PROTOKÓŁ NR 9/15
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 26 października 2015 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Zdzisława Zycha 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 IX sesję Rady Powiatu w Otwocku.
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 oraz Starosta Mirosław Pszonka omówili projekty
uchwał:
1) Nr 1 w sprawie zmian w uchwale Nr 20/111/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn. zm.;
2) Nr 2 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.;
3) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów
pływających w roku 2016.
Radna Bogumiła Więckowska zapytała, czy Powiat zgodnie z pismem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej otrzymał dodatkowe środki na Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie
100 zł dla każdego uczestnika?
Starosta odpowiedział, że pismo dotyczyło przekazania ok. 60 tys. zł na działania
związane z niepełnosprawnością. Zarząd proponuje, aby 19 tys. zł przeznaczyć na nagrody
dla pracowników, ponieważ ich wynagrodzenie jest bardzo niskie. Natomiast pozostałą kwotę
na zwalczanie barier architektonicznych, czy zakup sprzętu dla osób niepełnosprawnych.
Pan Krzysztof Szczegielniak zapytał o zapis w budżecie „Zarząd Powiatu wyraził
zgodę na współ organizację „Ogólnopolskiej Konferencji Pomnik Symboliczny Pułkownik
Kukliński - zwycięska misja’’, która odbędzie się 7 listopada 2015 roku na terenie Powiatu
Otwockiego. Przeniesione środki w planowanej wysokości 8.795,00 zł brutto zostaną
przeznaczone na wynajem usługi transmisji internetowej wydarzenia, wynajem nagłośnienia
oraz wynajem miejsca, w którym odbędzie się konferencja.” Poinformował, że otworzył
stronę internetową tej konferencji i tam nie ma słowa o tym, że Powiat Otwocki jest
współorganizatorem, czy organizatorem, poza patronatem honorowym Starosty. Nie ma
informacji kto jest organizatorem tego przedsięwzięcia.
Skarbnik poinformował, że umowa nie jest jeszcze podpisana.
Starosta odpowiedział, że organizacją konferencji zajmuje się Pani
która jest Honorowym Prezesem Komitetu Organizacyjnego. Miasto Otwock
również partycypuje w tym przedsięwzięciu.
Pan Krzysztof Szczegielniak uznał, że skoro współorganizatorami konferencji są

portale internetowe Pressmania i GlosGminy.pl to dlaczego Powiat ma im płacić za tą usługę,
stwierdził, że powiatowe środki można przeznaczyć na coś innego.
Pan Szczegielniak zapytał również o 90 tys. zł na dochodach Zarządu Dróg
Powiatowych z zajęcia pasa drogowego stwierdził, że w związku z powyższym nie
przekazano żadnej kwoty na inwestycje, czy naprawę dróg. Wspomniał, że rondo im. Ks. Jana
Raczkowskiego w Otwocku wymaga remontu.
Starosta odpowiedział, że środków w budżecie brakuje, bo nie jest realizowana
sprzedaż majątku. Rondo będzie wyremontowane doraźnie, ale wg. deklaracji władz Miasta
Otwocka docelowo zostanie wyremontowane w 2016 r. ze środków Miasta (200 tys. zł).
Pan Krzysztof Szczegielniak zapytał, czy nikt się nie zgłosił (nie złożył oferty) do
współzawodnictwa sportowego?
Wicestarosta odpowiedział, że wpłynęła oferta lecz została odrzucona.
Pan Krzysztof Szczegielniak poprosił o scan tej oferty z informacją dlaczego została
odrzucona.
Pan Krzysztof Szczegielniak zapytał, czy nie powinno być uchwały intencyjnej Rady
Powiatu dla projektu unijnego przedstawionego w Wieloletniej Prognozie Inwestycyjnej pn.
„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa
informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " do realizacji w latach 2016-2018
w łącznej wysokości 292.495 zł, w tym: rok 2016 - 58.499 zł, 2017-116.998 zł, 2018 116.998 zł? Prosił, żeby to sprawdzić.
Pan Artur Brodowski powiedział, że w załączniku Nr 2 zmniejszono w PMDK
wydatki majątkowe i zwiększono bieżące, ale w załączniku Nr 2a tych 16 tys. zł w
odpowiednim dziale, rozdziale nie pokazano, dlaczego? Radny poprosił również o informacje
czy pozostawione wydatki inwestycyjne w wysokości 16 tys. zł są wydane i z jakim
przeznaczeniem?
Skarbnik odpowiedział, że musi to ustalić.
Pan Artur Brodowski zwrócił uwagę na zwiększenie planu dochodów o kwotę 56.000
zł w Domu Pomocy Społecznej w Karczewie przy ul. Anielin 1, w związku z wyższą od
zaplanowanej realizacją dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców oraz na zmniejszenie
planowanych dochodów o kwotę 30.000 zł i w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”,
w związku z niższą od zaplanowanej realizacj ą dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców,
co zostało zdjęte z wynagrodzeń po stronie wydatków. Radny zauważył, że należy zwiększyć
nadzór nad planowaniem w tych jednostkach.
Skarbnik odpowiedział, że we „Wrzosie” zmniejszono plan wydatków w związku
z urlopem macierzyńskim oraz zwolnieniami lekarskimi.
Pan Artur Brodowski zwrócił uwagę na przeniesienie środków w wysokości 9.392 zł
na zakup pozostałych usług, co jest spowodowane unieważnieniem konkursów na
powierzenie realizacji zadań publicznych powiatu pn. „Prezentacja i promocja oferty turystyki
powiatu otwockiego, poprzez wykonanie aplikacji na telefony typu smartphone” oraz
„Konserwacja
i odnowienie oznakowania żółtego szlaku turystycznego pn.
„Szlak Wiejski” ze Starej Wsi do Osiecka, łącznie ok. 25 km”. Konkurs unieważniono z
powodu braku ofert. Wykonanie aplikacji mobilnej, po przeniesieniu środków, zlecone
zostanie firmie zewnętrznej wyłonionej w trybie zapytania ofertowego.
Radny uznał, że nie jest to możliwe do zrealizowania za taką kwotę.
Skarbnik odpowiedział, że za tą kwotę zostanie wykonane jedno zadanie, a aplikacja
będzie zlecona we własnym zakresie.
Następnie przystąpiono do głosowania projektów uchwał.
1) Komisja Budżetowa w obecności 9 członków - pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały Nr 1 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 " 8 osób, „wstrzymała się " 1 osoba
2) Komisja Budżetowa w obecności 9 członków - pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały Nr 2 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 " 8 osób, „wstrzymała się " 1 osoba
3) Komisja Budżetowa w obecności 9 członków - jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały Nr 6 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie obiektów pływających w roku 2016
Ad. 2
Na prośbę Przewodniczącego Komisji Pani Aneta Bartnicka Członek Zarządu
Powiatu, poinformowała o skutkach finansowych kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w
placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki poprosił o pakiet dokumentów w tej sprawie.
Ad. 3
Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty 8 głosami „za”, jedna osoba
nie głosowała.
Ad. 4
Na tym posiedzenie zakończono.

W załączeniu:
1) listy obecności;

Protokółowała:
Jolanta Wyszomirska

Przewodniczący Komisji:
Zdzisław Zych

