
Protokół Nr 18/16 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 16 maja 2016 r. 
 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącej, radnej Agnieszki Łątki, w godzinach od 1615 do 1700.                    
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: 
 

1. Przedstawienie porządku obrad.  
2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku. 
4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego                              

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2015 rok”. 

5. Sprawy różne. 
6. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad.2 

Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty 5 głosami „za” w obecności 
6 członków Komisji. 
 
Ad.3 

Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Pan Jędrzej 
Sudnikowicz przedstawiła informacje dotyczące projektu uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Gminy Karczew. 

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 6 członków Komisji jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Ad.4 
 Kierownik Biura Kultury i Promocji przedstawił sprawozdanie z realizacji „Programu 
współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”. 
 
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. sprawozdania 
 
Ad.5 
 

1) Przewodnicząca Komisji odczytała wyciąg Nr 257 z projektu protokołu Nr 76/16              
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 27 kwietnia 2016 r., który wpłynął 
do Komisji.  

 
Komisja zapoznała się z decyzją Zarządu i zgłosiła wniosek.  
 
Wniosek: 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje o ponowne przeanalizowanie stanowiska 
wypracowanego wspólnie z dyrektorami placówek oświaty w sprawie przyznania po 5 
nagród w 3 kategoriach, z możliwością zwiększenia puli środków pieniężnych.  



 
Głosowanie: Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: za - 6 osób, wstrzymała się - 1 osoba. 
Wniosek został przyjęty. 
  

2) Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu          
o decyzje podjęte w sprawie dodatkowego etatu dla instruktora oraz zabezpieczenie 
środków finansowych na remont w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku? 
 

  Radna Aneta Bartnicka odpowiedziała, że w sprawie dodatkowego etatu                         
w Powiatowej Bibliotece dalej są prowadzone wyliczenia kosztów pod względem 
finansowym. Natomiast wniosek w sprawie zabezpieczenia środków pieniężnych na 
ocieplenie i odgrzybienie fundamentów Biblioteki, Zarząd Powiatu weźmie pod uwagę przy 
konstruowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2017.   
 

3) Radny Krzysztof Szczegielniak zwrócił uwagę członków Komisji na niepokojącą 
sytuację związaną z dofinansowaniem wyjazdów dla dzieci. W ostatnim czasie Zarząd 
wsparł wyjazd w Alpy wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego Nr 2 w Otwocku z dziećmi niedosłyszącymi, kwotą w wysokości 
1.000,00 zł. Natomiast szkoła podstawowa w Józefowie na wyjazd do Knoxville 
otrzymuje na każde dziecko po 1.000,00 zł, łącznie 8.000,00 zł. 
 

4) Radny Krzysztof Szczegielniak skierował swoje pytanie do radnej Anety Bartnickiej, 
jako Członka Zarządu w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Urzędu 
Marszałkowskiego o możliwość organizacji Dożynek Wojewódzkich w Powiecie 
Otwockim.  

 
 Radna Anta Bartnicka odpowiedziała, że do tej pory w Otwocku nie były 
organizowane Dożynki Wojewódzkie, dlatego też Zarząd uznał, że w ramach projektu 
„Powiat otwocki stolicą kultury Mazowsza 2016”, jak również z okazji 100-lecia Otwocka 
wystąpi z takim wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o organizację Dożynek 
Wojewódzkich w Otwocku. 
 Radny Krzysztof Szczegielniak powiedział, że nie jest przeciwny organizacji tego 
typu imprezy, jedynie pragnie podzielić się ze swoimi obawami pod względem finansowym, 
ponieważ potrzebne są duże nakłady pieniężne do przygotowania i przystosowania stadionu. 
 W związku z powyższym wywiązała się dyskusja. 
 
Ad.6 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
W załączeniu do protokołu: 

1) lista obecności; 
2) wyciąg Nr 257 z projektu protokołu Nr 76/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu                     

w Otwocku z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
 
 
 
 

Protokółowała: 
 

Klaudia Kędziorek  

Przewodniczyła: 
 

Agnieszka Łątka   
 


