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Protokół Nr 1/15 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 26 stycznia 2015 r. 
 
 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącej, radnej Agnieszki Łątki, w godzinach od 1430 do 1535.                            
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska, 
zgodnie z załączonymi listami obecności. 
 Na wstępie Przewodnicząca serdecznie powitała wszystkich zebranych na pierwszym 
posiedzeniu Komisji oraz przedstawiła proponowany porządek posiedzenia. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku obrad komisji. 
2. Wybór Wiceprzewodniczącego komisji. 
3. Przedstawienie i omówienie planu pracy komisji. 
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2015. 
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5 w Józefowie przy ul. Ks. 
Malinowskiego 7. 

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Otwocki za 
rok 2014. 

7. Sprawy różne. 
8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 
 
 Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie, w obecności 5 członków Komisji.  
 
Ad. 2 
 
 Przewodnicząca Komisji zaproponowała kandydaturę Członka Zarządu Anety 
Bartnickiej. 

Członek Zarządu Aneta Bartnicka wyraziła zgodę.  
W związku z brakiem innych kandydatur Przewodnicząca Komisji poddała 

głosowaniu kandydaturę radnej Bartnickiej. Głosowanie: za – 4 osoby, wstrzymała się – 1 
osoba.  
 

Wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
została radna Aneta Bartnicka. 

 
Ad. 3 
 
 Przewodnicząca odczytała przygotowany projekt planu pracy Komisji w roku 2015.              
W związku z brakiem innych propozycji niż przedstawione, Przewodnicząca poprosiła                       
o przegłosowanie planu.  
 

Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w 201 5 roku został przyjęty 
jednomyślnie, w obecności 6 członków Komisji (w załączeniu). 
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Ad. 4 
 

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska przedstawiła zestawienie zmian do projektu 
budżetu Powiatu na rok 2015, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Pani 
Skarbnik poinformowała, że na finansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży Powiat otrzymał 22.697.319 zł, tj. 52,75% środków z subwencji 
oświatowej, w ramach wykorzystania części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na 
finansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – wymóg art. 
32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy 
budżetowej.  
 

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne 
zaopiniowanie przedstawionego projektu budżetu Powiatu na rok 2015. Głosowanie: za – 6 
osób.  

 
Projekt budżetu Powiatu na rok 2015 został zaopiniowany jednomyślnie pozytywnie, 

 w obecności 6 członków Komisji.  
 
Ad. 5 
 

Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka omówiła projekt uchwały w sprawie 
zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5 w Józefowie przy                             
ul. Ks. Malinowskiego 7. 

Radny Jarosław Wiązowski zapytał, czy pracownicy MOW przedstawili koncepcję 
prowadzenia Ośrodka, ale w innej formule? 

Członek Zarządu Aneta Bartnicka poinformowała, że pracownicy Ośrodka 
zaproponowali przekształcenie MOW w MOS, czyli Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii na 
poziomie gimnazjum. Zarząd poszukuje perspektywicznych rozwiązań, dlatego też wszelkie 
koncepcje mające rację bytu na pewno rozpatrzy.    

Radny Jarosław Wiązowski poprosił, aby Zarząd miał na uwadze pracowników, 
którzy stracą pracę.  

Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie ww. projektu 
uchwały. Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymały się – 2 osoby.  
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały. 
 
Ad. 6  
 

Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka poinformowała, iż zgodnie z wymogiem 
ustawowym przedmiotowe sprawozdanie należy przedłożyć Radzie Powiatu.  

 
Nie zgłoszono uwag w tym punkcie porządku obrad. 

 
Ad. 7 
 

1. Radny Grzegorz Michalczyk zgłosił, iż dobrze byłoby, aby posiedzenia Komisji 
odbywały się po godz. 16-tej. 
 

 Przewodnicząca poinformowała, że Komisje będą odbywały się generalnie w drugi lub 
trzeci czwartek miesiąca o godz. 1615.  



 3

Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka zaapelowała, aby radni, którzy nie mogą 
uczestniczyć w posiedzeniu zgłaszali swoją nieobecność do Biura Rady.  
 

2. Przewodnicząca poinformowała, że Komisja otrzymała zaproszenie od przedstawicieli 
Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” Koło Terenowe 
„Przedmieście Warszawy” do odbycia wyjazdowego posiedzenia celem lustracji 
skansenu fortecznego Dąbrowiecka Góra.  
 
Radni zaproponowali, aby wizytacja odbyła się w  II kwartale. 

 
Ad. 8 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

 
            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska                                                        Agnieszka Łątka 
 
 
 


