
1 
 

Protokół Nr 58/14 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w dniu 18 września 2014 r. 
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy                          
ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącej Anety Bartnickiej, w godzinach                                       
od 1615 do 1800. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą 
obecności, radny powiatowy Jarosław Kozłowski oraz Dyrektor Oświaty Powiatowej                         
w Otwocku Hanna Majewska-Smółka. 

 
Przewodnicząca powitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła poniższy porządek 

posiedzenia. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Przedstawienie wyników matur i egzaminów zawodowych. 
2. Ostateczne wyniki rekrutacji do szkół średnich. 
3. Wnioski do projektu uchwały budżetowej na rok 2015. 
4. Sprawy różne.  
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
6. Zakończenie obrad. 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  
 

Ad. 1 
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka przedstawiła 

członkom Komisji informację nt. wyników matur i egzaminów zawodowych (w załączeniu).  
Radny Krzysztof Szczegielniak poruszył kwestię nagród dla najlepszych maturzystów. 

Powiedział, iż szkoda byłoby, aby Powiat definitywnie wycofał się z tradycji, która cieszyła 
się dużym zainteresowaniem. Dodał, że na koniec kadencji radni mogliby przyznać                             
ww. nagrody. Radny powiedział, iż w pkt. 3 posiedzenia zgłosi wniosek w tej kwestii.  
 
Ad. 2 

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka poinformowała 
członków Komisji o wynikach rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na 
rok szkolny 2014/2015, zgodnie ze stanem na 1 września br. (w załączeniu). 
 
Ad. 3 
 
 Radny Krzysztof Szczegielniak zgłosił poniższy wniosek.  
 
Wniosek 1: 
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji wnioskuje do Zarządu Powiatu                            
o powrócenie do tradycji nagradzania najlepszych maturzystów, jak również wnioskuje 
o opracowanie regulaminu przyznawania nagród.  

Głosowanie: za – 8 osób. Wniosek został przyjęty jednomyślnie. 
 
 Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku poinformowała, że zgodnie z uchwałą 
Rady Powiatu w Otwocku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 
kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu przekazują do Skarbnika Powiatu wstępne 
jednostkowe projekty planów finansowych oraz inne materiały niezbędne do opracowania 
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uchwały budżetowej w terminie do dnia 10 października roku poprzedzającego rok 
budżetowy. W związku z czym dopiero zostaną zgłoszone wnioski dot. remontów                        
i inwestycji. Jednakże już dziś Dyrektor może zgłosić potrzebę dokończenia elewacji 
budynku ZS Nr 1, wymiany dachu budynku ZSO oraz budowę windy zewnętrznej w SOSW.  
 W wyniku dyskusji członkowie Komisji podjęli niżej wymieniony wniosek. 
 
Wniosek 2: 
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji wnioskuje do Zarządu Powiatu                            
o zabezpieczenie środków na: 

a) wykonanie dokumentacji projektowej na dokończenie elewacji budynku Zespołu 
Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10; 

b) wykonanie wstępnego kosztorysu na wymianę dachu budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. gen. Filipowicza 9; 

c) budowę windy zewnętrznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym                  
Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majo wej 17/19. 

Głosowanie: za – 8 osób. Wniosek został przyjęty jednomyślnie. 
 

Ad. 4 
 Przewodnicząca Aneta Bartnicka poinformowała o wyciągach Zarządu Powiatu, jakie 
wpłynęły do Komisji, tj.: 

1) wyciągu Nr 717 z projektu protokołu Nr 188/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu                       
w Otwocku w dniu 03.06.2014 r.; 

2) wyciąg Nr 722 z projektu protokołu Nr 189/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu                       
w Otwocku w dniu 10.06.2014 r. 

 
Ad. 5 

Protokół Nr 57/14 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie. 
 
Ad. 6 

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
 
Załącznik: 

3) lista obecności; 
4) wyciąg Nr 717 z projektu protokołu Nr 188/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu                       

w Otwocku w dniu 03.06.2014 r.; 
5) wyciąg Nr 722 z projektu protokołu Nr 189/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu                       

w Otwocku w dniu 10.06.2014 r. 
  

 
     Protokołowała:               Przewodniczyła: 
 
Honorata Tarnowska               Aneta Bartnicka  


