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Protokół Nr 41/18 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 22 lutego 2018 r. 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej  

w Otwocku przy ul. Pułaskiego 3a pod kierunkiem Wiceprzewodniczącej Komisji Anety 

Bartnickiej w godzinach od 16
15

 do 18
00

. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Otwocku Anna Bielicka, Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa 

Powiatowego w Otwocku Jędrzej Sudnikowicz oraz mieszkaniec Powiatu Otwockiego, 

zgodnie z załączonymi listami obecności.  

Wiceprzewodnicząca Komisji powitała wszystkich zebranych poinformowała, że 

obecny mieszkaniec zgodnie z prośbą zabierze głos w sprawach różnych oraz zaproponowała 

poniższy porządek obrad. 

 

Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Stypendia naukowe, artystyczne i sportowe. Omówienie zasad dla każdego rodzaju 

stypendium. 

3. Wizyta w Powiatowej Bibliotece Publicznej – omówienie planu dzałalności Biblioteki 

w roku 2018. 

4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Radny Artur Brodowski zaproponował, aby projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących 

mieszkańcami powiatu otwockiego” jedynie omówić na dzisiejszym posiedzeniu.  

Radni zgodzili się z powyższą propozycją. 
Ww. porządek obrad został przyjęty jednomyślnie w obecności 6 członków Komisji.  

 

Ad. 2 
Kierownik Biura Kultury i Promocji omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

„Lokalnego programu wpierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących 

mieszkańcami powiatu otwockiego”. 

Radni zauważyli, że omawiany projekt uchwały jest niekompletny i wiele zagadnień 
jest niedoprecyzowanych, co z kolei rodzi wiele wątpliwości, które należy uregulować  
w przedstawionym projekcie uchwały. 

W wyniku dyskusji Komisja przyjęła nw. wniosek. 

 

Wniosek: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu negatywnie opiniuje przedstawiony projekt 

uchwały z materiałami. Komisja uważa, że corocznie przeznaczane środki w budżecie 

Powiatu na wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży powinny być 

przekazane do placówek oświatowych, dla których Powiat jest organem prowadzącym 

celem wspomagania najzdolniejszych uczniów a jednocześnie promocji placówek 

oświatowych.  

Głosowanie: „za” – 6 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 
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Ad. 3 

Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej przedstawiła działalność kulturalno-

oświatową Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku w II półroczu 2017. Poinformowała, 

że Biblioteka w ubiegłym roku zorganizowała m.in.: 

− 3 wystawy, które łącznie odwiedziło 988 osób, 

− 4 spotkania autorskie, w których łącznie wzięło udział 193 osób, 

− 2 konkursy dla dzieci, w których łącznie wzięło udział 84 uczestników, 

− lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży, w których wzięło udział 103 uczestników. 

Następnie przedstawiła harmonogram działalności kulturalnej, edukacyjnej i informacyjnej 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku w 2018 roku.  

Materiały w załączeniu. 

 W trakcie dyskusji radny Jacek Czarnowski poprosił o przekazanie członkom Komisji 

informacji dot. działalności oraz rozwoju Biblioteki od momentu objęcia przez Panią Annę 
Bielicką stanowiska Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku do chwili 

obecnej.  

 

Ad. 4 

 Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji nie został przyjęty w związku z uwagami 

zgłoszonymi podczas obrad. 

 

Ad. 5 
1) Wiceprzewodnicząca Komisji odczytała wyciąg Nr 804 z projektu protokołu  

Nr 181/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 8 lutego 2018 r. dot. 

projektów uchwał na XXXII sesję Rady Powiatu. 

 

Komisja zapoznała się z wyciągiem. 

 

2) Wiceprzewodnicząca Komisji odczytała wyciąg Nr 813 z projektu protokołu  

Nr 182/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 14 lutego 2018 r.  

dot. zwiększenia kwoty na Otwarte Konkursy Ofert oraz Małe Granty  

w dziedzinie kultury o kwotę 100 tys. zł. 

 

Komisja zapoznała się z wyciągiem. 
 

3) Wiceprzewodnicząca Komisji przedstawiła pismo z dnia 12.02.2018 r. dot. 

opuszczenia przez stowarzyszenie proobronne JS 1019”Strzelec im. Żołnierzy AK 

IV Rejon ”Fromczyn” dotychczasowej siedziby. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji – Członek Zarządu poinformowała, że na powyższe 

pismo została przygotowana odpowiedź Pana Starosty.  

Komisja wyraziła chęć zapoznania się z odpowiedzią na ww. pismo. 

 

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał czy Zarząd zgodnie z prośbą Komisji 

Rewizyjnej wystąpił do Stowarzyszenia o udzielnie informacji, na jakiej podstawie ww. 

Stowarzyszenie korzystało z adresu Konopnickiej?  

Wiceprzewodnicząca zobowiązała się do sprawdzenia ww. informacji. 

  

4) Wiceprzewodnicząca Komisji udzieliła głosu obecnemu na posiedzeniu Komisji 

mieszkańcowi Powiatu, który w swoim wystąpieniu poruszył kwestię projekcji 
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filmów dla dzieci o tematyce chrześcijańskiej w Powiatowym Młodzieżowym 

Domu Kultury w Otwocku. 

 

5) Wiceprzewodnicząca Komisji przypomniała, że 15 marca zostało zaplanowane 

następne posiedzenie Komisji. 

 

6) Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił o przekazanie kalkulacji kosztów 

innowacji w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku 

oraz w Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku. 

 

Wiceprzewodnicząca zobowiązała się do przekazania ww. informacji. 

 

Ad. 6 

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczyła: 

 

Aneta Bartnicka  

 


