
 
PROTOKÓŁ NR 7/15 

 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 1 września 2015 r.  
 
 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Zdzisława Zycha w godzinach 1615 do 1730. 

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 VIII sesję Rady Powiatu. 
2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia Komisji. 
4. Zakończenie posiedzenia. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
Ad. 1 
  Skarbnik Wiesław Miłkowski omówił projekty uchwał: 

− Nr 4 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., 

− projekt Nr 5 w sprawie zmian w uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z 
dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Otwockiego na lata 2015 – 2028, z późn. zm.  

− projekt Nr 6 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki 
w 2015 roku. 

 
  Pan Krzysztof Szczegielniak stwierdził, że zaplanowano 500 tys. zł. na remont 
pomieszczeń przy ul. Komunardów. Zapytał czy Zarząd jeszcze planuje prace remontowe, 
poza nową siedzibą Samodzielnego Biura Kultury i Promocji oraz nową siedzibą Kancelarii? 
  Skarbnik odpowiedział, że na w/w prace remontowe przeznaczono 100 tys. zł. 
  Pan Krzysztof Szczegielniak stwierdził, że jeśli są zabezpieczone środki, to powinno 
się coś robić kompleksowo, a nie doraźnie. Zarząd powinien myśleć strategicznie. 
  Starosta odpowiedział, że wszystkie decyzje są przemyślane, a wydziały, czy biura 
przenoszone są sukcesywnie, w miarę posiadanych środków. 
  Pani Bogumiła Więckowska uznała, że całe Starostwo powinno zostać przeniesione na 
ul. Komunardów. 
  Pan Zdzisław Zych zapytał, czy jest potrzeba zaciągania kredytu? 
  Starosta odpowiedział, że kredyt to środki niezbędne na inwestycje oraz na spłatę 
kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. 
  Pan Krzysztof Szczegielniak powiedział, że Zarząd poprzedniej i obecnej kadencji 
zakładał, że inwestycję będą wykonywane wtedy kiedy będzie sprzedaż majątku. 
  Starosta odpowiedział, że w 2015 roku takiego zapisu nie było. 



 
Następnie przystąpiono do głosowania projektów uchwał. 
 
Komisja Budżetowa w obecności 8 członków – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały                   
Nr 4 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. 

Głosowanie: „za” 5 osób, „wstrzymały się” 3 osoby 
 

Komisja Budżetowa w obecności 8 członków – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały                  
Nr 5 w sprawie zmian w uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 
2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2015 – 
2028, z późn. zm. 

Głosowanie: „za” 5 osób, „wstrzymały się” 3 osoby 
 

Komisja Budżetowa w obecności 8 członków – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały                   
Nr 6 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2015 roku. 
 

Głosowanie: „za” 5 osób, „przeciw” 3 osoby 
 
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały Nr 11. 
 

  Pan Artur Brodowski stwierdził, że tą kompetencję powinno się przekazać Zarządowi 
Powiatu trudno, żeby cała Rada wypowiadała się nt. zwykłej umowy najmu. 
  Starosta odpowiedział, że skoro nie przyjęto określonych zasad, to w tej sprawie 
powinna się wypowiedzieć Rada.  

 
Komisja Budżetowa w obecności 8 członków – jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały Nr 11 w sprawie w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu na 
czas nieokreślony z użytkownikiem lokalu w budynku posadowionym na działce ew. nr 102/1                                 
w obr. 5 w Józefowie, stanowiącej własność Powiatu Otwockiego. 
 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały Nr 12. 
 
Komisja Budżetowa w obecności 8 członków – jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały Nr 12 w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie pojazdu 
z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia 
pojazdu. 
 
Ad. 2 

Pan Artur Brodowski zapytał o uzasadnienie merytoryczne oraz o skutek finansowy 
działania dot. projektu uchwały Nr 7 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących 
inne stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących 
kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do 
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 



 
 Pani Aneta Bartnicka Członek Zarządu odpowiedziała, że jest przekonana co do 
zasadności podjęcie tej uchwały. Omówiła zmiany i stwierdziła, że bardzo pomogą 
dyrektorom w pracy. Dyrektorzy bardzo ciężko pracują i te sytuacje były indywidualnie 
przeanalizowane     w stosunku do ich potrzeb. Jeśli chodzi o skutki finansowe tj. 5.557,92 zł 
przy 112 godzinach miesięcznie. 

Pan Krzysztof Szczegielniak zapytał, czy Pani Dyrektor Powiatowej Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej wystąpiła o obniżkę pensum? 

Pani Aneta Bartnicka Członek Zarządu odpowiedziała, że Dyrektor Powiatowej 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nie wystąpiła o obniżkę pensum, nie wystąpiły 
również inne osoby. 

 
Ad. 3 
 Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie w obecności  
8 członków Komisji. 
 
Ad. 4 
 Na tym posiedzenie zakończono. 
 

 
 

W załączeniu: 
1) listy obecności. 

 
 
 

Protokółowała:                      Przewodniczący Komisji: 
 
  Jolanta Wyszomirska                   Zdzisław Zych 
      
 


