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Protokół Nr 9/15 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 17 września 2015 r. 
 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Agnieszki 
Łątki, w godzinach od 1615 do 1730. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz 
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka, zgodnie z załączonymi 
listami obecności. 
  
Porządek posiedzenia: 
1. Wnioski do budżetu w zakresie potrzeb Oświaty Powiatowej, kultury, sportu i rekreacji. 
2. Przedstawienie wyników matur i egzaminów zawodowych. 
3. Sprawy bieżące. 
4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
5. Zakończenie obrad. 
 
 Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednomyślnie, w obecności 5 członków 
Komisji. 
 
Ad. 1 

1. Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka przedstawiła 
poniższe wnioski dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych do budżetu w zakresie 
większych planowanych remontów i inwestycji: 

 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku 

• remont dachu na starej części  120.000 zł 
• wymiana rur spustowych 30.000 zł 

  150.000 zł 
                                                 
Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Otwocku 

• wymiana instalacji elektrycznej 1.000.000 zł 
• wymiana parkietu w korytarzu na wysokim parterze 70.000 zł 

  1.070.000 zł 
 
Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku 

• pełna dokumentacja projektowa budowy kotłowni 20.000 zł 
• remont sali nr 11  655.000 zł 
• zakupienie szafek do szatni 70.000 zł                                                                           
• remont parteru szkoły (wymiana podłogi 360 m2) 80.000 zł 

  225.000 zł 
 
Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku 

• wykonanie remontu elewacji i zadaszeń budynku 480.000 zł 
• remont posadzki w sali gimnastycznej 140.000 zł 
• remont toalet dla uczniów 60.000 zł 

   680.000 zł 
 
 Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie                            
ww. wniosków. 

Głosowanie: za – 5 osób. Wnioski przyjęte jednomyślnie w obecności 5 członków Komisji. 
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2. Przewodnicząca Komisji odczytała wniosek zgłoszony przez radnego Krzysztofa 
Szczegielniaka, aby w budżecie na rok 2016 zostały uwzględnione wydatki na 
nagrody dla najlepszych maturzystów. Zdaniem radnego była to bardzo cenna 
inicjatywa, która została zaniechana. 

 
Dyrektor Oświaty Powiatowej przypomniała, że to zaniechanie wynikało z pewnych 

ograniczeń prawnych. 
Przewodniczący Rady powiedział, że generalnie w szkołach nagrody kupowane są                   

z funduszu Rady Rodziców.   
W wyniku dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu poniższy wniosek. 

 
Komisja wnioskuje o opinię prawną w przedmiocie ww. wniosku radnego Krzysztofa 
Szczegielniaka.  
 
Wniosek został przyjęty przez aklamację.  
 

3. Przewodnicząca Komisji odczytała pismo z dnia 09.09.2015 r. Prezesa Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Karczewie o wsparcie finansowe orkiestry dętej.  

 
Komisja pozytywnie opiniuje wniosek OSP Karczew o dofinansowanie działalności 
Orkiestry D ętej w wysokości nie niższej niż kwota dofinansowania w roku 2015.  

Głosowanie: za – 6 osób.  
 

4. Radna Grażyna Olszewska przedstawiła wnioski Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Karczewie złożone do Zarządu Powiatu. Następnie poprosiła o przegłosowanie 
przez członków Komisji: 

− wsparcia finansowego i organizacyjnego XXVII Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego im. Jana Krzewniaka – głosowanie: za – 6 osób; 

− wsparcia finansowego i organizacyjnego wydarzenia „Zielone Świątki na Urzeczu” – 
głosowanie: za – 6 osób. 

Wnioski przyjęte jednomyślnie w obecności 6 członków Komisji. 
 

 W związku z wywiązaną dyskusją w temacie kalendarzy imprez 
współorganizowanych oraz współfinansowanych przez Powiat Otwocki Członek Zarządu 
Powiatu Aneta Bartnicka stwierdziła, że członkowie Komisji powinni odbyć z inicjatywy 
Pani Przewodniczącej w najbliższym czasie posiedzenie z Kierownikiem Samodzielnego 
Biura Kultury i Promocji . 
 Radny Grzegorz Michalczyk dodał, że oczekiwałby od Pana Kierownika informacji        
w zakresie promocji, jaka przewidywana jest w tej kadencji Rady. 
 Przewodniczący Rady zauważył, iż zgodnie z zakresem działania komisją 
merytoryczną dla spraw związanych z promocją jest Komisja Rozwoju Gospodarczego.  
 Radna Grażyna Olszewska powiedziała, że chętnie dowiedziałaby się, czy została 
nawiązana współpraca z przedstawicielami jednostek kultury z terenu Powiatu Otwockiego. 
 
Ad. 2 
 Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka zwróciła uwagę na bardzo ciężką pracę 
dyrektorów placówek, którzy potrafią zmobilizować uczniów, a czego efektem są wysokie 
wyniki matur. Następnie wspólnie z Panią Dyrektor Oświaty Powiatowej przedstawiła 
informacje w zakresie wyników matur i egzaminów zawodowych. 
 Przewodniczący Rady zapytał o procent zdawalności w odniesieniu do lat ubiegłych. 
Zapytał o liczbę zdających w latach 2010-2015, w rozbiciu na egzamin podstawowy                            
i egzamin rozszerzony oraz jaki stanowiły one procent. 



3 
 

 Dyrektor Oświaty Powiatowej odpowiedziała, że szczegółowe informacje przekazane 
są przy sprawozdaniu rocznym, jednakże biorąc pod uwagę ww. prośbę przygotuje 
zestawienie słupkowe, jeśli chodzi o liczbę zdających i liczbę osób, które uzyskały 
świadectwo dojrzałości na przestrzeni kilku ostatnich lat.   
 
Ad. 3  
 Radny Jacek Czarnowski zapytał o prace inwestycyjne i remonty, jakie zostały 
wykonane w ośrodkach specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.   

Dyrektor Oświaty Powiatowej poinformowała o zakresie przeprowadzonych prac. 
 
Ad. 4 
 Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, w obecności 
6 członków Komisji.  
 
Ad. 5  

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
W załączeniu do protokołu: 

1) lista obecności; 
2) wnioski do budżetu w zakresie potrzeb Oświaty Powiatowej, kultury, sportu                            

i rekreacji; 
3) wniosek z dnia 16.09.2015 r. radnego Krzysztofa Szczegielniaka do budżetu Powiatu 

na rok 2016; 
4) pismo z dnia 09.09.2015 r. Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczewie                           

o wsparcie finansowe orkiestry dętej; 
5) wyniki matur i egzaminów zawodowych. 

 
 
            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska             Agnieszka Łątka 
 
 
 
 


