
Protokół Nr 56/14 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w dniu 21 maja 2014 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Otwocku przy ul. Pułaskiego 3a pod kierunkiem Przewodniczącej Anety Bartnickiej, 
w godzinach 1615 -  1830. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście 
zgodnie z załączonymi listami obecności.

Przewodnicząca powitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła proponowany 
porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:
1. Informacja Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku nt. bieżącej 

działalności jednostki.
2. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2013”.

3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Zakończenie obrad.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Pan Janusz Budny Członek Zarządu z okazji przypadającego dnia 8 maja Dnia 
Bibliotekarza i Bibliotek złożył pracownikom na ręce Pani Ewy Koc Dyrektora Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Otwocku w imieniu samorządu powiatowego najserdeczniejsze 
życzenia sukcesów w pracy bibliotekarza, szybkiego przystosowania się i utożsamiania 
z samorządem oraz powodzenia w życiu osobistym.

Ad. 1
Pan Janusz Budny Członek Zarządu poinformował, że Biblioteka funkcjonuje od 

października 2013 r. Zgodnie z porozumieniem podpisanym z Marszałkiem Województwa 
przejęto księgozbiór i pracowników, nie przejęto bazy danych. Zakupiono program 
biblioteczny, dwoje stażystów wprowadza księgozbiór do systemu informatycznego. 
Biblioteka posiada 22 000 tytułów. Powiat nawiązał współpracę z Oddziałem Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Otwocku. PTTK zostaną użyczone 
pomieszczenia, gdzie będzie współpracował z Biblioteką nad różnymi publikacjami. Zakres 
współpracy zostanie określony w umowie konkursowej.

Pani Anna Maria Rosłaniec Kierownik Samodzielnego Biura Kultury i Promocji 
poinformowała, że PTTK już zaczął przygotowywać plan działania. Docelowo ma to być 
baza edukacji i badań o regionie.

Pani Ewa Koc Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku przedstawiła 
sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za rok 2013/2014 -  
do 21 maja 2014 r. (w załączeniu).
W pierwszym okresie działalności Biblioteka musiała skupić się na pracach czysto 
bibliotekarskich i organizacyjnych ponieważ okres adaptacji był bardzo krótki. Obecnie 
tworzona jest baza komputerowa. Biblioteka stara się zaspokoić potrzeby wszystkich 
czytelników. W okresie 5 miesięcy Biblioteka zyskała 700 książek za 8,5 tys. zł, z czego 
ogromna ilość -  549 woluminów to są dary od czytelników i od instytucji za ponad 5,5 tys. zł,
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z zakupu zrealizowano 146 woluminów za prawie 3 tys. zł.
Biblioteka jest zgłoszona do uzyskania dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, gdzie co roku bibliotekom publicznym przyznawane są fundusze na 
uzupełnienie zbiorów przy obowiązkowym wkładzie własnym. Biblioteka oceniła ten wkład 
własny na 4 tys. zł i jeśli uzyska maksimum możliwej dotacji to zakupi książek za 16 tys. zł, 
warunkiem jest, aby przynajmniej 1/3 tej kwoty dotyczyła zakupu książek dla dzieci 
i młodzieży.
W tym roku zakupiono prawie 100 pozycji dla dzieci i młodzieży z literatury pięknej oraz 40 
pozycji z literatury psychologiczno-socjologiczno-pedagogiczną dla nauczycieli. .
Pani Dyrektor zaznaczyła, że trudności w realizacji zadań statutowych to:

-  sprawy kadrowe,
-  trudności w odbiorze dni za soboty,
-  brak instruktora,
-  brak bazy w komputerze, nieadekwatne katalogi tradycyjne,
-  konieczne remonty: zacieki i wilgoć w piwnicy.

Pan Janusz Budny Członek Zarządu poinformował, że działalność Biblioteki jest 
reklamowana przez stronę internetową, fanpage oraz gazetę powiatową.

Pani Barbara Parol uznała, że należy wesprzeć Bibliotekę etatem.
Pani Danuta Leśniewska zapytała jak będzie wyglądała współpraca z bibliotekami 

gminnymi?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że podstawowe zadania Biblioteki Powiatowej 

realizowane są przez etat instruktora, którego brak. Instruktor ma za zadanie udzielać 
instruktażu w Bibliotece Powiatowej oraz jeździć z instruktażem do gminnych bibliotek 
okazjonalnie i standardowo przynajmniej raz do roku, po to by zebrać informacje i być 
pośrednikiem między Biblioteką m. st. Warszawy, która ma nadzór merytoryczny. Biblioteki 
gminne powinny na koniec roku przysyłać swoje sprawozdania do Biblioteki Powiatowej, 
a instruktor ma za zadanie scalić te sprawozdania w jedno wspólne.

Pan Janusz Goliński stwierdził, że należy nawiązać współpracę ze szkołami.
Pan Grzegorz Michalczyk powiedział, że należy ustabilizować pracę Biblioteki, żeby 

systematycznie zaznaczała swoje miejsce w Powiecie.
Pan Janusz Budny Członek Zarządu powiedział, że Pani Dyrektor wykonuje 

tytaniczną pracę, ale jeszcze potrzeba kilku miesięcy, żeby zakończyć sprawy organizacyjne.
Pani Przewodnicząca zapytała, jaki jest pomysł na zatrudnienie instruktora?
Pani Dyrektor powiedziała, że nie ma obecnie takiej osoby. Stwierdziła że ona ma 

wszelkie uprawnienia aby wykonywać zadania instruktora, ale wówczas na jej miejsce należy 
zatrudnić nowego Dyrektora.

Pan Andrzej Szaciłło również uznał, że należy wesprzeć Panią Dyrektor etatem.
Pan Janusz Budny Członek Zarządu odpowiedział, że należałoby tą sprawę rozważyć, 

a Zarząd, czy Rada Powiatu powinny znaleźć środki.
Pan Roman Zdunik stwierdził, że chcąc zatrudnić dodatkową osobę należy się 

zastanowić w jaki sposób znaleźć i wygospodarować dodatkowe pieniądze.
Pan Krzysztof Szczegielniak w imieniu członków Zarządu Powiatu wyraził opinię, że 

Biblioteka działa bardzo dobrze, Pani Ewa Koc sprawdziła się doskonale w roli Dyrektora. 
Zarząd robi wszystko żeby Panią Dyrektor wspomóc. Pan Szczegielniak postawił wniosek 
o zamknięcie dyskusji.

Pani Dyrektor poinformowała, że podczas Powiatowego Festiwalu Kultury, który 
odbędzie się 28 czerwca 2014 r. zajmie się koordynacją sektora bibliotek, które bardzo 
chętnie biorą udział w takim festiwalu. Zostanie opracowany folder dot. Biblioteki i zakładki 
do książek, które będą rozdawane na Festiwalu.
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Członkowie Komisji wyrazili wielkie uznanie dla Pani Dyrektor za jej wkład pracy 
przy organizacji Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku.

Ad. 2
Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu 

współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

Pani Anna Maria Rosłaniec Kierownik Samodzielnego Biura Kultury i Promocji 
poinformowała, że uchwała Nr 202/XXIV/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 listopada 
2012 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 
rok została w pełni wykonana. Nie wydano 34,03 zł.
Pani A.M. Rosłaniec poprosiła, aby Komisja przy pracach nad przyszłorocznym budżetem 
zweryfikowała kwestie dotyczące finansowania organizacji pozarządowych ze szczególnym 
uwzględnieniem: kultury, sportu i turystyki.

Ad. 3
1. Przewodnicząca przedstawiła wyciąg Nr 692 z projektu protokołu Nr 180/14 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 1 kwietnia 2014 r. w sprawie 
rozważenia możliwości zmniejszenia kwoty zaplanowanej na realizację zadania pt.: 
„Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowy 
odcinka projektowanej ul. Sikorskiego na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz 
z obiektem mostowym przez rzekę Świder na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat 
otwocki” do 250 tys. zł celem przeznaczenia to tys. zł na sport szkolny (w załączeniu).

2. Radni poruszyli temat e-maili i telefonów od Pana
mieszkańca Otwocka. Kontakty e-mailowe i telefoniczne są obraźliwe i destabilizują 
pracę radnych i wydziałów Starostwa. Pan negatywnie oddziaływuje na
pracę Starostwa i Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury wysyłając do różnych 
instytucji i gazet złe opinie, które nie są potwierdzone.

3. Pan Andrzej Szaciłło zwrócił uwagę, na brak oznakowania poziomego (pasów 
bezpieczeństwa) na drogach powiatowych.
Pan Krzysztof Szczegielniak stwierdził, że nie widać zaangażowania Zarządu Dróg 
Powiatowych przy zamiataniu ulic.

WNIOSEK
Komisja wnioskuje żeby Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie 
przyspieszył oznakowywanie poziome przejść dla pieszych na drogach powiatowych 
oraz podania stanu zamiatania ulic.

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

Komisja prosi również o odpowiedź na pytanie zadane przez Panią Danutę 
Leśniewską „Jak wygląda współpraca w zakresie sprzątania między ZDP, a gminami”.

4. Pani Barbara Parol poruszyła temat pomocy dla dzieci uzależnionych. Poinformowała, 
że radni Rady Miasta Otwocka podjęli decyzję o zabezpieczeniu na ten cel środków na 
zatrudnienie psychiatry dziecięcego i terapeutów dla dzieci z Otwocka. Radna 
powiedziała, że należy poczekać na decyzję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w sprawie pomocy dzieciom z całego Powiatu.
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5. Pani Przewodnicząca podziękowała za zorganizowanie przez Powiat „Nocy muzeów” 
w Otwocku Wielkim.

Ad. 4
Protokół Nr 55/14 z dnia 26 marca 2014 r. z ostatniego posiedzenia Komisji został 

przyj ęty j ednogłośnie.

Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Załączniki:
1) lista obecności;
2) sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za rok 

2013/2014 -  do 21 maja 2014 r.;
3) wyciąg Nr 692 z projektu protokołu Nr 56/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w Otwocku w dniu 1 kwietnia 2014 r.;
4) wyciąg Nr 30 z projektu protokołu Nr 180/14 z posiedzenia Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 21 maja 2014 r.

Protokołowała: Przewodniczyła:

Jolanta Wyszomirska Aneta Bartnicka
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