Protokół Nr 4/11
z posiedzenia Komisji Statutowej
w dniu 24 października 2011 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa w Otwocku przy ul. Górnej 13,
pod kierunkiem Przewodniczącej Pani Teresy Uzarskiej w godzinach 1500 do 1700.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami
obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Otwocku.
3. Sprawy róŜne.
Ad. 1
Protokół Nr 3/11 z dnia 17 maja 2011 r. z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 2
Starosta przedstawiła zasadność podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Otwocku. Stwierdziła, Ŝe jej doświadczenie, audyt
wewnętrzny oraz zalecenia NajwyŜszej Izby Kontroli wpłynęły na decyzję zmiany organizacji.
Nowa organizacja ma poprawić jakość usług oraz usprawnić pracę urzędu. Jest ona
konieczna ze względu na rosnące wymagania wobec urzędu i urzędników oraz kolejne zadania,
jakie stają przed samorządem powiatowym. Starostwo musi sprostać oczekiwaniom
mieszkańców, nie zwiększając kosztów administracyjnych. Zmiana powinna wpłynąć na lepsze
zarządzanie i przejrzystość pewnych procedur, czego nie widać w obecnie obowiązującym
Regulaminie. Z pionów wyznaczonych w nowej strukturze zostaną wybrani ludzie najlepsi,
którzy niekonwencjonalnie myślą.
Członek Zarządu Krzysztof Szczegielniak zapytał, kto przedłoŜył projekt Regulaminu na
posiedzenie Komisji Statutowej, poniewaŜ Zarząd tydzień temu nie poparł Regulaminu w takim
brzmieniu?
Stwierdził, Ŝe dyskutowanie nad Regulaminem innym niŜ Zarząd miał przedłoŜony jest
bezprzedmiotowe.
Starosta poinformowała, Ŝe Zarząd w międzyczasie wprowadził kilka poprawek i zostały
one przyjęte. Na obecnym posiedzeniu przedstawi swoje opinie Komisja Statutowa, a na
jutrzejszym posiedzeniu Zarządu będzie jeszcze rozpatrywana kaŜda poprawka.
Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski odczytał wyciąg Nr 191 z protokołu Nr 47/11
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 19 października 2011 r. (wyciąg
w załączeniu).
Kierownik Referatu Kadr Marcin Sierpiński przedstawił najwaŜniejsze zmiany, jakie
zostaną wprowadzone na mocy nowego Regulaminu. Przyjęto ideę, Ŝe naleŜy zracjonalizować
obecną strukturę organizacyjną, między innymi przez zlikwidowanie Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji geodezyjnej i Kartograficznej. Administracja geodezyjna musi być zespolona pod
Geodetą Powiatowym. Ponownie zredefiniowano zadania Starostwa Powiatowego w Otwocku,
poniewaŜ podczas pracy nad Regulaminem ujawniło się wiele zapisów archaicznych, albo wiele
braków przepisów, poniewaŜ doszły nowe zadania nie ujęte w Regulaminie.
Do wprowadzonych zmian, naleŜy łączenie komórek organizacyjnych w wydziały zarządzane
przez dyrektorów, Ŝeby podwyŜszyć rangę urzędu.
Z kilkudziesięciu podmiotów powstało kilka podmiotów – generalnych wydziałów, dwa
samodzielne biura i Powiatowy Rzecznik Konsumentów, który musi być wydzielony ze

struktury. Zredefiniowano Geologa Powiatowego pod kątem nowej ustawy Prawo geologiczne.
Starostwo Powiatowe zostało scalone w nowy system zarządzania, które na pewno będzie
sprawniej funkcjonować.
Przewodnicząca Teresa Uzarska zapytała, czy zmiany zarządzania będą związane ze
zwiększeniem kosztów?
Starosta odpowiedziała, Ŝe w związku z nową organizacją Starostwa została zrobiona
analiza finansowa. Na dzień dzisiejszy 11% etatów zostało zmniejszonych, co dało oszczędność
425 tys. zł.
Kierownik Referatu Kadr Marcin Sierpiński powiedział, Ŝe kosztów realnych nie będzie,
bo pensja jaką powinien mieć dyrektor pokrywa się z pensjami, jakie mają obecnie kierownicy.
Koszt to w zasadzie koszt wymiany kilku pieczątek, po ok. 10 zł.
Starosta poinformowała, Ŝe wprowadziła limit etatów.
Kierownik Referatu Kadr Marcin Sierpiński poinformował, Ŝe planowane jest m.in.
utworzenie największego Wydziału Geodezji i Kartografii w skład którego wejdzie: Biuro
Ewidencji Gruntów i Budynków, Biuro Obsługi Wydziału, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Stanowisko Przewodniczącego Zespołu do Spraw
Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu. Wydziałem tym będzie
kierował Geodeta Powiatowy przy pomocy zastępcy dyrektora oraz kierownika Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
W Wydziale Administracji, Inwestycji i Zamówień Publicznych, wyodrębnione zostaną: Biuro
Administracyjne, Biuro Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju, Biuro Informatyki, Biuro
Gospodarcze, Biuro Zamówień Publicznych, Stanowisko do spraw Inwestycji.
Referat Kadr, Stanowisko ds. Promocji i Ochrony Zdrowia, Wydział ORiS, Zespół Radców
Prawnych, Kancelaria i Archiwum Zakładowe wejdą w skład Wydziału Organizacyjnego
i Spraw Społecznych.
Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski zwrócił uwagę na „ulokowanie” w Regulaminie
Biura Rady. Stwierdził, Ŝe powinno to być samodzielne biuro posiadające niezaleŜność od
aparatu administracyjnego.
Wniosek:
Przewodniczący Rady postawił wniosek o wyodrębnienie samodzielnego Biura Rady
z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych, które powinno podlegać bezpośrednio
Sekretarzowi lub Staroście.
Głosowanie: jednogłośnie
Sekretarz zgłosiła swoje uwagi do Regulaminu.
Nowy Regulamin zawiera zapisy dotyczące zadań realizowanych przez nowo powstałe
komórki, a takŜe obowiązki wynikające z nowej struktury.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Otwocku z powyŜszym wnioskiem został przyjęty większością głosów.
Głosowanie: 3 osoby „za”, 1 osoba nie głosowała
Zmiany w organizacji pracy urzędu wejdą w Ŝycie 1 stycznia 2012 roku, po przyjęciu
przez Radę Powiatu.
Ad. 3
Termin następnego posiedzenia Komisji Statutowej ustali Przewodnicząca.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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