Protokół Nr 54/21
ze zdalnego posiedzenia Komisji Budżetowej
wraz z przewodniczącymi komisji merytorycznych
w dniu 7 grudnia 2021 r.
Zdalne posiedzenie komisji odbyło o się przy pomocy wideokonferencji na platformie
Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Budżetowej,
radnego Roberta Kosińskiego w godzinach od 1615 do 17 30.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności
oraz Starosta Otwocki Pan Krzysztof Szczegielniak – Członek Komisji, Skarbnik Powiatu
Pan Wiesław Miłkowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Paweł Grzybowski,
Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada, Członkowie Zarządu Powiatu, Dyrektor Oświaty
Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska – Smółka, Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy Pani Danuta Wolska-Rzewuska oraz przewodniczący komisji merytorycznych.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Ostateczna opinia nt. projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2022
rok:
a) przedstawienie opinii właściwych merytorycznie komisji Rady Powiatu nt.
projektu uchwały budżetowej,
b) dyskusja, ewentualne wnioski,
c) sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu
Otwockiego na rok 2022 przez członków Komisji Budżetowej.
3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na
lata 2022-2035.
4. Dyskusja i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2022.
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Przewodniczący Komisji Budżetowej, radny Robert Kosiński z uwagi na przesłanie w
dniu dzisiejszym pisma z dnia 06.12.2021 r. Zarządu Powiatu, w którym Zarząd Powiatu
zwraca się do Komisji Budżetowej z prośbą o pozytywne zaopiniowanie zmiany
przeznaczenia rezerwy celowej – na wynagrodzenia i pochodne – w łącznej kwocie
200.000,00 zł (pismo wraz z wyciągiem Nr 1573 z projektu protokołu Nr 203/21 z posiedzenia
Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu 6 grudnia 2021 r. – w załączeniu), zaproponował
zmianę porządku obrad, polegającą na wprowadzeniu do niego jako pkt 4: „Zaopiniowanie
zmiany przeznaczenia rezerwy celowej”.
Głosowanie: „za” – 10 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymały się” – 2 osoby.
Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Ostateczna opinia nt. projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2022
rok:
a) przedstawienie opinii właściwych merytorycznie komisji Rady Powiatu nt.
projektu uchwały budżetowej,
b) dyskusja, ewentualne wnioski,
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c) sformułowanie ostatecznej opinii o projekcie Uchwały Budżetowej Powiatu
Otwockiego na rok 2022 przez członków Komisji Budżetowej.
Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na
lata 2022-2035.
Zaopiniowanie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.
Dyskusja i przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2022.
Sprawy różne.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2
Skarbnik powiatu Wiesław Miłkowski zapowiedział, że do projektu budżetu na 2022 rok
wprowadzona zostanie autopoprawka, którą Zarząd Powiatu będzie jeszcze opiniował.
a) Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił opinie właściwych merytorycznie
komisji Rady Powiatu nt. projektu uchwały budżetowej:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu
Powiatu na 2022 rok w obecności 9 członków Komisji,
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała projekt
budżetu Powiatu na 2022 rok w obecności 7 członków Komisji,
Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt
budżetu Powiatu na 2022 rok w obecności 12 członków Komisji.
Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu na 2022
rok w obecności 13 członków Komisji.
b) Radni nie zabrali głosu w dyskusji.
c) Przewodniczący Komisji Budżetowej formułując ostateczną opinię o projekcie
uchwały budżetowej na 2022 rok poddał pod głosowanie jego pozytywne
zaopiniowanie.
Projekt budżetu Powiatu na rok 2022
został zaopiniowany pozytywnie
w obecności 13 członków Komisji Budżetowej.
Głosowanie: „za” – 8 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymały się” – 4 osoby.
Ad. 3
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywną opinię w sprawie
projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 –
2035.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022 - 2035
został zaopiniowany pozytywnie,
w obecności 13 członków Komisji Budżetowej.
Głosowanie: „za” – 8 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymały się” – 4 osoby.
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Ad. 4
Skarbnik omówił zaproponowaną przez Zarząd Powiatu zmianę przeznaczenia
rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 200.000,00 zł. Rezerwa
celowa została zaplanowana na wypłatę odpraw emerytalnych odchodzących na emeryturę
pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu. Ponieważ nie wszyscy pracownicy, którzy
osiągnęli wiek emerytalny złożyli wnioski o rozwiązanie stosunku pracy rezerwa nie zostanie
wykorzystana w całości. Wnioskowane środki zostaną przeznaczone na:
1. Uzupełnienie brakujących środków w rozdziale 75019 §3030 w kwocie 70.000,00zł
na wypłatę do końca roku diet radnych wraz z wyrównaniem od miesiąca sierpnia br.
zgodnie z Uchwałą 286/XLI/21 zmieniająca uchwałę Nr 247/XXXII/2002 Rady
Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla
radnych Rady Powiatu w Otwocku oraz zasad jej przyznawania i wypłacania.
2. Uzupełnienie brakujących środków w rozdziale 75020 § 4010 w kwocie 130.000,00
z przeznaczeniem na wypłaty wyrównania od sierpnia br. wynagrodzeń etatowym
członkom Zarządu Powiatu zgodnie z wejściem w życie od 1 listopada nowego
rozporządzenia o wynagrodzeniach pracowników samorządowych oraz na wypłatę
nagród dla pracowników Starostwa
Radna Jolanta Koczorowska zasugerowała, że może warto, w miarę możliwości,
wypłacić pracownikom Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu
Otwockiego nagrody lub podwyżki.
Radny Dariusz Grajda zapytał, jakie są obecnie wynagrodzenia Członków Zarządu
Powiatu, a jakie będą po ich zwiększeniu.
Skarbnik wyjaśnił, że zależne jest to od wynagrodzenia Starosty, o którym zadecyduje
Rada Powiatu.
Radny Dariusz Grajda poprosił o informacje w kwestii wynagrodzeń pracowników.
Jaka część kwoty przeznaczona będzie na wynagrodzenia dla Zarządu Powiatu, a jaka na
wynagrodzenia dla pracowników?
Skarbnik odpowiedział, że ok. 90 tys. zł przeznaczone zostanie dla Zarządu Powiatu a
40 tys. zł. na nagrody dla pracowników. Z kolei 70 tys. zł przeznaczone zostanie na podwyżki
diet.
Radny Dariusz Grajda powiedział, iż rozumie, że na wynagrodzenia trzech etatowych
Członków Zarządu przeznacza się 90 tys. zł z wyrównaniem od 1 sierpnia br., natomiast dla
wszystkich innych pracowników jedynie 40 tys. zł.
Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak wyjaśnił, że powyższa kwota 40 tys. zł
zostanie dołożona do puli, która jest w tym roku przewidziana na nagrody. Starosta dodał, że
obecnie, w grudniu nie ma możliwości podwyższenia wynagrodzenia dla pracowników,
w związku z tym przeznacza się środki na wyższe nagrody.
Skarbnik poparł powyższą wypowiedź.
Radny Mirosław Pszonka zapytał o ostateczną pulę środków na nagrody dla
pracowników i wynagrodzenia Członków Zarządu.
Skarbnik powiedział, że planowana kwota na nagrody wynosi ok. 350 tys. zł.
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywną
opinię w sprawie zaproponowanej przez Zarząd Powiatu zmiany przeznaczenia rezerwy
celowej.
Głosowanie: „za” – 12 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Opinia:
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Komisja Budżetowa pozytywnie
przeznaczenia rezerwy celowej.

zaopiniowała
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Ad. 5
Radna Jolanta Koczorowska zawnioskowała, aby jeszcze dzisiaj nie głosować nad
przyjęciem planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2022. Radna zobowiązała się do wysłania
swoich uwag do planu drogą elektroniczną.
Przewodniczący Komisji przychylił się do powyższego wniosku.
Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił, aby pojawiające się propozycje do planu pracy
otrzymali wszyscy członkowie Komisji.
Przewodniczący Komisji pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby.
Przewodniczący Komisji poprosił radnych o przesyłanie uwag do planu pracy do końca
tygodnia.
Ad. 6
Radni nie zgłosili spraw różnych.
Ad. 7
Protokół Nr 51/21 z Komisji w dniu 26.10.2021 r.. został przyjęty w obecności 13
członków Komisji, przy 12 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Przewodniczący Komisji poinformował o możliwości zwołania wspólnego
posiedzenia komisji, które zostanie poświęcone sprawom Powiatowego Centrum Zdrowia
Spółka z o.o w restrukturyzacji.
Starosta poinformował, że szczegóły są negocjowane z Centrum Medycznym
Kształcenia Podyplomowego. Po otrzymaniu informacji zwrotnej i zaakceptowaniu
porozumienia, odbędzie się spotkanie radnych lub wspólne posiedzenie komisji, na którym
wszystko zostanie wyjaśnione.
Wicestarosta Otwocki Paweł Zawada potwierdził powyższą wypowiedź.
Radna Jolanta Koczorowska zasugerowała, aby takie spotkanie odbyło się w formie
wspólnego posiedzenia wszystkich komisji.
Starosta powiedział, że być może sesja budżetowa odbędzie 29 grudnia br. Starosta
zobowiązał się do przekazania radnym informacji na ten temat na najbliższej sesji.
Ad. 8
Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła:

Przewodniczyła:

Paulina Przybysz

Robert Kosiński
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