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Protokół Nr 43/21 
ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
w dniu 30 listopada 2021 r. 

 
Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie 

Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu, radnego Jarosława Kopaczewskiego w godzinach od 1500 do 1608 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności 
oraz Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Pan Rafał Skwiot 
i Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski. 

 
Porządek posiedzenia: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2022. 
3. Sprawy różne 
4. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, radny Jarosław Kopaczewski 
przywitał obecnych i  zapytał czy radni zgłaszają uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

Nie zgłoszono uwag. 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. 

Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 
 

Ad. 2 
Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski omówił projekt budżetu na 2022 rok. 
Radny Janusz Goliński zaznaczył, że praca nad tworzeniem budżetu jest bardzo trudna.  
Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że obecnie dochody z PIT-u i CIT-u 

zaprogramowane są jako średnia z trzech lat. Limit związany z tą średnią jest constans. Powiat 
Otwocki, w przeciwieństwie do gmin, nie posiada dodatkowego źródła w postaci podatku od 
nieruchomości. W związku z  powyższym, jeśli zaistnieje potrzeba zwiększania budżetu, to 
skąd Powiat Otwocki otrzyma ewentualne dodatkowe środki? Następnie radna zapytała, jakie 
są zaplanowane środki związane z wydatkami na strategię rozwoju Powiatu Otwockiego.  

Skarbnik odpowiedział, że powiaty, jednostki samorządu gminy otrzymają wyrównanie 
do wartości środków, których jest więcej niż zaplanowano w budżecie. Być może środki, które 
należą się Powiatowi zgodnie z udziałem w podatku, wpłyną w pełnej kwocie. Następnie 
Skarbnik poinformował, że wydatki związane ze strategią nie będą duże. 

Radna Jolanta Koczorowska zapytała czy w tej sytuacji za wykonanie strategii Powiat 
Otwocki zapłaci jeszcze w tym roku. 

Członek Zarządu Powiatu, radna Kinga Błaszczyk poinformowała, że draft strategii 
rozwoju Powiatu Otwockiego zostanie przesłany przez wykonawcę w najbliższy piątek. Nie 
ma więc zagrożenia, że Powiat Otwocki za jej wykonanie zapłaci w przyszłym roku. 

Radny Jacek Czarnowski zapytał Kierownika Biura Kultury i Promocji Starostwa 
Powiatowego w Otwocku Pana Rafała Skwiota, czy jest zadowolony z budżetu dotyczącego 
kultury, turystyki i promocji, a  jeśli nie, to czego najbardziej w nim brakuje? 

Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Pan Rafał 
Skwiot powiedział, że przyjął wszystkie argumenty i wyzwania, z którymi Powiat Otwocki 
będzie mierzył się w przyszłym roku, akceptuje budżet i zapewnił, że będzie on z sukcesem 
realizowany przez Biuro Kultury i Promocji.  
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Radny Jacek Czarnowski zaapelował, aby zabezpieczyć większe środki na budżet 
związany z kulturą i promocją.  

Skarbnik zaznaczył, że do tak niskiego budżetu w dużej mierze przyczynia się sytuacja 
finansowa Szpitala Powiatowego w Otwocku. 

Radny Robert Kosiński powiedział, że radni zdają sobie sprawę z tego, z jak trudnymi 
wyzwaniami Powiat Otwocki mierzył się będzie w kolejnym roku. Dużym problemem jest brak 
zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami oraz wysoki deficyt.  

Przewodniczący Komisji podsumowując dyskusję zapewnił, że będzie dokładał 
wszelkich starań, aby kwestie kultury i promocji były odpowiednio zabezpieczone. 

 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywną opinię w sprawie projektu 

uchwały budżetowej na 2022 rok.  
 

 
Projekt budżetu Powiatu na rok 2022  

został zaopiniowany pozytywnie,  
w obecności 9 członków Komisji. 

 
Głosowanie: „za” – 6 osób, „wstrzymały się” – 3 osoby, „przeciw” – 0. 

 
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 9 członków Komisji. 

 
Głosowanie: „za” – 6 osób, „wstrzymały się” – 3 osoby, „przeciw” – 0. 

 
Ad. 3 

Radni nie zgłosili spraw różnych. 
 

Ad. 4 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

 
 

Sporządziła: 
 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 
 

Jarosław Kopaczewski  
 
 

 
 

 


