PROTOKÓŁ NR 19/16
z posiedzenia Komisji Budżetowej
w dniu 11 października 2016 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącego Komisji Budżetowej radnego Zdzisława Zycha, w godzinach
od 1615 do 1800.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Skarbnik Powiatu oraz goście,
zgodnie z załączonymi listami obecności.
Na wstępie Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie zaproponował
poniższy porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej
i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Otwocki;
2) w sprawie nadania Statutu Oświacie Powiatowej w Otwocku.
3. Omówienie sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji budżetu i Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2016 roku.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.
Komisja Budżetowa jednomyślnie przyjęła ww. porządek obrad.
Przewodniczący poinformował członków Komisji, że następne posiedzenie Komisji
Budżetowej odbędzie się 17 października 2016 r.
Ad. 1
Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji :
• Protokół Nr 17/16 został przyjęty w obecności 7 członków Komisji.
Głosowanie: „za” 6 osób, „wstrzymała się” 1 osoba.
• Protokół Nr 18/16 został przyjęty w obecności 7 członków Komisji.
Głosowanie: „za” 7 osób.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji przedstawił następujące projekty uchwał:
1) w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej
i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Otwocki;
2) w sprawie nadania Statutu Oświacie Powiatowej w Otwocku.
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Ww. projekty przekazał Zarząd Powiatu wyciągiem Nr 347 z projektu protokołu
Nr 100/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 28 września 2016 r.
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska-Smółka omówiła
ww. projekty uchwał udzielając odpowiedzi na kierowane przez radnych pytania.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki zaproponował poniższy wniosek jako stanowisko
Komisji:
Komisja Budżetowa proponuje reorganizację w zakresie obsługi usług wspólnych o szerszym
zakresie, w stosunku do proponowanej przez Zarząd, zarówno co do ilości jednostek Powiatu
jak i rodzaju. Przedstawiona propozycja zdaniem Komisji stanowi minimum zmian, który cel
jest odczytany, jako dostosowanie stanu prawnego do istniejącego stanu faktycznego
i wypracowanej wcześniej praktyki i nie uzyskuje aprobaty Komisji.
Przewodniczący Komisji zaproponował poprawkę w zgłoszonym wniosku, aby
wykreślić słowa „ i nie zyskuje aprobaty Komisji”.
Głosowanie: „za” 3 osoby, „przeciw” 4 osoby. Poprawka nie została przyjęta.
Radny Mateusz Kudlicki zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji i przegłosowanie
zgłoszonego wniosku.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Radny Artur Brodowski zaproponował zmianę polegającą na dodaniu zdania „Komisja
oczekuje takiego rozwiązania, które spowoduje zmniejszenie wydatków obsługi
i optymalizację procesów organizacyjnych.
Głosowanie: „za” 6 osób, „przeciw” 1 osoba. Tym samym poprawka została przyjęta.
Radny Piotr Mateusz Kudlicki odczytał wniosek uwzględniając przyjętą poprawkę.
Wniosek:
Komisja Budżetowa proponuje reorganizację w zakresie obsługi usług wspólnych
o szerszym zakresie, w stosunku do proponowanej przez Zarząd, zarówno co do ilości
jednostek Powiatu jak i rodzaju. Przedstawiona propozycja zdaniem Komisji stanowi
minimum zmian, który cel jest odczytany, jako dostosowanie stanu prawnego do
istniejącego stanu faktycznego i wypracowanej wcześniej praktyki i nie uzyskuje
aprobaty Komisji. Komisja oczekuje takiego rozwiązania, które spowoduje zmniejszenie
wydatków obsługi i optymalizację procesów organizacyjnych.
Głosowanie: 4 osoby „za”, 2 osoby „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się”.
Ad. 3
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby sprawozdanie Zarządu Powiatu
z realizacji budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku omówić na
następnym posiedzeniu Komisji.
Radni zgodzili się z powyższą propozycją.
Ad. 4
Radni nie zgłosili żadnych uwag.
Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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W załączeniu:
1) listy obecności;
2) wyciąg Nr 347 z projektu protokołu Nr 95/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 7 września 2016 r.

Protokółowała:

Przewodniczący Komisji:

Klaudia Kędziorek

Zdzisław Zych
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