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Protokół Nr 37/17 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 23 listopada 2017 r. 
 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy 

ul. Górnej 13 pod kierunkiem Wiceprzewodniczącej Komisji, radnej Anety Bartnickiej, 

w godzinach od 16
15 

do 18
30

.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Oświaty Powiatowej  

w Otwocku Hanna Majewska – Smółka, Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski oraz 

Kierownik Biura Kultury i Promocji Jędrzej Sudnikowicz, zgodnie z załączonymi listami 

obecności.  

Wiceprzewodnicząca Komisji powitała wszystkich zebranych oraz poinformowała, że 

zgodnie z upoważnieniem podpisanym przez Przewodniczącą Komisji Pani Agnieszki Łątki 

poprowadzi dzisiejsze posiedzenie. Następnie zaproponowała poniższy porządek obrad 

 

Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Omówienie projektów uchwał Rady Powiatu. 

3. Omówienie i zaopiniowanie przez Komisję projektu budżetu Powiatu na 2018 r. 

4. Sprawy różne. 

5. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

6. Zakończenie posiedzenia.  

 

Radni nie zgłosili uwag do powyższego porządku obrad. 

 

Ad. 2 
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska – Smółka przedstawiła 

projekty uchwał: 

1) w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej Nr 3 dla Młodzieży 

Niesłyszącej i Słabosłyszącej oraz Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy  

ul. Literackiej 8; 

 

2) w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii 

Skłodowskiej - Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7; 

 

3) w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół 

Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy  

ul. Marii Konopnickiej 3. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała głosowaniu ww. projekty uchwał. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 5 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała ww. projekty uchwał.  

 

Następnie Kierownik Biura Kultury i Promocji Jędrzej Sudnikowicz przedstawił 

projekt uchwały: 
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4) w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2018 rok 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 5 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  
 

Ad. 3 

 Skarbnik Powiatu Pan Wiesław Miłkowski przedstawił założenia do projektu chwały 

budżetowej. Omówił strukturę dochodów oraz wydatków na rok 2018.   

 Dochody budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2018 zaplanowano w łącznej kwocie 

147.711.054 zł, oraz wydatki w kwocie 152.439.125 zł.  

 Skarbnik poinformował, że jeżeli chodzi o część oświatową subwencji ogólnej (rozdz. 

75801) oraz część równoważąca subwencji ogólnej (rozdz. 75832) to w projekcie zostały 

zapisane odpowiednio kwoty 42.499.598 zł oraz  3.438.438 zł, zgodnie z pismem 

Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku. 

Skarbnik przedstawił zaplanowane wydatki na oświatę o łącznej wysokości 52.022.682 zł.  

w tym: 

1. wydatki bieżące w wysokości 51.456.682 zł, w których 2.785.000 zł stanowią dotacje 

dla szkół niepublicznych i 683.773 zł wydatki związane z realizacją projektów 

unijnych, 

2. wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 565.000 zł, w tym: 300.000 zł  

z przeznaczeniem na wymianę parkietu na I piętrze w budynku Liceum 

Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku i 265.000 zł z przeznaczeniem na budowę 

kotłowni w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku, 

3. dotacja celowa w kwocie 1.000 zł na składkę zdrowotną za dzieci przebywające  

w placówkach oświatowych. 

Skarbnik poinformował, że w związku z uchwałą Rady Powiatu 239/XXX/13 z dnia  

8 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku  

i nadania statutu, zaplanowano w budżecie 2018 roku dotację podmiotową dla samorządowej 

instytucji kultury w kwocie 593.400 zł (dz. 921 rozdz. 92116). Zgodnie z pismem z dnia 

24.10.2017 r. Nr ES-ED.041.5.2017.AT zawartym z Marszałkiem Województwa 

Mazowieckiego środki w kwocie 110.000 zł Powiat Otwocki otrzyma w 2018 roku z budżetu 

województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących. 

 Radny Dariusz Grajda Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku poprosił  

o informacje ile Powiat Otwocku w bieżącym roku dołożył do subwencji oświatowej a ile 

należy dołożyć w roku 2018.  

 Skarbnik odpowiedział, że w roku 2018 Powiat ze środków własnych do oświaty 

dopłaci 8.838.311 zł natomiast w roku bieżącym prawie 5.000.000 zł. 

  Radny Dariusz Grajda zapytał, z czego wynika wzrost dotacji do Oświaty? 

 Pani Dyrektor odpowiedziała, że w dużej mierze są to skutki reformy oświatowej oraz 

poinformowała, że Oświata Powiatowa jest trakcie opracowywania dokumentacji 

przedstawiającej koszty poniesione przez powiat w związku z powyższą reformą. 

 Radny Dariusz Grajda wyjaśnił, że jego pytanie miało na celu wskazanie, iż reforma 

oświatowa oraz koszty z nią związane nie mają pokrycia w subwencji oświatowej przekazanej 

do Powiatu. 

 Pani Dyrektor poinformowała, że w nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych 

wskazuje, iż subwencja oświatowa ma wystarczyć tylko i wyłącznie na wynagrodzenia 

pracownicze. 
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 Radny Krzysztof Szczegielniak przypomniał, że podczas posiedzenia Komisji w dniu 

14 września br. zgłosił wnioski o doświetlenie przejść dla pieszych oraz o wykonanie barierek 

ochronnych przy placówkach szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Otwocki. Poprosił, aby powyższy wniosek w ramach poprawy bezpieczeństwa dzieci na 

przejściach dla pieszych znalazł się w projekcie budżetu Powiatu na przyszły rok przez 

zgłoszenie go przez inną Komisję. 

 Wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała, że przedmiotowy projekt budżetu 

powiatu na rok 2018 zostanie zaopiniowany przez Komisję w dwóch oddzielnych 

głosowaniach. Pierwsze głosowanie będzie dotyczyć projektu budżetu w części oświatowej, 

natomiast w drugim głosowaniu zaopiniowany zostanie cały projekt budżetu. 

 Powyższą propozycję członkowie Komisji przyjęli przez aklamację. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 

przedstawionego projektu budżetu Powiatu na rok 2018 w części oświatowej. 

 

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

 

Projekt budżetu Powiatu na rok 2018, w części oświatowej został zaopiniowany 

pozytywnie, w obecności 5 członków Komisji. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 

przedstawionego projektu budżetu Powiatu na rok 2018. 

 

Głosowanie: „za” – 3 osoby, „przeciw” – 2 osoby. 

 

Projekt budżetu Powiatu na rok 2018, został zaopiniowany pozytywnie,  

w obecności 5 członków Komisji. 
 

Ad. 4 
1) Wiceprzewodnicząca Komisji przedstawiła pismo z dnia 8 listopada 2017 r. dot. 

prośby o wydłużenie umowy najmu z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury  

w Otwocku o kolejne 2 lata tj. do 31.08.2022 (znak sprawy: SRP.0005.12.2017). 

 

Wiceprzewodnicząca poinformowała, że ww. pismo będzie przedmiotem jutrzejszych 

obrad Zarządu Powiatu. 

 

2) Wiceprzewodnicząca Komisji odczytała wyciąg Nr 725 z projektu protokołu  

Nr 168/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dnia 8 listopada 2017 r. 

zawierający odpowiedź Zarządu w kwestii podwojenia dotychczasowego budżetu 

Powiatowej Biblioteki Publicznej na zakup nowych pozycji książkowych. 

 

Komisja zapoznała się z decyzją Zarządu Powiatu. 

 

3) Wiceprzewodnicząca Komisji przedstawiła e-mail z dnia 9 listopada 2017 r. 

mieszkańca Powiatu Otwockiego z prośbą o udzielenie odpowiedzi przez Komisję na 

pytanie „Czy działalność PMDK w Otwocku ma całkowite poparcie Komisja 

Edukacji, Kultury i Sportu?”. 

Komisja oświadczyła, że z zadowoleniem przyjmuje działalność Powiatowego 

Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku. 
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4) Wiceprzewodnicząca Komisji zaproponowała termin następnego posiedzenia Komisji 

na dzień 14 grudnia br., podczas którego zostanie przyjęty plan pracy Komisji na rok 

2018.    

 

 

Ad. 5 
Protokół Nr 36/17 z posiedzenia Komisji w dniu 19 października br. został przyjęty 

jednomyślnie w obecności 5 członków Komisji. 

 

Ad. 6 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

W załączeniu: 

1) lista obecności, 

2) wyciąg Nr 725 z projektu protokołu Nr 168/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w Otwocku w dnia 8 listopada 2017 r. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczyła: 

 

Aneta Bartnicka 

 


