PROTOKÓŁ NR 3/15
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 16 marca 2015 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Janusza Golińskiego w godzinach 1615 do 1800.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi
listami obecności.
Pan Przewodniczący powitał zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad.
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie uchwał na IV sesję Rady Powiatu.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji.
4. Zakończenie posiedzenia.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 1
Przewodniczący zaproponował, aby rozpocząć opiniowanie uchwał od projektu Nr 11
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną
przeznaczone środki PFRON.
Pani Małgorzata Woźnicka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
poinformowała, że jest to uchwała, którą corocznie przyjmuje Rada Powiatu. Uchwała określa
zadania i środki przeznaczone na te zadania w 2015 r. Plan finansowy przedstawia PFRON,
a otrzymane środki są podzielone na wydatki na warsztaty terapii zajęciowej i na pozostałe
zadania.
Przepisy umożliwiają samorządom terytorialnym planowanie wydatków z zakresu
realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji zawodowej
i społecznej zgodnie z lokalnymi potrzebami.
W roku bieżącym (podobnie jak w latach ubiegłych) utrzymuje się zwiększone
zainteresowanie pomocą realizowaną z wykorzystaniem środków finansowych PFRON w
ramach rehabilitacji społecznej.
Na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych zabezpieczone zostają fundusze
na szkolenia i przekwalifikowania zawodowe oraz staże dla osób niepełnosprawnych.
Największe zapotrzebowanie i ilość złożonych wniosków dotyczy dofinansowania do
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane
osobom
niepełnosprawnym,
dofinansowania
likwidacji
barier
architektonicznych (w bieżącym roku realizowane będą wnioski z 2014 roku), w
komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami tych osób.
Obniżono wysokość dofinansowania na poszczególne zadania, po to, żeby jak
najwięcej osób otrzymało te środki.
Pan Wiesław Miłkowski Skarbnik Powiatu poinformował, że przyjęcie tej uchwały
pozwoli podpisać Powiatowi dofinansowanie dla WTZ.
Komisja Budżetowa w obecności 8 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
na które zostaną przeznaczone środki PFRON.

Projekty uchwał Nr 1, 2 i 3:
− zmieniającą uchwałę Nr 9/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska,
− w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w komisji i zmieniająca uchwałę
Nr 7/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej,
− zmieniająca uchwałę Nr 11/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa,
Starosta zaproponował, żeby zaopiniować blokiem. Następnie omówił proponowane zmiany.
Komisja Budżetowa w obecności 8 członków jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała w/w projekty uchwał.
Na posiedzenie przybył radny Zdzisław Zych.
Projekt uchwały Nr 4 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej
radnego omówił Skarbnik Powiatu.
Komisja Budżetowa w obecności 9 członków jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała w/w projekt uchwały.
Projekt uchwały Nr 5 w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego rady do
wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady, omówił Skarbnik
Powiatu.
Komisja Budżetowa w obecności 9 członków jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała w/w projekt uchwały;
Projekt uchwały Nr 6 w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015,
z późn. zm. Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały i zaznaczył, że w uzasadnieniu
uchwały każda dokonana zmiana jest precyzyjnie wyjaśniona.
Pan Artur Brodowski zapytał, według jakich kryteriów i na jakiej podstawie dokonano
podziału wydatków 80150?
Skarbnik odpowiedział, że nie umie odpowiedzieć na to pytanie, opracowywała to
Pani Dyrektor Oświaty Powiatowej.
Komisja Budżetowa w obecności 9 członków, 7 głosami „za” i przy 2 głosach
„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały;
Projekt uchwały Nr 7 w sprawie zmian w uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu
w Otwocku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2015 –
2028 omówił Skarbnik Powiatu.
Komisja Budżetowa w obecności 9 członków jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała w/w projekt uchwały;
Projekt uchwały Nr 8 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Mazowieckiego na działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych,
wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu

Parków Krajobrazowych omówił Skarbnik Powiatu.
Realizacja zadań związanych z ochroną przyrody realizowana będzie przez
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych. Środki finansowe przeznaczone będą na
organizację:
− konkursu „Dokarmiamy ptaki zimą – szkolny karmnik”, akcję Sprzątania Świata oraz
plener plastyczny „Malowany Październik” – 4.500,00 zł,
− Dnia Otwartego MPK – 2.000,00 zł,
− Powiatowego Konkursu Przyrodniczego dla dzieci z terenu Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego – 3.500,00 zł.
Przedsięwzięcie spełnia wymogi finansowania ochrony środowiska i gospodarki
wodnej z budżetu Powiatu Otwockiego. Środki ujęte w budżecie powiatu na 2015 rok
zostaną przeznaczone na realizację wyżej opisanych zadań.
Jest to pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego,
z przeznaczeniem dla Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych z siedzibą w
Otwocku, który zrealizuje powyższe zadania.
Pan Krzysztof Szczegielniak zapytał, czy Powiat stać na takie szczytne idee?
Stwierdził, że przy ustalaniu kalendarza imprez kulturalnych czy sportowych, może
w przyszłości zabraknąć środków na inne cele.
Starosta stwierdził, że nie należy łączyć tych spraw, ponieważ inne środki są
przeznaczane na promocję, kulturę i sport, a i inne na wspieranie działania związanego
z ochroną przyrody.
Komisja Budżetowa w obecności 9 członków, 8 głosami „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały;
Ad. 2
Pan Artur Brodowski zapytał o projekt uchwały Nr 9 w sprawie ustalenia kryteriów
II etapu rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia prowadzone
w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego
w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10, a konkretnie o pkt 1 w § 1:
„§ 1. Dla kandydatów, którzy w pierwszym etapie rekrutacji otrzymali równorzędne
wyniki, w drugim etapie rekrutacji przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i
odpowiadające im liczby punktów:
1) uczestnictwo rodzeństwa kandydata w zajęciach organizowanych przez Powiatowy
Młodzieżowy Dom Kultury – 3 pkt;”
zapytał o jakie zajęcia chodzi?
Pani Aneta Bartnicka Członek Zarządu Powiatu odpowiedziała, że chodzi o wszystkie
zajęcia niepłatne. Rada Pedagogiczna ustaliła takie kryteria. Należy preferować rodzeństwo
tych dzieci, które biorą udział w zajęciach stałych.
Pan Zdzisław Zych zapytał Skarbnika, „jak widzi finanse Powiatu”?
Skarbnik odpowiedział, że sytuacja nie jest „świetlana”, ponieważ zadłużenie na
koniec roku wyniosło 56 mln zł, łącznie z długiem.
Pan Krzysztof Szczegielniak zapytał, czy to prawda, że jest już wybrany nowy Prezes
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.?
Starosta odpowiedział, że nie może ani potwierdzić, ani zaprzeczyć, ponieważ trwa
posiedzenie Rady Nadzorczej, a Starosta nie ma żadnej informacji.
Członkowie Komisji zapoznali się z pismami:
− Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 17 lutego 2015 r. SO-Wa.0031.70.2015

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu
Otwockiego,
− Fundacji Konstruktywnego Rozwoju z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia
programu naprawczego polegającego m.in. na przekształceniu Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Józefowie przy ul. Ks. Malinowskiego 7 w Ośrodek
Terapeutyczny dla Młodzieży z trudnościami psychospołecznymi wynikającymi z
używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, prowadzonego przez
Fundację Konstruktywnego Rozwoju.
Ad. 3
Protokoły Nr 1 i 2 z dwóch ubiegłych posiedzeń Komisji zostały przyjęte 8 głosami
„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”.
Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
W załączeniu:
1) listy obecności;
2) pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 17 lutego 2015 r. SOWa.0031.70.2015
w sprawie wydania opinii o prawidłowości
planowanej kwoty długu Powiatu Otwockiego;
3) pismo Fundacji Konstruktywnego Rozwoju z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie
wprowadzenia programu naprawczego w MOW w Józefowie przy ul. Ks.
Malinowskiego 7.

Protokółowała:
Jolanta Wyszomirska

Przewodniczący Komisji:
Janusz Goliński

