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Protokół Nr 23/16 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 21 listopada 2016 r. 
 

 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącej Komisji, radnej Agnieszki Łątki, w godzinach od 1615 do 1845.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Oświaty Powiatowej            
w Otwocku Pani Hanna Majewska-Smółka oraz Skarbnik Powiatu Pan Wiesław Miłkowski, 
zgodnie z załączonymi listami obecności.  

Przewodnicząca powitała wszystkich zebranych, a następnie zaproponowała poniższy 
porządek posiedzenia. 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji. 
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu na 2017 rok. 
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok szkolny 

2015/2016. 
4. Przedstawienie wyników matur i egzaminów zawodowych. 
5. Sprawy różne. 
6. Zakończenie posiedzenia. 
 

Powyższy porządek obrad został przyjęty jednomyślnie w obecności 5 członków 
Komisji  
 
Ad. 1 

− Protokół Nr 20/16 został przyjęty jednogłośnie. 
 

Głosowanie: „za” 5 osób. 
 

− Protokół Nr 21/16 został przyjęty jednogłośnie. 
 

Głosowanie: „za” 5 osób. 
 

− Protokół Nr 22/16 został przyjęty jednogłośnie. 
 

Głosowanie: „za” 5 osób. 
 

Ad. 2 
 Skarbnik  Powiatu Pan Wiesław Miłkowski  przedstawił  założenia  do  projektu  
chwały budżetowej.  Omówił  strukturę  dochodów  oraz  wydatków  na  rok  2017.   
 Dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2017 zaplanowano w łącznej kwocie 
126.600.162 zł, oraz wydatki w kwocie 125.681.042 zł.  
 Skarbnik poinformował, że jeżeli chodzi o część oświatową subwencji ogólnej (rozdz.  
75801)  oraz  część  równoważąca  subwencji  ogólnej  (rozdz.  75832) to  w  projekcie 
zostały  zapisane  odpowiednio  kwoty  41.175.510 zł  oraz  3.243.280 zł, zgodnie z pismem 
Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.1.2016 z dnia 14 października 2016 roku. Skarbnik 
przedstawił zaplanowane wydatki na oświatę o łącznej wysokości 46.489.149 zł. w tym: 
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− wydatki bieżące w wysokości 46.216.149 zł, w tym 1.792.583 zł stanowią dotację dla 
szkół niepublicznych, natomiast kwota 156.462 zł przeznaczono na wydatki związane 
z realizacją projektów unijnych, 

− wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 270.000 zł z przeznaczeniem na 
wymianę posadzki w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku  

− dotacja celowa w kwocie 3.000 zł na składkę zdrowotną za dzieci przebywające              
w placówkach oświatowych. 

Skarbnik poinformował, że w związku z uchwałą Rady Powiatu 239/XXX/13 z dnia                 
8 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku                 
i nadania statutu, zaplanowano w budżecie 2017 roku dotację podmiotową dla samorządowej 
instytucji kultury w kwocie 409.000 zł (dz. 921 rozdz. 92116). Zgodnie z porozumieniem              
z dnia 09.08.2013 r. Nr 1/ES Nr-I/2013, CRU 180/KP/2013, zawartym z Marszałkiem 
Województwa Mazowieckiego środki w kwocie 110.000 zł powiat otwocki otrzyma w 2017 
roku z budżetu województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących. 
 Radny Krzysztof Szczegielniak zauważył, że Rada nie powinna przyjąć w takim 
brzmieniu projektu uchwały budżetowej na rok 2017, z uwagi na punkty 4 i 5 § 7.  
 W trakcie zaistniałej dyskusji radny Krzysztof Szczegielniak zgłosił poniższy 
wniosek: 
 
Wniosek: 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje o wykr eślenie punktów 4 i 5 § 7              
w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok, mianowicie:  

„4)udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000 zł; 
  5)udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł;”. 

 
Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymała się”  – 1 osoba. 

 
W wyniku dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne 

zaopiniowanie przedstawionego projektu budżetu Powiatu na rok 2017 w części oświatowej. 
 

Głosowanie: „za” – 2 osoby, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymały się” – 4 osoby. 
 

Projekt budżetu Powiatu na rok 2017, w części oświatowej został zaopiniowany 
pozytywnie, w obecności 7 członków Komisji 

 
Ad. 3 i 4  
 Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska-Smółka 
przedstawiła informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok 
szkolny 2015/2016, oraz wyników matur i egzaminów zawodowych. 
 
Ad. 5 

1. Przewodnicząca Komisji odczytała wyciąg Nr 364 z projektu protokołu Nr 103/16               
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 12 października 2016 r., który 
wpłynął do Komisji; 

 
Komisja zapoznała się w decyzją Zarządu.  
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2. Przewodnicząca Komisji odczytała wyciąg Nr 365 z projektu protokołu Nr 103/16               
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 12 października 2016 r., który 
wpłynął do Komisji; 

 
 Radna Aneta Bartnicka poinformowałam radnych o ustaleniach telefonicznych                  
z pracownikiem Biura Wojewody, który poinformował, że powodem wszczęcia postępowania 
nadzorczego w sprawie uchwał Nr 132/XVIII/16 i Nr 133/XVIII/16 jest: 

− jeśli chodzi o nr 132 - brak zapisu dotyczącego publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.; 

− jeśli chodzi o uchwałę nr 133 - uwaga dotyczyła po pierwsze zapisu: "Do zadań 
Oświaty Powiatowej należy w szczególności...", zdaniem nadzoru powinien być to 
katalog zamknięty zadań, a więc zdanie to powinno kończyć się słowem "należy:"               
i ważne jest by wymienić wszystkie zadania Oświaty Powiatowej; 
po drugie: pracownica wojewody twierdziła, że zapis dotyczący regulaminu 
organizacyjnego jest niepoprawny, gdyż regulamin organizacyjny jest w gestii 
dyrektora oświaty. Również zdaniem pracownika wojewody nie powinno się pisać 
ogólnikowego stwierdzenia: tak jak w par. 5 pkt. 5: "wykonywanie czynności 
administracyjno-organizacyjnych, w tym związanych z realizacją zadań Powiatu 
Otwockiego wynikających z ustawy o systemie oświaty i ustawy – Karta Nauczyciela, 
ale wymienić wszystkie zadania jakie będzie Oświata wykonywała w zakresie 
obowiązków organizacyjnych. 
Z powyższymi uwagami nie zgodził się Zarząd Powiatu, dlatego też powołując się na 

tę rozmowę telefoniczną wystosował do Wojewody pismo, w którym przekazał swoje uwagi.  
Radna stwierdziła, że jeśli Wojewoda nie uwzględni stanowiska Zarządu i nastąpi 
unieważnienie uchwał, konieczne będzie zwołanie sesji i podjęcie ich jeszcze raz, z 
uwzględnieniem wskazań Wojewody. 
 

3. Przewodnicząca Komisji odczytała wyciąg Nr 367 z projektu protokołu Nr 103/16               
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 12 października 2016 r. dot. 
rozliczenia kwoty dofinansowania z budżetu Powiatu Otwockiego imprezy 
„Jarmark Ludowy w Kątach” za rok 2016; 

 
Komisja zapoznała się w decyzją Zarządu. 
 

4. Przewodnicząca Komisji odczytała wyciąg Nr 387 z projektu protokołu Nr 107/16               
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 2 listopada 2016 r. dot. 
wprowadzenia od dnia 1 września 2017 r. innowacji pedagogicznych; 

 
Komisja zapoznała się w decyzją Zarządu. 
 

5. Przewodnicząca Komisji odczytała wyciąg Nr 399 z projektu protokołu Nr 111/16               
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 17 listopada 2016 r. dot. 
przygotowania odpowiedzi przez Panią Anetę Bartnicką na wyciąg Nr 16 i Nr 18  
z protokołu Nr 21/16 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 
 

Komisja zapoznała się w decyzją Zarządu. 
 
Ad. 6 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
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W załączeniu: 
1) lista obecności; 
2) wyciąg Nr 364 z projektu protokołu Nr 103/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu           

w Otwocku w dniu 12 października 2016 r.; 
3) wyciąg Nr 365 z projektu protokołu Nr 103/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu                 

w Otwocku w dniu 12 października 2016 r.; 
4) wyciąg Nr 367 z projektu protokołu Nr 103/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu                  

w Otwocku w dniu 12 października 2016 r.; 
5) wyciąg Nr 387 z projektu protokołu Nr 107/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu            

w Otwocku w dniu 2 listopada 2016 r.; 
6) wyciąg Nr 399 z projektu protokołu Nr 111/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu                  

w Otwocku w dniu 17 listopada 2016 r. 
 
 

Protokółowała: 
 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczyła: 
 

Agnieszka Łątka 
 


