
 
PROTOKÓŁ NR 13/16 

 
z posiedzenia Komisji Budżetowej  

w dniu 10 marca 2016 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, Dyrektor Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Otwocku Ewa Koc oraz Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski zgodnie                             
z załączonymi listami obecności. 

  
Pan Przewodniczący powitał zebranych i przedstawił proponowany porządek obrad. 
 

Porządek posiedzenia: 
 
1. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku, w temacie spraw 

bieżących związanych z realizacją budżetu. 
2. Zaopiniowanie uchwał na XIII sesję Rady Powiatu w Otwocku. 
3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2015 rok. 
4. Sprawy różne. 
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 
6. Zakończenie posiedzenia. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
Ad. 1 
 Pani Ewa Koc Dyrektor poinformowała, że Powiatowa Biblioteka Publiczna                                   
w Otwocku działa od 2 września 2013 r. Powstała na mocy porozumienia między 
Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, a Powiatem Otwockim ze zbiorów filii 
Biblioteki Pedagogicznej. Działa w tym samym budynku przekazanym na podstawie umowy 
użyczenia, na okres trzech lat i ten okres upływa 13 kwietnia 2017 r. Trzy pomieszczenia są 
wynajmowane dla PTTK Oddziału Otwock. W Bibliotece zatrudniony jest Dyrektor, dwie 
bibliotekarki, pracownik gospodarczy i sprzątaczka na ½ etatu. Nie wszystkie zadania, które 
należą do Biblioteki Powiatowej udaje się realizować, ponieważ ciągle nie ma etatu 
instruktora. Bibliotece podlega osiem bibliotek gminnych, należałoby tam jeździć i pomagać 
w różnych sprawach, a na to niestety nie ma czasu. Wszystkie inne zadania są realizowane tj. 
gromadzenie, opracowanie zbiorów, działalność kulturalno-oświatowa. Biblioteka zmieniła 
swój profil                         z Pedagogicznej na Publiczną, w związku z powyższym należało 
również zadbać                                         o gromadzenie zbiorów dla dzieci,  młodzieży i 
czytelników przeciętnych. W gromadzeniu zbiorów dla nowych czytelników bardzo pomaga 
program z Biblioteki Narodowej - dotacja dla bibliotek publicznych na doposażenie o 
nowości wydawnicze z tego zakresu. W 2014 roku Biblioteka otrzymała z tego programu 
7.000 zł, a w 2015 r. 12.000 zł. Wysokość tej dotacji zależy od wkładu własnego. W ramach 
planu finansowego udaje się zamknąć wszelkie bieżące sprawy. W 2015 r. biblioteka zakupiła 
dwa komputery. W ubiegłym roku zorganizowano kurs dla seniorów 50+, z którego 
skorzystało kilkanaście osób. W roku 2015 o 15% wzrosła liczba czytelników, o 44% liczba  
odwiedzin, o 27% liczba wypożyczeń. Jeśli chodzi o działalność kulturalno-oświatową są 
organizowane wystawy dla ludności, spotkania literackie z dziećmi                    i młodzieżą. 
Organizowane są warsztaty i spotkania z bibliotekami gminnymi. W roku 2014 Bibliotekę 
odwiedziły 773 osoby wypożyczające książki, a w roku 2015 – 894 osoby. Jeśli chodzi o 



wypożyczenia w 2014 roku było ich ok. 5.000, a w roku 2015 – 6274. 
 Pan Artur Brodowski zadał pięć pytań dot. działalności Biblioteki: 

1. Budżet na 2016 r. jest o circa 6.500 zł niższy niż wykonanie 2015 r., czym to jest 
spowodowane? 

2. Z jakiego tytułu są przychody z usług? 
3. Jaki jest stan prawny nieruchomości? 
4. W jakim zakresie Biblioteka realizuje zadania Biblioteki Powiatowej, o której mowa              

w ustawie, w relacji do bibliotek gminnych? 
5. Czy ta formuła będzie utrzymana, czy będzie próba powrotu do relacji z gminą, która 

połączyłaby swoją bibliotekę gminną z Biblioteką Powiatową w przyszłości? 
 

Pani Dyrektor, Skarbnik oraz Starosta odpowiedzieli na pytania: 
1. Biblioteka działa w ramach otrzymanych środków. 
2. Wpływy to dochody z najmu trzech pomieszczeń PTTK Oddział Otwock tj. 300 zł 

miesięcznie, ponadto opłaty biblioteczne za nieterminowy zwrot zbiorów, opłaty za 
wykonanie ksero oraz dary książkowe od czytelników. 

3. Powiat jest właścicielem nieruchomości, którą użyczył Bibliotece. 
4. Pani Dyrektor Sporadycznie jeździ w teren, ponieważ nie ma na to czasu. Organizuje 

spotkania o charakterze warsztatowym dla dyrektorów, gdzie poza wymianą 
doświadczeń przygotowywane są tematy merytoryczne, pomaga w tworzeniu 
sprawozdań oraz je sprawdza, ponadto udziela konsultacji. 

5. W 2016 i 2017 roku Biblioteka będzie funkcjonowała na obecnych zasadach, 
ponieważ otrzymaliśmy darowiznę od Pana Marszałka pod warunkiem, że przez 5 lat 
będzie to Biblioteka Powiatowa. Po tym okresie można pomyśleć o innej formie 
prowadzenia tej Biblioteki. 
Pan Krzysztof Szczegielniak zadał pytanie, co przygotuje Biblioteka za kwotę 600 zł                

w ramach  projektu „Stolica Kultury Mazowsza”? 
Pani Dyrektor odpowiedziała, że będą zorganizowane dwie wystawy. 
Pan Artur Brodowski stwierdził, że należy się zastanowić nad pobudowaniem 

docelowo                              solidnego budynku, który będzie Biblioteką z prawdziwego 
zdarzenia, bo takiego nie ma                        w Powiecie. 

Pan Piotr Mateusz Kudlicki stwierdził, że jeżeli w Otwocku istnieją placówki                              
w zasadzie realizujące te same zadania, to należałoby się zastanowić nad porządnym 
obiektem, gdzie taka działalność będzie prowadzona. W budynku takim oprócz wypożyczania  
książek odbywać się będą wieczorki literackie, promocje czy spotkania autorskie, więc 
powinny być warunki do tego tupu działalności. 

Wicestarosta stwierdził, że centralna biblioteka powinna powstać w stolicy Powiatu. 
Pani Aneta Bartnicka powiedziała, że Powiat jest dumny z pozyskania nieruchomości                  

i utworzenia Biblioteki. Stwierdziła, że bardziej miasto potrzebuje nowego obiektu dla 
biblioteki, w związku z powyższym, jeśli po 2017 roku miasto coś zaproponuje to można to 
rozważyć. 

Pan Artur Brodowski odpowiedział, że nie dokonywał oceny merytorycznej tylko 
myślał o sile koncentracji środków publicznych. 

Pani Aneta Bartnicka w podsumowaniu poinformowała, że Biblioteka jest czynna 6 
dni w tygodniu, ma największą liczbę godzin tj. 56 udostępniania tygodniowo,  największą 
liczbę godzin udostępniania po godz. 1600. Bibliotekarze pracują na dwie zmiany. Biblioteka 
jest czynna trzy razy w tygodniu na dwie zmiany od godz. 900 do godz.1900, w sobotę od 
godz. 800 do godz. 1400. 
 
Ad. 2 
  Skarbnik przystąpił do omawiania projektów uchwał: 

1) w sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                        



22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok,                                   
z późn. zm.; 

2) w sprawie zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                      
22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Otwockiego na lata 2016 – 2028. 

 
Następnie Pan Piotr Mateusz Kudlicki uznał, że Skarbnik nie powinien omawiać 

uchwał czytając uzasadnienia. Stwierdził  że wszyscy radni powinni zapoznać się z 
projektami uchwał i ewentualnie zadawać pytania w sprawach ich interesujących.  

Członkowie Komisji zadawali pytania, dyskutowali, po czym przystąpiono do 
głosowania projektów uchwał. 
 

1) Komisja Budżetowa w obecności 8 członków – jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały Nr 1 w sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady 
Powiatu                               w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała 
Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok, z późn. zm.; 
 

2) Komisja Budżetowa w obecności 8 członków – jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały Nr 2 w sprawie zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady 
Powiatu                                w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2016 – 2028. 

 
Ad. 3 

Komisja Budżetowa jednogłośnie pozytywnie przyjęła sprawozdanie z działalności 
Komisji za 2015 rok, w obecności 8 członków Komisji (w załączeniu).  
 
Ad. 4 
 Pan Krzysztof Szczegielniak poinformował, że na posiedzeniu dwóch połączonych 
komisji Rady Miasta Otwocka, w którym uczestniczył z radnym Jarosławem Wiązowskim 
omawiano sprawy wspólnych inwestycji powiatowo-miejskich. Na tym posiedzeniu Pan 
Wiceprezydent zwrócił uwagę, że wszystkie projekty umów dot. inwestycji drogowych 
zostały przesłane do Zarządu Powiatu, a następnie przez Zarząd odesłane z powrotem. 
Sugerowano, żeby w każdej umowie w miejsce słowa „budowie” wpisać „wybudowania”. 
Wzbudziło to komentarze i śmiech. 
  Starosta stwierdził, że nie widzi powodu do śmiechu. Powiedział, że termin „budowa” 
pojawia się w Prawie budowlanym, natomiast termin „budowa” w języku potocznym oznacza 
coś, co trwa ciągle, buduje się. Natomiast Zarządowi chodziło o zaakcentowanie, w umowie 
terminu „wybudowane”, czyli zakończone. Zarząd podszedł jeszcze raz do tego tematu                                  
i umowy zostały zmienione. 
 Wicestarosta uzupełnił, że umowy zostały odesłane z prośbą, aby podpisać je w takim 
kształcie, ponieważ musieliby zmienić uchwałę budżetową, więc Zarząd Powiatu przychylił 
się do tej prośby.  

Pan Artur Brodowski zaznaczył, że zanim dojdzie do popisania umów, czy 
porozumień, to dwie strony wymieniając się e-mailami powinny uzgodnić treść dokumentów. 
 Starosta poinformował, że współpraca z Miastem Otwock układa się bardzo dobrze. 
 
Ad. 5 
 Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 6  

Na tym posiedzenie zakończono. 
 



 
W załączeniu: 

1) listy obecności; 
2) Plan finansowy na 2015 rok dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku; 
3) Realizacja planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku na dzień 

31 grudnia 2015 r.; 
4) Plan finansowy na 2016 rok dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku; 
5) Sprawozdanie z pracy Komisji za 2015 rok. 

 
 
 

Protokółowała:                      Przewodniczący Komisji: 
 
  Jolanta Wyszomirska                   Zdzisław Zych 
      
 
 


