że w projekcie budżetu na 2013 rok na promocję Powiatu przeznaczono  
500.000 zł mniej niż w roku ubiegłym, ale ilość przedsięwzięć nie zmalała. 
 Pan Grzegorz Michalczyk zwrócił uwagę, że budżet Oświaty na 2013 rok jest bez 
środków na  inwestycje.  
 
WNIOSEK 
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu 
powiatu na rok 2013 w obecności  8 członków Komisji. 
 

Głosowanie: 5 osób „za”, 2 osoby „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się” 
 
Ad. 2 

1)  
  Pani Hanna Majewska-Smółka poinformowała, że sprawozdanie z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Otwocki za rok 2012 jest przedstawiane Radzie co roku. W tym 
roku Powiat nie dopłaca do średnich wynagrodzeń nauczycieli, bo na poszczególnych 
stopniach awansu są kwoty nadwyżek. 

 
2)  

Przewodnicząca Komisji przypomniała, że projekt uchwały w sprawie „Programu 
opieki nad zabytkami Powiatu Otwockiego na lata 2013-2017” został szczegółowo omówiony 
na poprzednim posiedzeniu Komisji przez Powiatowego Społecznego Opiekuna Zabytków 
Pana Wiktora Lacha. 

Członek Zarządu Powiatu Pan Janusz Budny poinformował, iż Program jest 
obligatoryjny dla powiatów. Obejmuje zabytki ruchome, nieruchome i archeologiczne. 

Program opieki nad zabytkami był przedłożony do konsultacji publicznych. 
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pozytywnie zaopiniował Program - pismo 
WD.5121.5.2013 z dnia 18 stycznia 2013 r. 
Program zostanie ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,               
a z jego realizacji Zarząd Powiatu będzie co dwa lata sporządzał sprawozdanie przedstawiając 
je Radzie Powiatu.  

Po dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu projekt w/w uchwały.  
 

Głosowanie: jednogłośnie pozytywnie w obecności 8 członków Komisji  
 

Ad. 3 
 Pani Agnieszka Kozłowska nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Otwocku przy ul. Majowej zapytała, czy plany inwestycyjne zachowują 
ważność, czy ją tracą po jakimś czasie? 
 Pan Grzegorz Michalczyk odpowiedział, że inwestycje zostały rozpoczęte, więc plany 
są aktualne. 
 Pani Danuta Leśniewska poinformowała, że przewoźnik autobusowy na trasie 
Nadbrzeż – Otwock jest niesolidny, autobusy są opóźnione ok. 1,5 godz. Zapytała, jak Powiat 
może w tej sytuacji pomóc? 
 Wicestarosta odpowiedział, że przewoźnik zostanie wezwany w celu złożenia 
stosownych wyjaśnień. 
 
 
 Przewodnicząca Komisji zapytała członków Zarządu jakie są szanse na sprzedaż 
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pałacu Zamoyskich? 
 Wicestarosta odpowiedział, że w roku ubiegłym zgłosiła się uczelnia warszawska, 
która zaoferowała 2,5 mln zł za nieruchomość. Zarząd uznał, że ta kwota jest za niska. 
Uczelnia ma podjąć decyzję o przystąpieniu do negocjacji. Wicestarosta stwierdził, że 
sytuacja powinna się wyjaśnić  do końca lutego br. 
 Pan Janusz Goliński przypomniał o skradzionym lustrze z pałacu Zamoyskich, zapytał 
czy nie ma dalszych przykrych wypadków, jak jest sprawowany nadzór i czy wdrożono 
procedury poszukiwawcze?  
 Przewodnicząca Komisja poinformowała, że uzyskała odpowiedź od Dyrektora 
Wydziału Administracji, Inwestycji i Zamówień Publicznych Pana Dariusza Olszewskiego,       
iż w momencie kiedy on przejmował ten obiekt pod swój zarząd już tego lustra nie było. 
  
Ad. 4. 

Przewodnicząca Komisji zaproponowała tematykę posiedzeń Komisji w 2013 roku. 
Poprosiła o zgłaszanie propozycji do projektu planu pracy Komisji w roku 2013. W czasie 
dyskusji członkowie Komisji zgłaszali swoje propozycje. 

Plan pracy  Komisji na 2013 rok został przyjęty przez aklamację (w załączeniu). 
 

Ad. 5 
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie,                          

w obecności 8 członków Komisji.  
 
Ad. 6 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

 
            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
      Jolanta Wyszomirska             Aneta Bartnicka 
 
 


