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Protokół Nr 52/13 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w dniu 27 listopada 2013 r. 
 
 

 Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy                          
ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącej Anety Bartnickiej, w godzinach                                       
od 1500 do 1700. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie                          
z załączoną listą obecności. Przewodnicząca powitała wszystkich zebranych oraz 
przedstawiła poniższy porządek posiedzenia. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu na rok 2014. 
2. Sprawy różne – zmiany budżetowe na listopadową sesję w oświacie. 
3. Zakończenie obrad.  

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 
Ad. 1 

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska przedstawiła założenia do projektu uchwały 
budżetowej. Omówiła strukturę dochodów oraz wydatków na rok 2014. Poinformowała,                      
iż planowane są dochody w łącznej kwocie 119.367.991 zł oraz wydatki w kwocie                                  
112.516.959 zł. Poza tym w projekcie nie planuje się zaciągania nowych kredytów oraz 
pożyczek. Prognozowane zadłużenie na koniec 2014 r., to kwota w wysokości 56.311.357 zł.  
Skarbnik poinformowała, że jeżeli chodzi o część oświatową subwencji ogólnej                            
(rozdz. 75801) oraz część równoważąca subwencji ogólnej (rozdz. 75832), to w projekcie 
zostały zapisane odpowiednio kwoty 42.523.175 zł oraz 1.892.284 zł, zgodnie z pismem 
Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/795/2013/RD-102660 z dnia 10 października 2013 roku. 
W kwestii inwestycji w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki 
wychowawczej planowana kwota stanowi 1.090.000 zł. Zadania inwestycyjne, zgodnie                              
z  planem wydatków majątkowych na rok 2014, w przedmiocie działania Komisji, 
przedstawiają się następująco: 

• roboty w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym pomieszczeń sanitarnych                         
w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Filipowicza 9 w Otwocku – 
490.000 zł; 

• adaptacja kotłowni na warsztaty szkolne w budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. 
Pułaskiego 7 w Otwocku – 400.000 zł; 

• budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem i odnowieniem 
elewacji budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz 
wygrodzenie terenu i jego częściowe utwardzenie – 200.000 zł. 

Skarbnik dodała, iż wydatki inwestycyjne będą wykonywane po zrealizowaniu dochodów ze 
sprzedaży mienia. Pierwszeństwo w realizacji inwestycji będą miały zadania, na które Powiat 
otrzyma dotacje (zasilane środkami zewnętrznymi). 
W związku z uchwałą Nr 239/XXX/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 08.08.2013 r.                        
w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku i nadania statutu, 
zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 315.000 zł.  
Ponadto Zarząd Województwa Mazowieckiego zobowiązał się do wsparcia finansowego 
Samorządu Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na pomoc przy zakupie książek                                 
i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnieniu pracowników – w roku 2014 będzie to 
kwota 110.000 zł. 
Na promocję została zaplanowana łączna kwota w wysokości 79.000 zł, na zadania z zakresu 
kultury – 228.100 zł oraz kultury fizycznej – 105.500 zł. 
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 Radna Danuta Leśniewska zapytała o modernizację budynku „Agatka” w Ognisku 
Wychowawczym „Świder” w Otwocku. 
 Pani Skarbnik poinformowała, że w/w zadanie zostało zaplanowane w wydatkach 
majątkowych w roku 2014, w kwocie 100.000 zł.  
 Członek Zarządu Powiatu nadmienił, iż przed wykonanie inwestycji zostanie zlecone 
wykonanie ekspertyzy budynku, w ramach w/w kwoty.  

Radny Andrzej Szaciłło stwierdził, iż może warto byłoby przeznaczyć środki na 
projekt budowy nowego budynku, w którym zlokalizowane zostałoby również Powiatowe 
Gimnazjum Nr 21. Ewentualnie projekt zagospodarowania terenu Ogniska uwzględniający 
potrzeby lokalnego środowiska oraz szkoły.  

Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Szczegielniak zapytał o podwyżki wynagrodzeń 
pracowników administracji i obsługi w szkołach.  

Skarbnik poinformowała, że temat w/w podwyżek powróci w chwili uzyskania decyzji 
o wysokości ostatecznej subwencji na rok 2014.  

Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Szczegielniak poinformował, że Zarząd Powiatu 
podjął decyzję o przyznaniu w/w podwyżek, bez warunkowania ich otrzymaniem zwiększonej 
subwencji. 

 
W wyniku dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne 

zaopiniowanie przedstawionego projektu budżetu Powiatu na rok 2014.  
Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymała się – 1 osoba.  

Projekt budżetu Powiatu na rok 2014 został zaopiniowany pozytywnie, 
 w obecności 7 członków Komisji.  

 
Ad. 2 
 Przewodnicząca Komisji poprosiła Skarbnika o omówienie zmian w uchwale 
budżetowej na rok 2013, zgodnie z projektem kierowanym na listopadową sesję Rady 
Powiatu w Otwocku.   

Pani Skarbnik poinformowała, iż plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80102, 80111, 
80114, 80120, 80123, 80130, dz. 854 rozdz. 85401, 85403, 85404, 85407, 85415, 85420, 
85421 zmniejszono o łączną kwotę 786.873 zł na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej                       
Nr 15/2013 w związku z oszczędnościami w poszczególnych placówkach oświatowych.  
 
Ad. 3 

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
 
Załącznik: 

1) lista obecności. 
 

 
     Protokołowała:               Przewodniczyła: 
 
Honorata Tarnowska               Aneta Bartnicka  


