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Protokół Nr 49/13 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w dniu 24 października 2013 r. 
 
 

 Posiedzenie Komisji odbyło się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku przy                          
ul. Pułaskiego 3a, pod kierunkiem Przewodniczącej Anety Bartnickiej, w godzinach                                       
od 1600 do 1800. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie                          
z załączoną listą obecności.  

Członków Komisji przywitała Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku 
Ewa Koc oraz Członek Zarządu Powiatu Janusz Budny odpowiedzialny za działania                            
w zakresie kultury. 

 Dyrektor Powiatowej Biblioteki przedstawiła strukturę organizacyjną biblioteki oraz 
główny profil jej działalności. Zaprezentowała plany biblioteki na przyszły rok, wśród 
których podstawowym założeniem jest wzbogacenie księgozbioru o beletrystykę i literaturę 
dziecięcą. Następnie zaproponowała radnym zwiedzanie pomieszczeń bibliotecznych.   

Po zakończeniu oprowadzania po budynku, członkowie Komisji przystąpili do obrad. 
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek posiedzenia, mianowicie: 

1.  Kalendarze imprez kulturalnych, promocyjnych, sportowych i turystycznych.  
2.  Sprawy różne.   
3.  Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
4.  Zakończenie obrad. 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
Ad. 1 

Przewodnicząca Komisji Aneta Bartnicka poinformowała, iż Zarząd Powiatu 
przekazał Kalendarze Imprez Promocyjnych, Kulturalnych, Sportowych i Turystycznych na 
rok 2014 do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji celem wyrażenia opinii.   

Członek Zarządu Powiatu Janusz Budny oraz Kierownik Samodzielnego Biura 
Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Anna Rosłaniec przedstawili                   
i omówili kalendarze imprez współorganizowanych oraz współfinansowanych przez Powiat 
Otwocki w roku 2014 (w załączeniu do niniejszego protokołu).  

Pani Rosłaniec wyświetliła również prezentację multimedialną (wydruk w załączeniu).  
Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Szczegielniak poinformował, iż podczas 

posiedzenia Zarządu Powiatu, na którym omawiane były kalendarze imprez zgłaszał wnioski. 
Niestety nie zostały one uwzględnione. W związku z czym podzielił się swoimi 
spostrzeżeniami z członkami Komisji. Powiedział, że niektóre imprezy dublują się np. 
konkursy poz. 6 z poz. 12, poz. 8 z poz. 11. Zdaniem radnego ranga powiatowych konkursów 
powinna być odpowiednio nobilitowana. Odniósł się również do poz. 28 i 30. Powiat 
dofinansuje koncerty dla szkół (6 po 3 godz.) o charakterze patriotycznym, kościelnym                                
i biesiadnym, przy rezygnacji np. z cyklicznej imprezy tj. przeglądu teatrów dla dzieci „Bez 
sceny”. Radny zwrócił uwagę, iż w tej sytuacji rodzi się pytanie, w której ze szkół z terenu 
powiatu otwockiego odbędą się w/w koncerty, w pozycji dot. miejsca wskazane są jedynie 
Józefów i Zagórze, według radnego „zyskają” tylko dwie szkoły. Nawiązał również do                         
poz. 39 – zdaniem radnego impreza za 12 tys. zł spełnia jedynie rolę promocyjną Powiatu.    

Radny Janusz Goliński zaapelował, aby środki finansowe, przeznaczone na realizację 
kalendarzy imprez, zostały rozdzielone między jak największa liczbę wnioskodawców.  

Radny Krzysztof Szczegielniak stwierdził, iż przede wszystkim powinny być brane 
pod uwagę imprezy o charakterze powiatowym.  

W wyniku dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała zaopiniowaniu przedstawione 
kalendarze imprez.   
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Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji pozyt ywnie zaopiniowała „Kalendarze 
Imprez” na 2014 rok. 

Głosowanie: za – 4 osoby, wstrzymała się – 1 osoba. 
 
Ad. 2 

1. Członek Zarządu Powiatu Janusz Budny poinformował, iż Powiat realizuje projekt                     
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – 
wyrównujemy szanse” w ramach umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką 
Wdrażania Programów Unijnych. Powiedział, że w związku z poczynionymi 
oszczędnościami zapadła decyzja, aby zostały dokupione laptopy celem przeznaczenia 
ich na wyposażenie Powiatowej Biblioteki (10 szt.) oraz Powiatowego 
Młodzieżowego Domu Kultury (10 szt.). 
 

2. Przewodnicząca Komisji pogratulowała Dyrektorowi Gimnazjum z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance – radnemu Romanowi Zdunikowi 
wspaniałych uczniów i osiągnięć w konkursie krasomówczym. Następnie poprosiła 
Członka Zarządu Powiatu Janusza Budnego, aby na najbliższą sesję została 
zaproszona laureatka Powiatowego Konkurs Krasomówczego oraz laureaci konkursu 
wojewódzkiego.  
 

Ad. 3 
 Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, w obecności 5 
członków Komisji. 
 
Ad. 4 

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
 
Załącznik: 

1) lista obecności;  
2) wydruk prezentacji multimedialnej; 
3) wyciąg Nr 583 z projektu protokołu Nr 154/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu                      

w Otwocku w dniu 24.09.2013 r. dot. realizacji wniosku Komisji z dnia 17.09.2013 r.; 
4) wyciąg Nr 592 z projektu protokołu Nr 156/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu                      

w Otwocku w dniu 08.10.2013 r. dot. przekazania do zaopiniowania kalendarza 
imprez na rok 2014.  

 
 

     Protokołowała:               Przewodniczyła: 
 
Honorata Tarnowska               Aneta Bartnicka  


