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Protokół Nr 15/19
z posiedzenia Komisji Budżetowej

w dniu 20 listopada 2019 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku,
ul. Górna 13, pod kierunkiem Przewodniczącego, radnego Roberta Kosińskiego, w godzinach
od 1615 do 1800.

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta
Otwocki Krzysztof Kłósek, Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, Dyrektor Oświaty
Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Otwocku Danuta Wolska – Rzewuska oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi
listami obecności.

Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie przedstawił zmieniony
porządek obrad z uwagi na skierowanie do Komisji projektów uchwał celem zaopiniowania,
oraz na obecność przedstawicieli NSZZ Solidarność Region Mazowsze Organizacja
Zakładowa Nr 3408 działająca przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku, który został
przyjęty przez aklamację.

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawia się następująco:
1. Przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
3. Sprawy różne.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
5. Przedstawienie i omówienie działalności Powiatowego Urzędu Pracy – zadania

i środki finansowe na 2019 r. oraz plany finansowo-budżetowe na rok 2020.
6. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2020.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2
Protokół Nr 13/19 z posiedzenia Komisji w dniu 24 października 2019 r. został

przyjęty jednomyślnie w obecności 9 członków Komisji.

Ad. 3
Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja otrzymała pismo z dnia

19 listopada 2019 r. NSZZ Solidarność Region Mazowsze Organizacja Zakładowa
Nr 3408 dot. uaktualnienia wniosku z dnia 26.06.2018 r. (w załączeniu) oraz notatkę z dyżuru
Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku w dniu 18.11.2019 r. ze spotkania
z Przewodniczącą KZ Organizacji Zakładowej Nr 3408 w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Otwocku (w załączeniu).

W związku z powyższym Przewodniczy Komisji udzielił głosu przedstawicielkom
NSZZ Solidarność Region Mazowsze Organizacja Zakładowa Nr 3408 działająca przy
Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku.

W trakcie dyskusji poruszane zostały kwestie dot. wynagrodzenia pracowników
jednostek organizacyjnych Powiatu.

Ad. 4
1) Dyrektor Oświaty powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka przedstawiła

projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki;
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Komisja Budżetowa w obecności 8 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.

2) Dyrektor Oświaty powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka przedstawiła
projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Powiatu Otwockiego dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu
przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania;

Komisja Budżetowa w obecności 8 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.

Ad. 5
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Danuta Wolska – Rzewuska

przedstawiła informację w kwestii działalności Powiatowego Urzędu Pracy – zadania
i środki finansowe na 2019 r. oraz plany finansowo-budżetowe na rok 2020. (W załączeniu
pismo z dnia 20.11.2019 r.)

Ad. 6
Skarbnik Powiatu przedstawił członkom Komisji projekt uchwały budżetowej Powiatu

Otwockiego na 2020 rok.
Dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2020 zaplanowano w łącznej kwocie

157.409.058 zł, a wydatki - 165.464.051 zł.
Przychody na rok 2020 zaplanowano w łącznej kwocie 13.309.605 zł a rozchody a kwocie
5.254.612 zł.

Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2020 kredytów:
− na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.000.000 zł,
− na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 25.000.000 zł.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 485.000 zł i rezerwę celową w kwocie 2.022.478 zł.

Przewodniczący Komisji poinformował, że dalsze procedowanie projekt uchwały
budżetowej Powiatu Otwockiego na 2020 rok odbędzie się na następnym posiedzeniu
Komisji zaplanowanej na dzień 27 listopada br. Przypomniał również, że zostały wyznaczone
dwa posiedzenia Komisji w grudnia mianowicie 3 i 10 grudnia.

Starosta poinformował, iż zaistniała nagła potrzeba przeprowadzenia wspólnego
posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Powiatu w Otwocku w temacie dot. aktualnej
sytuacji Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji oraz założeń planu
restrukturyzacyjnego Spółki. Powyższe posiedzenie odbędzie się 25 listopada 2019 r.
o godz. 16.00.

Ad. 7
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Klaudia Szczepańska

Przewodniczył:

Robert Kosiński


