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Protokół Nr 40/18 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 7 lutego 2018 r. 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy 

ul. Górnej 13 pod kierunkiem Wiceprzewodniczącej Komisji Anety Bartnickiej w godzinach 

od 16
15

 do 18
00

. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Oświaty Powiatowej  

w Otwocku Hanna Majewska – Smółka oraz Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa 

Powiatowego w Otwocku Jędrzej Sudnikowicz, zgodnie z załączonymi listami obecności.  

Wiceprzewodnicząca Komisji powitała wszystkich zebranych oraz zaproponowała 

poniższy porządek obrad. 

 

Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na XXXII sesję Rady Powiatu. 

3. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

4. Sprawy różne. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ww. porządek obrad został przyjęty jednomyślnie w obecności 6 członków Komisji.  

 

Ad. 2 
1) Kierownik Biura Kultury i Promocji Jędrzej Sudnikowicz omówił projekt uchwały  

Nr 4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Józefów; 
 

 Radny Roman Zdunik – członek Zarządu Powiatu poinformował, że do ww. projektu 

uchwały zostanie przyjęta autopoprawka.  
 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 8 członków pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

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

 

2) Kierownik Biura Kultury i Promocji Jędrzej Sudnikowicz omówił projekt uchwały  

Nr 5 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karczew; 
 

 Radny Roman Zdunik – członek Zarządu Powiatu poinformował, że do ww. projektu 

uchwały zostanie przyjęta autopoprawka.  
 

 Radny Jacek Czarnowski zgłosił wniosek o przyjęcie uchwały w brzmieniu, iż Gmina 

Karczew otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 17.500,00 zł na realizację trzech zadań 
własnych pn.:  

• „Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. J. Krzewniaka”,  

• „Szwedzi w Otwocku Wielkim, czyli Potop w pałacu Bielińskich. Piknik Historyczny 

w Otwocku Wielkim gmina Karczew w ramach Nocy Muzeów”,  

• „Zielone Świątki na Urzeczu. Przystanek Nadbrzeż gmina Karczew – Strefa smaku, 

tańca i śpiewu”. 
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 Wiceprzewodnicząca Komisji poddała głosowaniu ww. projekt uchwały wraz  

ze zgłoszoną poprawką.  
 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 8 członków pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: „za” – 4 osoby, „wstrzymały się” – 4 osoby. 

 

3) Kierownik Biura Kultury i Promocji Jędrzej Sudnikowicz omówił projekt uchwały  

Nr 5 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiązowna; 
 

 Radny Roman Zdunik – członek Zarządu Powiatu poinformował, że do ww. projektu 

uchwały zostanie przyjęta autopoprawka.  

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 8 członków pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: „za” – 6 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

4) Dyrektor Oświaty Powiatowej Hanna Majewska-Smółka omówiła projekt uchwały  

Nr 9 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego 

dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej  

i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania  

i wykorzystywania; 

 

 Wiceprzewodnicząca Komisji poddała głosowaniu ww. projekt uchwały. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 8 członków negatywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały.  

Głosowanie: „za” – 2 osoby, „przeciw” – 4 osoby, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

 Radny Artur Brodowski przedstawił projekt uchwały w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla niepublicznych szkół 

posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu 

przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a następnie 

zgłosił wniosek o podjęcie przez Komisję inicjatywy uchwałodawczej w ww. sprawie. 

 

 Wiceprzewodnicząca Komisji poddała głosowaniu ww. projekt uchwały. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 8 członków pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały i występuje z inicjatywą jej podjęcia.  

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

 

Ad. 3 

Protokó,ł Nr 38/17 z posiedzenia Komisji w dniu 14 grudnia 2017 r. został przyjęty 

jednomyślnie w obecności 8 członków. 

Protokół Nr 39/18 z posiedzenia Komisji w dniu 11 stycznia 2018 r. został przyjęty 

jednomyślnie w obecności 8 członków. 
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Ad. 4 
1) Wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała, że wyciąg Nr 795 zostanie 

szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji w dniu 15 marca 2018 r. 

Radny Artur Brodowski poprosił, aby na ww. posiedzenie Komisji przygotować 
informacje dot.: 

− ilości utworzenia klas w poszczególnych szkołach przy jednozmianowości czy 

dwuzmianowości, 

− propozycji Zarządu Powiatu rozwiązania tego problemu włącznie z wyliczeniem 

poszczególnych rozwiązań, 
− kwot, które należy zainwestować w szkoły, 

− jakie kwoty należy zabezpieczyć w razie zwiększenia wynagrodzeń, 
− kosztów poniesionych w wyniku wynajęcia pomieszczeń. 

 

2) Wiceprzewodnicząca Komisji odczytała wyciąg Nr 784 z projektu protokołu  

Nr 178/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 17 stycznia 2018 r. 

dot. wskazania przez Komisję źródła zwiększenia kwoty na Otwarte Konkursy 

Ofert oraz Małe Granty w dziedzinie kultury o kwotę 100 tys. zł. 
  

Wniosek: 

Komisja Edukacji Kultury i Sportu proponuje z rezerwy bądź zwiększenie deficytu. 

Głosowanie: „za” – 6 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

3) Wiceprzewodnicząca Komisji przedstawiła e-mail z dnia 9 stycznia 2018 r. 

przekazujący list Rzecznika Praw Dziecka w sprawie obchodów Roku Ireny 

Sendlerowej (znak sprawy: SRP.0005.2.2018) 

 

Komisja zapoznała się z ww. pismem.  

 

4) Radny Krzysztof Szczegielniak poruszył kwestię nauczycieli, którzy uczą  
w klasach maturalnych. W związku z odejściem tych klas w końcu kwietnia 

nauczyciele mają przez cały rok uśredniane (pomniejszane) wynagrodzenie za 

pracę. Zwrócił uwagę, aby rozważyć możliwość zapłacenia tym nauczycielom za 

pracę w komisjach maturalnych. 

 

5) Radny Krzysztof Szczegielniak poruszył kwestię innowacji i fakultetów dla szkół 

średnich. 

 

Ad. 5 

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczyła: 

 

Aneta Bartnicka  

 


