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Protokół Nr 16/16 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 30 marca 2016 r. 
 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącej, radnej Agnieszki Łątki, w godzinach od 1500 do 1730. W 
posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście, zgodnie z załączonymi 
listami obecności. 
 Na wstępie Przewodnicząca serdecznie powitała wszystkich zebranych na posiedzeniu 
Komisji oraz przedstawiła poniższy porządek obrad. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Nagrody dla najlepszych maturzystów – określenie zasad przyznawania. 
2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
3. Sprawy bieżące. 
4. Zakończenie obrad. 

 

 Przedstawiony porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag.  
 
Ad. 1 
 Przewodnicząca Komisji przypomniała, że zgodnie z wnioskiem  radnego Krzysztofa 
Szczegielniaka w budżecie Powiatu na rok 2016 zostały uwzględnione wydatki na nagrody 
dla najlepszych maturzystów. Następnie poprosiła o zgłaszanie propozycji zasad na 
podstawie, których zostałyby ww. nagrody przyznane.  

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych obecni na posiedzeniu Komisji przychylili się 
do inicjatywy, aby Rada Powiatu powróciła do wręczania nagród najlepszym maturzystom. 
Zaproponowali, aby nagrody otrzymali także absolwenci, którzy uzyskali najlepsze wyniki z 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

Wśród zgłaszanych głosów pojawiła się propozycja podjęcia przez Radę Powiatu 
uchwały w sprawie udzielania stypendiów najlepszym uczniom uczęszczającym do szkół,dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.  

 
 W wyniku dyskusji członkowie Komisji podjęli poniższe wnioski. 
 
Wniosek 1: 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje o przy znanie nagród dla 

1) maturzystów, którzy uzyskali najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów pisemnych w zakresie podstawowym i dwóch w zakresie 
rozszerzonym w liceach ogólnokształcących; 

2) maturzystów, którzy uzyskali najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego z trzech 
przedmiotów pisemnych w zakresie podstawowym i minimum jednego 
rozszerzonego w szkołach zawodowych; 

3) absolwentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki z egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe. 

Głosowanie: za – 8 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 
Wniosek 2: 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje o przy znanie po 5 nagród w każdej                    
z ww. kategorii. 

Głosowanie: za – 4 osoby, przeciw – 2 osoby, wstrzymały się – 2 osoby.  
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Ad. 2 
 Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, w obecności 
6 członków Komisji.  
 
Ad. 3 
 Członkowie Komisji nie zgłosili spraw bieżących.  
  
Ad. 4 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 

            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska             Agnieszka Łątka 
 


