
Protokół Nr 25/16 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 20 grudnia 2016 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy 
ul. Komunardów 10 pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji, radnej Agnieszki Łątki, 
w godzinach od 1615 do 1915.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Oświaty Powiatowej 
w Otwocku Pani Hanna Majewska-Smółka, Kierownik Biura Kultury i Promocji Pan Jędrzej 
Sudnikowicz oraz Główny Specjalista Wydziału Administracyjnego Pani Monika Wiechetek, 
zgodnie z załączonymi listami obecności.

Przewodnicząca powitała wszystkich zebranych, a następnie zaproponowała poniższy 
porządek obrad.

Porządek obrad:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie materiałów na XX sesję Rady Powiatu:

1) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla 
niepublicznych szkół posiadaj ących uprawnienia szkoły publicznej 
i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania 
i wykorzystywania;

2) w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2017 rok.

3. Omówienie i zaopiniowanie kalendarzy imprez: kulturalnych, sportowych 
i turystycznych na rok 2017 organizowanych lub współfinansowanych przez Powiat.

4. Informacja nt. realizacji „Programu opieki nad zabytkami na lata 2013-2017”.
5. Przygotowanie projektu planu pracy Komisji na 2017 roku.
6. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Członkowie Komisji przyjęli ww. porządek obrad.

Ad. 2
1) Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska-Smółka omówiła 

projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 
Otwockiego dla niepublicznych szkół posiadaj ących uprawnienia szkoły publicznej 
i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania 
i wykorzystywania;

Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały.

Komisja Edukacji Kultury i Sportu w obecności 6 członków Komisji jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.



2) Kierownik Biura Kultury i Promocji Pan Jędrzej Sudnikowicz omówił projekt 
uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2017 rok.

Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały.

Komisja Edukacji Kultury i Sportu w obecności 6 członków Komisji pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Głosowanie: „za " 5 osób, „ wstrzymała się " 1 osoba.

Ad. 3
Kierownik Biura Kultury i Promocji Pan Jędrzej Sudnikowicz przedstawił informacje 

dot. kalendarzy imprez: kulturalnych, sportowych i turystycznych na rok 2017 
organizowanych lub współfinansowanych przez Powiat.
Wydruk materiałów w załączeniu.

Ad. 4
Główny Specjalista Wydziału Administracyjnego Pani Monika Wiechetek 

przedstawiła informację nt. realizacji „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Otwockiego 
na lata 2013-2017”.
Wydruk materiałów w załączeniu.

Ad. 5
Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt planu pracy Komisji na rok 2017.
W trakcie dyskusji członkowie Komisji zgłaszali uwagi i poprawki do ww. planu 

pracy, które zostały uwzględnione w trakcie jego głosowania.

Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2017 został przyjęty jednomyślnie, 
w obecności 5 członków Komisji.

Ad. 6
Protokół Nr 23/16 został przyjęty jednomyślnie w obecności 5 członków Komisji.

Ad. 7
1. Przewodnicząca Komisji odczytała wyciąg Nr 364 z projektu protokołu Nr 103/16 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 12 października 2016 r., który 
wpłynął do Komisji.

Komisja zapoznała się w decyzją Zarządu.

2. Radny Krzysztof Szczegielniak zaproponował aby ponownie rozpatrzeć propozycję 
otwarcia kina katolickiego.
W trakcie dyskusji radna Aneta Bartnicka wyjaśniła, że Powiatowy Młodzieżowy 

Dom Kultury w Otwocku, będąc placówką oświatową nie może organizować wydarzeń 
religijnych. Dodała również, że PMDK w Otwocku zgodnie z regulaminem może udostępniać 
i wynajmować sale organizacjom, które wystąpią z taką prośbą.



3. Przewodnicząca Komisji następnie udzieliła głosu Panu 
, który zgłosił taką potrzebę podczas obrad Komisji.

Ad. 8
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

W załączeniu:
1) lista obecności;
2) plan pracy Komisji na rok 2017;
3) wykaz działań Biura Kultury i Promocji w 2017 roku;
4) informacje nt. realizacji „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Otwockiego na lata

2013-2017”;
5) wyciąg Nr 405 z projektu protokołu Nr 112/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu

w Otwocku w dniu 23 listopada 2016 r.

Protokółowała: 

Klaudia Kędziorek

Przewodniczyła: 

Agnieszka Łątka


