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Protokół Nr 5/15 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 21 maja 2015 r. 
 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury                       
w Otwocku pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Agnieszki Łątki, w godzinach od 1615 
do 1900. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Oświaty Powiatowej                
w Otwocku Hanna Majewska-Smółka oraz Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu 
Kultury w Otwocku Ewa Musiejko, zgodnie z załączonymi listami obecności. 
  
Porządek posiedzenia: 

1. Założenia do rekrutacji na rok szkolny 2015/2016. 
2. Oferta Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku  dla młodzieży                                    

i dzieci w okresie wakacji. Wizyta w PMDK. 
3. Kalendarze wydarzeń kulturalnych, sportowych, promocyjnych i turystycznych 

Powiatu Otwockiego na 2015 rok. 
4. Sprawy bieżące. 
5. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji 
6. Zakończenie obrad. 

 
Powyższy porządek obrad został przyjęty jednomyślnie w obecności 6 członków 

Komisji. 
 
Ad. 1 
 Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka omówiła 
założenia do rekrutacji klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 
(w załączeniu). Poinformowała, iż liczba absolwentów z terenu Powiatu Otwockiego w roku 
szkolnym 2014/2015 to 1124 uczniów. Planowana liczba miejsc w klasach pierwszych na rok 
szkolny 2015/2016 wynosi 800-860. Pani Dyrektor nadmieniła, iż w latach ubiegłych  ww. 
dane przedstawiały się następująco: 

 rok:  absolwenci:  liczba przyjętych do klas I:  % 
 2011   1260    916     72,69 

2012  1193   855     71,67 
2013  1177   813     69,07 
2014  1099   788     71,70 

 
Radna Grażyna Olszewska poprosiła o informację nt. logowania, jeżeli chodzi                         

o nabór do klas pierwszych. 
 Dyrektor odpowiedziała, że zalogowało się już 1003 uczniów. Dodała, że jeżeli chodzi 
o wybór szkół, to w części jest on naturalny. Uczniowie zamieszkujący gminy południowe: 
Sobienie-Jeziory i Osieck chętniej wybierają szkoły Powiatu Garwolińskiego, głównie ze 
względów komunikacyjnych – łatwiejszy dojazd.  
 Radny Grzegorz Michalczyk stwierdził, że zauważalny jest brak środków na placówki 
ogólnodostępne. W przyszłorocznym budżecie Powiatu będzie to jeszcze bardziej 
dostrzegalne.  
 
Ad. 2 

Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku Ewa Musiejko 
przedstawiła ofertę Placówki dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, na którą składają się:  

• obóz językowy 
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• lato z PMDK 
• kino w PMDK  
• zajęcia otwarte 

Wydruk prezentacji multimedialnej w załączeniu.  
  
 W wyniku dyskusji członkowie Komisji podjęli poniższy wniosek. 
 
Wniosek:  
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje do Zar ządu Powiatu o przyznanie 
dodatkowych 3 tys. zł na organizację konkursów w PMDK w 2015 roku.  

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymała się – 1 osoba.  
 
 Dyrektor PMDK powiedziała, że będzie wdzięczna, jeśli członkowie Komisji będą 
pamiętać o ww. kwestii również podczas prac nad przyszłorocznym budżetem Powiatu.  
 
Ad. 3 
 Członek Zarządu Powiatu Roman Zdunik sprawujący bezpośredni nadzór nad 
Samodzielnym Biurem Kultury i Promocji przedstawił swoją wizję, jeśli chodzi o promocję 
powiatu. Poinformował, że zmianie ulegną warunki pracy ww. Biura. Obecnie prowadzone są 
prace związane z adaptacją pomieszczeń budynku przy ul. Komunardów w Otwocku. Remont 
4 pomieszczeń, wyposażenie oraz projekt, to koszt rzędu 35 tys. zł ze środków 
zaplanowanych na remonty w Starostwie. Niebawem Komisja zostanie zaproszona na 
uroczyste otwarcie. Planowana jest również modernizacja pomieszczeń kancelarii w tym 
budynku, natomiast w budynku przy ul. Górnej – remont toalet. Wszystko po to, aby 
mieszkańcy powiatu byli przyjmowani w godnych warunkach oraz miłym otoczeniu. 
Zdaniem Pana Zdunika, w ramach promocji, należałoby również podjąć wspólne ustalenia, 
które konkursy powinny mieć rangę powiatową. Dodał, że musi zostać stworzona nowa oferta 
promująca powiat, w oparciu o wspólne ustalenia, jeśli chodzi o konkretne działania. 
 Radna Grażyna Olszewska stwierdziła, iż powinien zostać stworzony regulamin 
przyznawania konkursom rangi powiatowego. Dodała, że współtwórcą regulaminu, jak                      
również kalendarza imprez powinna być Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Następnie 
zwróciła uwagę na wręczane nagrody. Zdaniem radnej należałoby się postarać o bardziej 
wartościowe nagrody rzeczowe, na miarę XXI wieku.  
 Przewodnicząca Komisji dodała, że Powiat za pośrednictwem Biura Promocji mógłby 
postarać się o sponsorów, którzy ufundowaliby nagrody. Należałby w tej kwestii wystąpić                
oficjalnymi pismami z prośbą o wsparcie.  
 Dyrektor PMDK poprosiła, aby w przypadku organizacji wspólnych przedsięwzięć 
informacje docierały do Placówki wcześniej. Jeżeli chodzi o Powiatowy Festiwal Kultury,                              
to ustalenia były inne, mianowicie impreza miała odbywać się na terenie PMDK.                                         
Natomiast z nieoficjalnych źródeł wynika, że impreza odbędzie się w Parku Miejskim.  
 Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, iż na konkursy wskazane w poz. 1-14 
kalendarza wydarzeń kulturalnych została wpisana, jako propozycja jedna kwota                                
w wysokości 3 tys. zł. Jak zostanie ona podzielona skoro zapotrzebowanie opiewa na 6.900 zł 
oraz czy realizatorzy zostali w ogóle powiadomieni o zakwalifikowaniu wniosków?  

Radny Krzysztof Szczegielniak poparł Przewodniczącą. Powiedział, że jeżeli chodzi   
o przydzielanie dotacji, to jest zbyt duża uznaniowości, bez reguł i zasad. Zapytał, kto będzie 
decydował o przyznaniu lub nie dofinansowania w poz. 1-14?  
 Pan Roman Zdunik odpowiedział, że informacje zostały wysłane do szkół. 
Dofinansowanie otrzymają wszyscy, jeżeli chodzi o wskazane pozycje w kalendarzu. Dodał, 
że o konkretnych kwotach wsparcia poinformuje Komisję po sprawdzeniu danych.   

Radna Grażyna Olszewska zaapelowała o: 
− stworzenie regulaminu przyznawania konkursom rangi konkursu powiatowego, 
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− wskazanie osoby odpowiedzialnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku – 
koordynatora. 

Radna dodała, że dopiero po weryfikacji dane wydarzenie powinno zostać zawarte                                  
w kalendarzu, przy zabezpieczeniu stosownych środków w budżecie Powiatu.  
 Radna Aneta Bartnicka przypomniała, że jeśli chodzi o konkursy o randze powiatowej, 
to były opracowane pewne ramy. 
 Radny Grzegorz Michalczyk potwierdził, iż w przedmiotowej kwestii ustalono zasady, 
z którymi na pewno można zapoznać się w Biurze Promocji.  
 Radny Krzysztof Szczegielniak zwrócił się z wnioskiem o zarezerwowanie ok. 15 
minut podczas Powiatowego Festiwalu Kultury dla finalistów „Pokaż swój talent” – 
gminnego konkursu talentów, którego organizatorem jest Gmina Karczew.  
 Członek Zarządu Powiatu Roman Zdunik przyjął wniosek radnego Szczegielniaka                    
i obiecał, że będzie on uwzględniony.  

Radny Krzysztof Szczegielniak zauważył, iż kalendarze wydarzeń kulturalnych, 
sportowych, promocyjnych i turystycznych Powiatu Otwockiego funkcjonują od wielu lat. 
Zawsze były kontrowersyjne i raczej nie uda się ich zastąpić inną formą. W związku z czym 
zaapelował o sprawiedliwy podział środków finansowych. Natomiast, aby nadać wydarzeniu 
rangę powiatową, to w takiej  uroczystości lub konkursie powinien wziąć udział członek 
Zarządu lub radny. Wskazał jako zły przykład brak kogokolwiek ze Starostwa lub Rady 
podczas Powiatowego Konkursu „Piosenka nie zna granic”. Zaproponował, że w tego rodzaju 
działania mogłaby włączyć się również Komisja Edukacji, Kultury i Sportu.  

Przewodnicząca nawiązała do poz. 20 kalendarza wydarzeń sportowych. Powiedziała, 
że Uczniowski Klub Sportowy Wilki Otwock poza dofinansowaniem, którego nie otrzymał, 
występował również o patronat. Realizatorzy otrzymali odpowiedź odmowną                                      
z uzasadnieniem, że impreza nie ma szansy realizacji. Przewodnicząca poinformowała, że 
impreza jednak odbędzie się. W związku z czym uzasadnienie nie jest adekwatne do sytuacji. 
Przewodnicząca zwróciła uwagę, iż lepiej brzmiałoby stwierdzenie, że z uwagi na brak 
środków Powiat nie może weprzeć finansowo proponowanego wydarzenia.     

Radna Grażyna Olszewska zapytała, czy istnieje jakakolwiek forma współpracy                         
z instytucjami kultury z terenu powiatu otwockiego? Czy prowadzone są cykliczne spotkania? 

Pan Roman Zdunik odpowiedział, że były podejmowane rozmowy, natomiast                           
w przypadku nawiązania współpracy z przedstawicielami instytucji kultury z ternu powiatu 
otwockiego jest „cisza”.  

Radna Aneta Bartnicka powiedziała, że w ubiegłej kadencji Rady Powiatu były 
organizowane tego rodzaju spotkania cyklicznie. Warto byłoby do nich powrócić. 
Poinformowała, że jako Członek Zarządu Powiatu nadzorujący działalność Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Otwocku organizuje spotkania grona bibliotekarzy działający na 
terenie powiatu otwockiego. 

Radna Grażyna Olszewska stwierdziła, iż spotkanie z przedstawicielami instytucji 
kultury  powinno odbyć się przed wrześniem br. Dodała, że to odpowiedni czas, aby 
zaplanować rozsądne finanse na kulturę w przyszłorocznym budżecie.  

Radny Krzysztof Szczegielniak również zaproponował powrócenie do organizacji  
spotkań. Dodał, że pierwsze spotkanie powinno odbyć się z włodarzami gmin.   

W wyniku dyskusji nad kalendarzami wydarzeń kulturalnych, sportowych, 
promocyjnych i turystycznych Powiatu Otwockiego na 2015 rok, członkowie Komisji podjęli 
następujący wniosek.  
 
Wniosek:  
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje do Zar ządu Powiatu o zmianę                                  
w zakładce kultura – kalendarz imprez kulturalnych na stronie internetowej Powiatu, 
jeśli chodzi o wykaz wniosków do budżetu Powiatu w roku 2015. Komisja proponuje 
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zdjęcie wykazu, ewentualnie wprowadzenie kolorystyki: na zielono wnioski 
zatwierdzone, a na biało – odrzucone.   
 
Ww. wniosek został przyjęty przez aklamację. 
 
Ad. 4 

1. 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.  
 

2. Przewodnicząca poinformowała o: 
 

− uchwale Nr LIII/23/15 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu opieki nad zabytkami Powiatu 
Otwockiego na lata 2013-2017” za okres od 13 marca 2013 r. do 12 marca 2015 r.; 
 

− wyciągu Nr 53 z projektu protokołu Nr 20/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu                                   
w Otwocku w dniu 22 kwietnia 2015 r. – odpowiedź na wniosek Komisji                                          
z dnia 16.04.2015 r.   

 
Ad. 5 
 Protokoły Nr 4/15 z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie,                                                                             
w obecności 7 członków Komisji.  
 
Ad. 6 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska             Agnieszka Łątka 
 
 
 


