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Protokół Nr 32/17 

 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 4 lipca 2017 r. 

 

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się w Powiatowy Młodzieżowym Domu Kultury                

w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10 o godz. 16
15

 pod kierunkiem Przewodniczącej 

Komisji radnej Agnieszki Łątki.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Powiatowego 

Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku Pani Ewa Musiejko oraz Dyrektor Oświaty 

Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska-Smółka, zgodnie z załączonymi listami 

obecności.  

Przewodnicząca Komisji powitała wszystkich zebranych, a następnie zaproponowała 

poniższy porządek obrad. 

 

Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad.  

2. Oferta PMDK dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji. 

3. Założenia do rekrutacji na rok szkolny 2017/2018. 

4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Radny Jacek Czarnowski zauważył, że posiedzenie Komisji z takim porządkiem obrad 

powinno odbyć się w ubiegłym miesiącu. 

Ww. porządek obrad został przyjęty jednomyślnie w obecności 5 członków Komisji. 

 

Ad. 2 

Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku przedstawiła 

ofertę Placówki dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, na którą składają się:  

• obóz językowy 
• lato z PMDK 
• kino w PMDK  
• zajęcia otwarte 

Wydruk prezentacji multimedialnej w załączeniu.  

 Pani Dyrektor poinformowała, że od kwietnia były prowadzone rozmowy z Urzędem 

Miasta Otwock w kwestii sfinansowania przez Miasto obiadów dla uczestników wypoczynku               

w I - IV tygodniu wakacji, ceny za jeden obiad oraz wskazanie placówki, w której będą 

wydawane posiłki. Ostatecznie Pani Dyrektor odpowiedź na powyższe pytania otrzymała pod 

koniec czerwca, przez co placówka została zmuszona do rozłożenia opłat za obóz na 2 raty.  

Radny Jacek Czarnowski zapytał, jaki jest koszt obiadów i którym dzieciom Miasto 

Otwock opłaca obiady?   

Pani Dyrektor wyjaśniła, że koszt jednego obiadu dla dziecka z Otwocka to                     

5 zł + VAT, a dla dziecka spoza Otwocka i wychowawców – 7 zł + VAT. Miasto Otwock 

finansuje w 100% obiady dla dzieci z Otwocka. Natomiast pieniądze za obiady wpłacają 

wyłącznie dzieci, które mieszkają poza Otwockiem. W wyniku, czego PMDK jest 

zobowiązany do przesłania Urzędowi Miasta listy dzieci wraz z adresem zamieszkania                    

i zameldowania, które wpłaciły za obiady. Pani Dyrektor dodała, że ma problem dotyczący  

wynajmu sal na spotkania partii politycznych.  
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W związku z powyższym Komisja podjęła dyskusję w trakcie, której przyjęła poniższe 

stanowisko oraz wniosek.  

 

Stanowisko: 

W nawiązując do przeprowadzonej dyskusji Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

pozytywnie opiniuje możliwość wynajmu sal znajdujących się w placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki dla partii 

politycznych i stowarzyszeń według obowiązujących zasad wynajmu sal                                   

w poszczególnych placówkach. 

 

Głosowanie: „za” – 4 osoby, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

Wniosek: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje do Zarządu Powiatu o zajęcie 

jednoznacznego stanowiska w kwestii wynajmowania sal w PMDK oraz pozostałych 

placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki dla 

partii politycznych, stowarzyszeń i związków. 

 

Głosowanie: „za” – 5 osób – jednomyślnie. 

 

Ad. 3 

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska-Smółka omówiła 

założenia do rekrutacji klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018, 

zgodnie z załączonym do niniejszego protokołu pismem. Poinformowała również o zmianach, 

które mogą nastąpić podczas utworzenia klas pierwszych w poszczególnych placówkach.   

 

Ad. 4 

 Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty.  

 

Przewodnicząca Komisji zauważyła, iż Komisja o godz. 18
05

 utraciła quorum 

wymagane do prowadzenia dalszych obrad. W dalszym spotkaniu uczestniczyło 4 radnych, 

oraz Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska-Smółka. W trakcie 

spotkania poruszony został problem dot. podwójnego naboru do szkół ponadgimnazjalnych na 

rok szkolny 2018/2019. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczyła: 

 

Agnieszka Łątka 

 


