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Protokół Nr 35/20 

ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej 

w dniu 28 grudnia 2020 r. 

 

Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie Zoom 

oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji, radnego Roberta 

Kosińskiego, w godzinach od 16
15

 do 17
00

.  

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności 

oraz: Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak, Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, 

Członek Zarządu Kinga Błaszczyk, Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna 

Majewska – Smółka. 

 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przywitanie zebranych. 

2. Przyjęcie porządku obrad Komisji. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Powiatu Otwockiego. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Otwocki na rok 2021. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie obrad. 

 

Ad.2 

Nie zgłoszono uwag do ww. wymienionego porządku obrad. 

Ad.3 

Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Robert Kosiński wymienił projekty uchwał 

do zaopiniowania przez komisję na XVIII sesję Rady Powiatu Otwockiego: 

1) w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 

grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn. zm.; 

2) w sprawie zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 

grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na 

lata 2020 - 2033, z późn. zm.; 

3) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wiązowna polegającej na 

przekazaniu projektu rozbudowy ul. Szkolnej w Zakręcie i Izabeli oraz ul. Postępu w 

Izabeli; 

4) w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. 

 

Następnie poinformował, iż można przystąpić do omawiania i opiniowania. 

 

 

1) Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski przedstawił projekt uchwały Nr 1.  
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Radna Jolanta Koczorowska zgłosiła uwagę do uzasadnienia ww. projektu uchwały. 

Zaznaczyła, iż uzasadnienie jest zbyt lakoniczne i poprosiła, aby zawierało ono więcej 

argumentów. 

Następnie w wyniku powstałej dyskusji Starosta zapewnił, że uzasadnienie do 

ww.  uchwały zostanie uszczegółowione i zgłoszone przez Zarząd Powiatu, jako 

autopoprawka do uchwały Nr  1. 

Radna Bogumiła Więckowska zauważyła, nawiązując do wypowiedzi Skarbnika w 

kwestii projektu uchwały Nr 1, że w 2012 roku dokapitalizowaliśmy szpital w kwocie 25 mln 

zł.  spłacając wierzycieli, co oznacza, że w tym roku dofinansowanie szpitala wcale nie było 

największe. 

Skarbnik wypowiedział się w powyższej kwestii. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. projekt. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Budżetowa w obecności 12 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

Głosowanie: „za” – 11 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

     2) Skarbnik omówił projekt uchwały Nr 2. 

       Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. projekt. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Budżetowa w obecności 12 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

Głosowanie: „za” – 10 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

      3) Skarbnik zreferował projekt uchwały Nr 3. 

        Radna Jolanta Koczorowska zgłosiła uwagę do ww. tytułu uchwały argumentując to tym, 

iż brzmi on niespójnie. Zaproponowała, aby nadać mu następujące brzmienie: „projekt 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wiązowna polegającej na 

przekazaniu projektu rozbudowy ul. Szkolnej w Zakręcie i Izabeli oraz ul. Postępu w Izabeli.” 

        W wyniku powstałej dyskusji Komisja Budżetowa wnioskuje o uwzględnienie ww. 

propozycji poprawki. 

        Następnie radna Jolanta Koczorowska zadała pytanie w kwestii rozliczenia. Zapytała 

również, czy opracowanie zostało sporządzone z funduszy pomocy finansowej. 

        Skarbnik udzielił odpowiedzi na powyższe pytania.  

 

        Następnie Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. projekt wraz z poprawką. 

Opinia Komisji: 

Komisja Budżetowa w obecności 12 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

Głosowanie: „za” – 11 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 
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       4) Starosta przedstawił projekt uchwały Nr 4. 

         Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. projekt. 

Opinia Komisji: 

Komisja Budżetowa w obecności 12 członków pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

                              Głosowanie: „za” – 11 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

Ad.4 

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska – Smółka omówiła 

projekt uchwały zaznaczając, iż jest on wykonaniem delegacji ustawowej na podstawie 

art.70a ust. 1 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, 

gdzie jest zawarta informacja, że organ prowadzący zabezpiecza środki na dofinansowanie 

doskonalenia a także § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 

2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych 

celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia 

branżowe. Dyrektor Oświaty Powiatowej dodała, że projekt był podejmowany przez radnych 

w roku ubiegłym a teraz zostały naniesione drobne zmiany m.in. w § 1. Formy doskonalenia 

pozostają takie jak w roku 2020, ponieważ jest to katalog optymalny zabezpieczający 

wszelkie plany rad pedagogicznych a także z tego powodu, że nie cały plan przygotowany na 

ten rok został zrealizowany głównie przez pandemię. W kwestii specjalności zaszła zmiana, 

gdzie uszczegółowiono szkolenia branżowe. Dyrektor Oświaty Powiatowej podała 

maksymalne kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2021 r. 

Następnie poinformowała o tym, że wzorem roku ubiegłego będzie przygotowana uchwała 

Zarządu, która uszczegółowi ten projekt uchwały podejmowany przez Radę Powiatu. 

 

            Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. projekt. 

Opinia Komisji: 

Komisja Budżetowa w obecności 12 członków jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

 

Ad.5 

 

Przewodniczący Komisji poprosił o udzielenie informacji na temat inwestycji 

modernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 1 im. Marii 

Konopnickiej w Otwocku. Dodał, że Zarząd Powiatu dokonał pewnej zmiany i wprowadził 

dodatkowo kwotę w wysokości 700 tys. zł na wykonanie tego zadania. Poinformował również 
o otrzymaniu od Dyrektor Oświaty Powiatowej i przesłaniu radnym postanowienia 

Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 

października 2017 roku w sprawie wykonania zaleceń w ww. budynku oraz kosztorysu 

inwestorskiego dotyczącego tej inwestycji wykonanego w 2018 roku (w załączeniu). 

Starosta udzielając informacji na temat inwestycji oznajmił, że jest to wniosek 

państwa radnych, nad którym pochylił się Zarząd Powiatu uwzględniając także zalecenia 

sanepidu i Straży Pożarnej. Dodał, że remont trzeba wykonać a jeśli suma środków na niego 

przeznaczona okaże się niewystarczająca będzie można zaproponować przesunięcia w 

budżecie.  
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Dyrektor Oświaty Powiatowej powiedziała, że zalecenia Państwowej Straży Pożarnej 

były dość szerokie, więc Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 1 im. 

Marii Konopnickiej w Otwocku wystąpiła o wyrażenie zgody na odstępstwa od tych zaleceń, 
które nie mogą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami ze względu na to, że 

budynek jest stary. Zgodnie z treścią postanowienia zgoda na te odstępstwa została udzielona. 

Dyrektor Oświaty Powiatowej wymieniła najważniejsze zadania, którą muszą zostać 
uwzględnione w remoncie budynku oraz powiadomiła o tym, że będzie zlecona aktualizacja 

kosztorysu, gdyż ten przesłany radnym jest z roku 2018. Następnie będzie można ogłosić 
przetarg. 

Radna Jolanta Koczorowska podziękowała wszystkim tym, którzy zwrócili uwagę na 

konieczność wykonania ww. inwestycji i zaangażowali się w tą sprawę, gdyż jak 

uargumentowała, bezpieczeństwo dzieci przebywających w ośrodku jest bardzo ważne. 

Starosta zauważył, że głównym wnioskodawcą wykonania remontu była radna Jolanta 

Koczorowska, za co jej podziękował. 

Przewodniczący Komisji poparł powyższą wypowiedź i podziękował radnym, 

członkom Zarządu, gościom uczestniczącym w komisjach i pracownikom biura rady za dobrą 
współpracę w mijającym roku. 

Następnie radna Jolanta Koczorowska wspomniała o tym, że przeanalizowała projekt 

stanowiska w sprawie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu 

Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i naniosła w nim poprawki. 

Następnie uwagi zostały przesłane członkom Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska. 

Radna poprosiła, aby zapoznać się z tym materiałem przed jutrzejszą komisją i sesją w celu 

podjęcia dyskusji bądź ich zaopiniowania. 

Radna Grażyna Olszewska zaproponowała, aby rozesłać uwagi do wszystkich 

radnych. 

Starosta zgłosił uwagę techniczną do przesłanego dokumentu z uwagami radnej i 

poprosił o przesłanie go ponownie. 

Przewodniczący Komisji ustosunkował się pozytywnie do powyższych propozycji i 

próśb oraz oznajmił, że biuro rady prześle wszystkim radnym projekt stanowiska wraz z 

poprawkami naniesionym przez radną Jolantę Koczorowską jeszcze w dniu dzisiejszym. 

 

Ad.6 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Sporządziła:  

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 

 

Robert Kosiński 

  


