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Protokół Nr 60/22 

posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 24 listopada 2022 r. 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy 

ul. Górnej 13 w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego, radnego Jarosława 

Kopaczewskiego, w godzinach od 1615 do 1810.  

W posiedzeniu uczestniczyli: Dyrektor Oświaty Powiatowej Pani Hanna Majewska – 

Smółka; Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego Pan Rafał Skwiot, 

Skarbnik Powiatu Pan Wiesław Miłkowski, Sekretarz Powiatu Pan Andrzej Solecki oraz 

członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności. 

Porządek posiedzenia: 

 

1. Przywitanie Radnych i zaproszonych Gości. 

2. Zaopiniowanie Projektu Uchwały Rady Powiatu Otwockiego w sprawie ustalenia sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych działających na 

obszarze Powiatu Otwockiego. 

3. Zaopiniowanie Projektu Uchwały Rady Powiatu Otwockiego w sprawie uchwalenia 

Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. 

4. Zaopiniowanie Projektu Uchwały Rady Powiatu Otwockiego w sprawie zmiany 

uchwały nr 113/XVIII/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26.06.2008 w sprawie 

ustalenia herbu Powiatu Otwockiego. 

5. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2023 rok (wnioski i uwagi do projektu budżetu).  

6. Sprawy bieżące. 

 

Ad. Pkt. 1 

Przewodniczący Komisji Jarosław Kopaczewski powitał Radnych i zaproszonych gości 

oraz przedstawił porządek posiedzenia, który został zaakceptowany bez uwag. 

Ad. Pkt 2 

Dyrektor  Oświaty Powiatowej Hanna Majewska – Smółka przedstawiła projekt 

uchwały. Wyjaśniła, że jest to uchwała porządkująca. Od czasu poprzedniej uchwały,  

w powiecie pojawiły się dwie szkoły publiczne, prowadzone przez inne podmioty i my musimy  

stan aktualny uregulować w uchwale. Dyrektor Oświaty dodała, że omawiany projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię Kuratora Oświaty. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Otwockiego w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz 

szkół specjalnych działających na obszarze Powiatu Otwockiego. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały w obecności 10 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 10 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0 . 

 

Kontynuując wypowiedź, Dyrektor  Oświaty Powiatowej odniosła się  do projektu budżetu 

Powiatu na 2023 r. 
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Stwierdziła, że cięcia są drastyczne. Dyrektor ma nadzieję, że pozyskane dzięki cięciom środki 

wrócą do oświaty. Rozumie, że taka jest potrzeba chwili i oświata dostosowała się do tego. 

Stwierdziła, że są zabezpieczone środki na prąd, gaz i na wynagrodzenia. Dyrektorzy szkół 

zdjęli środki z ZFŚS i dodatki motywacyjne. Ale mają nadzieję, że te środki wrócą do budżetu 

i że jest to sytuacja tymczasowa. 

Radna Jolanta Koczorowska zapytała jaka jest różnica między racjonalnym 

zapotrzebowaniem, a tym, co możemy w tej sytuacji zawrzeć w budżecie. Czy zostanie tak, jak 

jest? 

Skarbnik Wiesław Miłkowski odpowiedział, że  w tej chwili pani dyrektor nie zna 

odpowiedzi, bo nie jest w stanie tego wyliczyć. Wydatki bieżące zawarte w budżecie są na 

poziomie zeszłego roku. Więc budżet w bieżących wydatkach nie jest zabezpieczony, bo nie 

wiadomo jaki będzie ich poziom w nowym roku. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że Pan Starosta przyjdzie na dzisiejszą 

Komisję i udzieli wyjaśnień odnośnie budżetu na 2023 r. 

Ad. Pkt 3 

Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Rafał Skwiot 

powiedział, że mamy w programie współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zawarte 

cele współpracy i zakres przedmiotowy. W nowej wersji programu został dodany wstęp. Ten 

program jest znany i co do zasady się nie zmienił. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu 

uchwały Rady Powiatu Otwockiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu 

Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2023 rok. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały w obecności 11 członków Komisji ( do posiedzenia dołączyła radna Grażyna 

Kilbach). 

Głosowanie: „za” – 11 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0. 

Ad. Pkt 4 

Kierownik Biura Kultury i Promocji Rafał Skwiot opowiedział o prowadzonych 

rozmowach na temat herbu Powiatu, poprawkach w herbie a także o piśmie skierowanym do 

Komisji Heraldycznej. Następnie Pan Rafał Skwiot przedstawił zmiany, jakie zostały zawarte 

w projekcie uchwały, która otrzymała pozytywną opinię Komisji Heraldycznej. Powiedział, że 

konsultowano też z Komisją Heraldyczną korzystanie z dotychczas wyprodukowanych 

insygniów - otrzymaliśmy odpowiedź, że możemy nadal z nich korzystać. 

Radny Janusz Goliński zapytał o koszty związanie z wydaną opinią. 

Kierownik Biura Kultury i Promocji odpowiedział, że nie ponieśliśmy  żadnych 

kosztów- opinie jak dotąd są bezpłatne.  W przyszłości, jeżeli będą płatne, to zabezpieczymy 

na nie środki. 

Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach podziękowała za pozytywne działania i za duży 

wkład pracy Biura Kultury i Promocji. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały  

w sprawie zmiany uchwały nr 113/XVIII/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26.06.2008 r.  

w sprawie ustalenia herbu Powiatu Otwockiego. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały w obecności 11 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 11, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0 . 

 

Ad. Pkt 5 

W sprawie budżetu, pierwszy zabrał głos Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski.  

Powiedział, że po raz pierwszy, od czasu jak istnieje powiat, nie ma w budżecie nadwyżki. Jest 

tylko deficyt operacyjny. Tyczy się to zresztą każdej jednostki samorządu. Jako powiat nie 

możemy się dowiedzieć jakie dochody mamy z PIT-u. Skarbnik nie mógł pozyskać takich 

danych. Dla uświadomienia zebranym Radnym, w budżecie jest 10 mln. zł. mniej niż w roku 

poprzednim.  

Jeśli chodzi o Oświatę powiatową – subwencja oświatowa wzrosła o 12 mln. zł. Koszty 

oświatowe również wzrosły. Zarząd podjął decyzję, że w każdej jednostce musi dokonać cięć .  

Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne – Zarząd skupił się tylko na spłacie kredytu i na 

dofinansowaniu inwestycji, na które zostały przyznane z Polskiego Ładu, Funduszy Dróg 

Samorządowych, RFIL-u.  

W uzupełnieniu Starosta Otwocki  Radny Krzysztof Szczegielniak  powiedział, że jest 

to 25 budżet powiatu. Podczas uchwalania poprzednich budżetów każdy narzekał, ale takiego 

jak ten przez 25 lat nie było. Stwierdził, że błędem było wycofanie się z kredytu - środki te 

przydałyby się teraz, żeby pokryć dziury budżetowe.  Powiedział, że delegacja Zarządu Powiatu 

była u wiceministra finansów i wynegocjowała decyzję, że tzw. „Janosikowe” będzie płacone 

w wysokości 7 mln. zł., a nie jak było ustalone - 10 mln. zł.  Na koniec stwierdził, że będziemy 

oszczędzać. Następnie Starosta powiedział o dotacji dla szkół niepublicznych i trudnej 

współpracy. 

Z kolei Radna Jolanta Koczorowska zgłosiła uwagę czysto techniczną do uzasadnienia 

projektu budżetu -  na pierwszej stronie, w pierwszym akapicie jest przywołana  

„ustawa o Polskim Ładzie” a takiej ustawy nie ma. Jeżeli przywołujemy ustawę, to informacja 

powinna być sformułowana zgodnie z wytycznymi dot. tworzenia aktów prawnych. Jeśli chodzi 

o budżet, to nie zamierza krytykować ani Zarządu, ani Skarbnika, ponieważ uważa, że nie ma 

fizycznej możliwości stworzenia dobrego budżetu w sytuacji, jakie nam stwarza obecnie 

Państwo Polskie. To zrobiliście na miarę możliwości. Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, 

że nie będzie głosowała za budżetem, który nie finansuje zadań w takim zakresie, w jakim 

narzucają ustawy. Będzie rekomendowała Klubowi Radnych Platformy Obywatelskiej opinię, 

że ten budżet nie nadaje się do wprowadzenia w życie, oświata nie ma warunków do 

funkcjonowania w ramach działalności oświatowej - co stało się widoczne po informacjach  

p. Dyrektor. 

Radny Jacek Czarnowski odniósł się do kwestii działalności szkół niepublicznych - od 

paru lat współpracuje z nimi i uważa, że szkoły niepubliczne bardzo dobrze funkcjonują w 

rozumieniu zadań, które realizują w nauczaniu dzieci. 
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Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak podsumowując powiedział - budżet jest 

stworzony na miarę tego co mieliśmy. Mamy nadzieję, że do końca roku pojawią nam się wolne 

środki i projekt budżetu będzie się jeszcze zmieniał. 

Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach dodała, że oczywiście szkoły niepubliczne są  

i rozwijają się, ale nikt nie może ich zwolnić z respektowania zapisów prawa oświatowego  

i poziomu zdawalności matur. Odnosząc się do projektu budżetu poprosiła, jeśli będą jakieś 

zmiany na lepsze, ażeby pamiętać o powiatowej oświacie - jeśli chcemy poziom oświaty  

w powiecie utrzymać i docenić naszych nauczycieli. Prosiła o pochylenie się nad oświatą, kiedy 

pojawią się dodatkowe środki w budżecie. 

Radny Janusz Goliński uważa, że negatywna opinia odnośnie budżetu będzie 

negatywnym protestem. Należy dawać sygnały, że budżet się nie spina i grozi katastrofą.  

Radna Grażyna Olszewska w sprawie wynagrodzeń nauczycieli powiedziała, że te 

zasady są kuriozalne, to jest obniżenie rangi tego zawodu, zostały zabrane dodatki 

motywacyjne,  to jest 5 % od wynagrodzenia, jest zagrożenie, że nauczyciele ich nie dostaną. 

Jeżeli ludzi w edukacji nie będzie, to nie będą cieszyć drogi i chodniki. Ma przeświadczenie, 

że z oświaty zabiera się najlepiej, prosiła o zwrócenie tych dodatków do budżetu.  

Starosta Powiatu zapewnił, że w budżecie na 2023 r. ustaliliśmy tylko kwotę minimalną, 

podwyżki wynagrodzeń zostały zablokowane. Będziemy pilnować, aby te cięcia przywrócić. 

Przewodniczący Komisji Jarosław Kopaczewski zapytał, czy nasz powiat ma gorszą 

sytuację niż okoliczne powiaty w sensie zapewnienia wynagrodzeń. 

Radna Jolanta Koczorowska stwierdziła, że wszystkie powiaty mają podobne sytuacje. 

Następnie zapytała czy w budżecie są dopłaty do szpitala. 

Skarbnik Powiatu odpowiedział, że dla szpitala nie ma żadnych dopłat.  

Radny Jacek Czarnowski zwrócił uwagę, że nowa stawka pensji minimalnej będzie 

miała wpływ na spłaszczanie wynagrodzeń. 

Radny Paweł Ajdacki  zwrócił uwagę, że w projekcie WPF-u jest ciekawa sytuacja,  

w 2024 r. jest więcej dochodów o 20 mln.  w porównaniu do roku 2023 r. Skąd to się wzięło. 

 

Skarbnik Powiatu odpowiedział, że zawarliśmy subwencję rozwojową, nie mamy 

punktu wyliczenia, założył. 10 mln zł. subwencji rozwojowej i 10 mln. zł. podatku . 

 

Przewodniczący Komisji Jarosław Kopaczewski  prosił o zgłaszanie wniosków do 

projektu budżetu na 2023 r. 

 

W dyskusji  Komisja zawnioskowała, aby pochylić się w pierwszej kolejności nad tym, 

aby zwiększyć budżet oświatowy na dodatki motywacyjne. 

Skarbnik Powiatu zaproponował, aby źródłem finansowania były oszczędności  

z rocznej kwoty wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. , tzw. „Janosikowe”.  

 

Radna Grażyna Olszewska wskazała brak środków na  ZFŚS, w związku z tym 

postulowała, aby w miarę możliwości zabezpieczyć środki na wszystkie paragrafy płacowe  

w oświacie. 
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W wyniku dyskusji nad projektem budżetu na 2023 r. Komisja podjęła poniższy wniosek. 

Wniosek: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie na 2023 r. 

środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli. 

Źródło finansowania - roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. tzw. 

„Janosikowe”  

Głosowanie: „za” – 11 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” - 0. 

 

Następnie Komisja zaopiniowała projekt budżetu na 2023 rok i projekt WPF na lata 2023-2037. 

 

Opinia Komisji: 

- Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie  projekt budżetu 

Powiatu Otwockiego na 2023 rok. 

Głosowanie: „za” – 1 osoba, „przeciw” – 6, „wstrzymało się” -4 osoby. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu negatywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu 

Otwockiego na 2023 rok. 

 

- Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2023-2037. 

Głosowanie: „za” – 1 osoba, „przeciw” – 6 osób, „wstrzymały się” – 4 osoby. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu negatywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2023-2037. 

 

Ad. Pkt 6 

 

Radny Janusz Goliński w związku z panującą pogodą zaapelował, aby uaktywnić osoby 

jeżdżące z pługami śnieżnymi. 

Starosta Otwocki odpowiedział, że dwie piaskarki są zabezpieczone i jeżdżą rano od  

godz. 4 . W przyszłym tygodniu wyjadą kolejne samochody. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 
Przewodniczył: 

Jarosław Kopaczewski 

Sporządziła: 

Hanna Michalak 

 

 


