
Protokół Nr 22/16 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 4 października 2016 r. 
 

 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącej radnej Agnieszki Łątki, w godzinach od 1615 do 1715.                       
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku 
Hanna Majewska-Smółka oraz Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, zgodnie z załączonymi 
listami obecności.  

Na wstępie Przewodnicząca serdecznie powitała wszystkich zebranych, a następnie 
przedstawiła poniższy porządek posiedzenia: 

 
1. Przedstawienie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał: 

1) w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej           
i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Otwocki; 

2) w sprawie nadania Statutu Oświacie Powiatowej w Otwocku.             
4. Sprawy różne. 
5. Zakończenie posiedzenia. 
 

Ad. 2 
 

Protokół Nr 20/16 nie został przyjęty z powodu zgłoszonych uwag przez radnego 
Grzegorza Michalczyka. 

 
Ad. 3 
 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła wyciąg Nr 347 z projektu protokołu Nr 100/16 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 28 września 2016 r., do którego zostały 
załączone następujące projekty uchwał: 
 

1) w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej                        
i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Otwocki; 

 
  Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska-Smółka omówiła 
ww. projekt uchwały udzielając odpowiedzi na kierowane przez radnych pytania. 
 Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywnie zaopiniowanie projektu 
uchwały. 
 
 Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 7 członków pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: „za” 7 osób, „wstrzymała się” 1 osoba. 
 
 



2) w sprawie nadania Statutu Oświacie Powiatowej w Otwocku.    
 
 Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska-Smółka omówiła 
ww. projekt uchwały udzielając odpowiedzi na kierowane przez radnych pytania. 
 Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywnie zaopiniowanie projektu 
uchwały. 
  
  Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 7 członków pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: „za” 7 osób, „wstrzymała się” 1 osoba. 
 
Ad. 4 
 

1) Przewodnicząca Komisji odczytała wyciąg Nr 350 z projektu protokołu Nr 100/16               
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 28 września 2016 r., który 
wpłynął do Komisji; 

 
Komisja zapoznała się w decyzją Zarządu i zgłosiła poniższy wniosek: 
 
Wniosek: 
Komisja po rozpatrzeniu wyciągu Nr 350 z projektu protokołu Nr 100/16 z posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 28 września 2016 r., Komisja Edukacji, Kultury             
i Sportu wnioskuje, aby w terminie do dnia 13.10.2016 r. Zarząd udzielił odpowiedzi na 
wyciąg Nr 16 i 18 z projektu protokołu Nr 21/16 z posiedzenia Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu w dniu 20 września 2016 r. 

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymały się – 2 osoby.  
 
 Radny Grzegorz Michalczyk biorąc pod uwagę istotność powiatowych zawodów 
sportowo-pożarniczych, zgłosił poniższy wniosek: 
 
Wniosek: 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje o zwi ększenie środków finansowych (do 
kwoty 10 000 zł) z przeznaczeniem na organizację powiatowych zawodów sportowo-
pożarniczych.   

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymały się – 2 osoby.  
 

2) Radna Grażyna Olszewska zapytała czy zostały podjęte jakieś działania w sprawie 
przyznawania rangi „powiatowej imprezy” organizowanym konkursom.  
 

Radna Aneta Bartnicka odpowiedziała, że powstał Regulamin Dofinansowania 
Powiatowych Konkursów Szkolnych. Wspomniała również, że więcej informacji w tej 
kwestii może przedstawić Kierownik Biura Kultury i Promocji. 

 
Ad. 5 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
 
 
 
 



W załączeniu: 
1) lista obecności; 
2) wyciąg Nr 347 z projektu protokołu Nr 100/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu                    

w Otwocku w dniu 28 września 2016 r.; 
3) wyciąg Nr 350 z projektu protokołu Nr 100/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu                    

w Otwocku w dniu 28 września 2016 r. 
 

Protokółowała: 
 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczyła: 
 

Agnieszka Łątka 
 
 
             
                 
 


