Protokół Nr 6/15
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego
w dniu 12 czerwca 2015 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Sokoła, w godzinach od 1500 do 1730.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Otwocku Danuta Wolska-Rzewuska i zastępująca Skarbnika Powiatu Główna Księgowa
Starostwa Małgorzata Komosa, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
2. Sprawozdanie z działalności PUP za 2014 rok.
3. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego
za 2014 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Protokoły Nr 4-5/15 z ubiegłych posiedzeń Komisji zostały przyjęte.
Ad. 2
Dyrektor PUP Danuta Wolska-Rzewuska przedstawiła sprawozdanie z działalności
PUP za 2014 rok.
Przewodniczący zapytał, dlaczego w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) biorą
udział tylko gminy Wiązowna i Celestynów?
Dyrektor odpowiedziała, że dotychczas tylko dwie wymienione wyżej gminy zgłosiły
się do programu.
Radna Barbara Markowska dodała, że każda gmina miała prawo się zgłosić
do programu.
Radny Artur Brodowski zapytał, ilu mamy zarejestrowanych bezrobotnych? Na czym
polega program PAI? Jaki jest budżet tego projektu? Następnie zapytał o kryteria wyboru
stowarzyszenia, które będzie organizowało warsztaty.
Dyrektor odpowiedziała, że w tym roku zarejestrowanych bezrobotnych mamy 3660.
Program PAI będzie realizowany w gminach. Każdy uczestnik programu będzie miał
zapewnione warsztaty i będzie musiał skorzystać z prac społecznie użytecznych, łącznie
przepracuje 40 godzin (10 godzin w tygodniu). PUP finansuje projekt w 80%, natomiast 20%
dokłada gmina. PUP planuje na ten cel kwotę 38 tys. zł. Zarządzeniem Dyrektora zostanie
powołana Komisja, która będzie sprawdzała oferty stowarzyszeń pod kątem wymagań
programu.
Radny Artur Brodowski zapytał, dlaczego tylko stowarzyszenia mogą przystąpić do
konkursu? Poruszył również problem dojazdu uczestników programu do miejsca warsztatów
na koszt własny.
Dyrektor odpowiedziała, że działania w zakresie programu PAI oparte są o przepisy
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Radna Barbara Markowska dodała, że jedna edycja programu trwa dwa miesiące
i przewidziana jest na 10 osób. Wyjaśniła, że ośrodki pomocy społecznej dysponują m.in.
zasiłkami celowymi, które w razie potrzeby mogą zostać przyznane na pokrycie kosztów
dojazdu. W ramach prac społeczno-użytecznych uczestnicy programu otrzymają
wynagrodzenie (328 zł miesięcznie), które wypłaca OPS. Dodała, że Biuro Pracy świadczenie
to refunduje w 80%, a OPS przekazuje zrefundowane środki Gminie jako jej dochód.
Radny Artur Brodowski zapytał, kto organizuje prace społeczno-użyteczne i jaki jest
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to typ zajęć?
Dyrektor odpowiedziała, że gmina.
Radna Barbara Markowski dodała, że są to prace porządkowe takie jak grabienie,
koszenie i inne. Powiedziała, że umowa OPS z urzędem gminy jest tak skonstruowana,
że część zadań (głównie od strony finansowej) realizuje OPS, a część urząd gminy.
Radna Grażyna Olszewska zapytała, w jaki sposób jest wyszukiwane 10 osób
do programu?
Radna Barbara Markowska odpowiedziała, że OPS otrzymał dane z PUP i na tej
podstawie są wyszukiwane odpowiednie osoby, które wezmą udział w programie od początku
do końca.
Przewodniczący zapytał, czy osoba kończąca w tym roku szkołę średnią ma szanse
na skorzystanie z dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej?
Dyrektor odpowiedziała, że tak, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów.
Radny Artur Brodowski zapytał o dofinansowanie z PUP na dokształcanie.
Dyrektor odpowiedziała, że istnieje nowy instrument – Krajowy Fundusz
Szkoleniowy, który ma na celu dofinansowanie doszkalania pracowników, PUP ma na ten cel
750 tys. zł. Powiedziała, że w przypadku przedsiębiorstw makro Urząd dofinansuje 80%,
a przedsiębiorca 20%, natomiast mikro przedsiębiorstwa finansowane są w 100%.
Poinformowała, że kluczowym warunkiem jest, aby pracodawca posiadał status
przedsiębiorcy, a pracownik był zatrudniony na umowę o pracę.
Radna Barbara Markowska dodała, że współpraca OPS z PUP jest bardzo dobra,
jednocześnie przekazała Dyrektorowi PUP Danucie Wolskiej-Rzewuskiej podziękowania, do
których dołączył się Przewodniczący dziękując za szczegółowe przedstawienie informacji.
Ad. 3
Główna księgowa Starostwa Małgorzata Komosa przedstawiła sprawozdanie
finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu przez Powiat Otwocki za 2014 rok.
Radny Artur Brodowski zwrócił się z prośbą o informację nt. dochodów majątkowych,
mianowicie czy istnieje rozróżnienie, ile jest z majątku Powiatu, a ile Skarbu Państwa?
Radna Barbara Markowska zapytała o sprawę sądową pomiędzy Powiatem,
a Ministerstwem Zdrowia dotyczącą nieuzyskanej dotacji.
Małgorzata Komosa odpowiedziała, że sprawa sądowa nie zakończyła się.
Wywiązała się dyskusja nt. ww. sprawy sądowej, w której radni zabierali głos.
Radny Artur Brodowski zapytał, czy w roku 2014 zdarzyła się sytuacja, w której
Powiat miał problemy z realizacją swoich zobowiązań bieżących?
Małgorzata Komosa odpowiedziała, że nie.
Przewodniczący zapytał o subwencję oświatową, którą ma zwrócić Powiat.
Małgorzata Komosa odpowiedziała, że sprawa trwa nadal, a na dzień dzisiejszy
Powiat płaci bezsporną kwotę 45 tys. zł.
Radny Artur Brodowski dodał, że kwota bezsporna została zapłacona do Ministerstwa
Finansów, natomiast w stosunku do pozostałej kwoty została wniesiona skarga do WSA.
Zapytał również o nadzór właścicielski i zwrócił się z prośbą o przygotowanie informacji
o sposobie nadzorowania bądź audytowania działalności związanej z efektywnym
odzyskiwaniem należności oraz jak wygląda polityka w zakresie umorzenia należności
w jednostkach.
Przewodniczący zapytał czy kwota 144 mln, to cały majątek Powiatu?
Małgorzata Komosa odpowiedziała, że są to aktywa trwałe.
Ad. 4
Przewodniczący poinformował o opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 2014 r. oraz uchwale Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dot. zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu w Otwocku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu
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Powiatu Otwockiego za 2014 rok. Następnie Przewodniczący przedstawił wyciąg
Nr 69 z projektu protokołu Nr 26/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu
3 czerwca 2015 r.
Radny Artur Brodowski zwrócił się o ponowienie wniosku z poprzednich posiedzeń
Komisji w sprawie zainstalowania luster sferycznych na skrzyżowaniach ul. Samorządowej
i ul. Reymonta oraz ul. Żeromskiego i ul. Reymonta w Otwocku.
Wniosek:
Komisja Rozwoju Gospodarczego wnioskuje do Zarządu Powiatu o zainstalowanie
luster sferycznych na skrzyżowaniach ul. Reymonta i ul. Samorządowej oraz
ul. Reymonta i ul. Żeromskiego w Otwocku.
Ww. wniosek został przyjęty przez aklamację.
Radna Barbara Markowska zapytała o kierownika Biura Promocji i Kultury Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
Wicestarosta odpowiedział, że wkrótce zostanie ogłoszony konkurs na to stanowisko.
Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
W załączeniu:
1) lista obecności;
2) wyciąg Nr 69 z projektu protokołu Nr 26/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 3 czerwca 2015 r.

Protokółowała :

Przewodniczył:

Angelika Krawczyk

Dariusz Sokół
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