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Sprawozdanie 

z pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Powiatu w Otwocku za 2017 rok 
 

W 2017 roku Komisja Edukacji Kultury i Sportu w składzie: Agnieszka Łątka – 

Przewodnicząca, Aneta Bartnicka – Wiceprzewodnicząca, Artur Brodowski, Jacek 

Czarnowski, Janusz Goliński, Dariusz Grajda, Grzegorz Michalczyk, Grażyna Olszewska, 

Krzysztof Szczegielniak, Jarosław Wiązowski, Roman Zdunik, obradowała na 13 

posiedzeniach, frekwencja członków Komisji wyniosła 70,8%. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu została powołana uchwałą Nr 10/II/14 z dnia  

18 grudnia 2014 r.  

Uchwałą Nr 235/XXX/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w skład Komisji został powołany 

Pan Artur Brodowski. 

 

Plan pracy na 2017 rok Komisja przyjęła 20 grudnia 2016 r.  

 

Komisja pracowała zgodnie ze swoim zakresem działania zajmując się: 
− oświatą i wychowaniem; 

− funkcjonowaniem szkół ponadpodstawowych; 

− funkcjonowaniem ponadgminnych placówek kultury; 

− sportem i rekreacją. 
 

Posiedzenia Komisji odbyły się w siedzibie: 

− Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 oraz przy ul Komunardów 10, 

− Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10, 

− Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku przy ul. Puławskiego 3a, 

− Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10. 

 

Tematy, które były poruszane na posiedzeniach dotyczyły:  

1) informacji Dyrektora PMDK nt. przygotowania i oferty placówki na czas ferii 

zimowych; 

2) doskonalenia zawodowego nauczycieli – wykorzystania środków za 2016 rok, podział 

środków na rok 2017; 

3) informacji nt. planowanych zawodów sportowych oraz imprez kulturalnych pod 

patronem Starosty Otwockiego – kalendarze wydarzeń kulturalnych, sportowych  

i turystycznych za 2017 rok; 

4) pracy nad kalendarzem wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych za 2017 

rok; 

5) sprawozdania z pracy Komisji w roku 2016; 

6) sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za rok 2016; 

7) oceny stanu bezpieczeństwa w szkołach, zapoznania się z zagrożeniami oraz 

możliwościami im zapobiegania – spotkanie z dyrektorami szkół oraz  

z przedstawicielami policji; 

8) funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych – lustracja budynku Zespołu 

Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10; 

9) oferty PMDK dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji; 
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10) założeń do rekrutacji na rok szkolny 2017/2018; 

11) informacji nt. przygotowania szkół i placówek szkolno-wychowawczych do 

rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 oraz wyników rekrutacji; 

12) informacji o przebiegu prac remontowych w budynkach oświaty; 

13) zasad przyznawania stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce; 

14) regulaminu Mistrzostw Powiatu Otwockiego szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych; 

15) informacji nt. najlepszych maturzystów oraz uczniów, którzy osiągnęli najwyższe 

wyniki z egzaminów zawodowych w Powiecie Otwockim w 2017 rok; 

16) wniosków do projektu budżetu Powiatu na rok 2018; 

17) realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku ze szczególnym uwzględnieniem edukacji, 

kultury, sportu i rekreacji; 

18) informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok 

szkolny 2016/2017; 

19) informacji o nagrodach Starosty Otwockiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 

20) przedstawienia przez Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej planu działań 
rozwoju i promocji biblioteki; 

21) omówienia i zaopiniowania przez Komisję projektu budżetu Powiatu na 2018 r.; 

22) planu pracy Komisji na 2018 r. 

 

Ponadto Komisja rozpatrywała pisma, które wpłynęły oraz opiniowała projekty 

uchwał na sesje Rady Powiatu dot. zakresu działania Komisji. 

 

W okresie sprawozdawczym Komisja skierowała do Zarządu Powiatu wyciągi 

dotyczące m.in.: 

1) zwiększenia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Żeromskiego róg ul. 

Konopnickiej poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na żądanie; 

2) wykonania ogrodzenia wokół budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K. I. 

Gałczyńskiego zgodnie z wykonanym projektem; 

3) wykonania remontu podłóg w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K. I. 

Gałczyńskiego w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów w placówce; 

4) wykonania windy i zakupu schodołazów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w celu poprawy bezpieczeństwa 

uczniów z niepełnosprawnością ruchową; 
5) poprawienia oznakowania przejścia dla pieszych na ul. Filipowicza przy Liceum 

Ogólnokształcącym Nr I im. K. I. Gałczyńskiego; 

6) uwzględnienia realnych potrzeb placówek oświatowych przy zatwierdzaniu ich 

planów finansowych przez Zarząd Powiatu;  

7) wynajmowania sal w PMDK oraz pozostałych placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzących jest Powiat Otwocki dla partii politycznych, stowarzyszeń  
i związków; 

8) wniosków do projektu budżetu Powiatu na rok 2018; 

9) podwojenia dotychczasowego budżetu Powiatowej Biblioteki Publicznej na zakup 

nowych pozycji książkowych na przyszły rok; 

10) opinii nt. projektu budżetu Powiatu na rok 2018. 

 

W posiedzeniach Komisji uczestniczyli zaproszeni goście:  

− Starosta Otwocki Mirosław Pszonka, 

− Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, 

− Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka, 
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− Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku Ewa Barbara 

Musiejko, 

− Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Jędrzej 

Sudnikowicz, 

− dyrektorzy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Otwocki, 

− Kierownik Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji  

w Otwocku st. asp. Paweł Smoliński, 

− Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Anna Bielicka, 

− przedstawiciele lokalnej prasy. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji 

/-/Aneta Bartnicka  


