Protokół Nr 11/15
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 28 października 2015 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku 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. Omówienie materiałów na IX sesję Rady Powiatu.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
4. Zakończenie posiedzenia.
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty bez uwag.
Ad. 1
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka przedstawiła
informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok szkolny
2014/2015. Wszyscy radni otrzymali przedmiotowy dokument w materiałach na IX sesję
Rady Powiatu w Otwocku.
Pani Dyrektor poinformowała, iż zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do
dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok
szkolny, w tym o wynikach:
1) sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań
podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do
zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego;
2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego
ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy
do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z październikowym terminem sesji Rady Powiatu ww. sprawozdanie zostało
przedłożone, jednakże bez danych dotyczących wyników sprawdzianów i egzaminów, ze
względu na fakt, iż Okręgowa Komisja Egzaminacyjna dotychczas ich nie przesłała.
Pani Dyrektor zobowiązała się do przekazania powyższych danych niezwłocznie po ich
otrzymaniu.
Radny Krzysztof Szczegielniak poinformował, że niepokoi go spadek finansów na
doskonalenie zawodowe.
Ad. 2
1. Przewodnicząca Komisji odczytała wyciąg Nr 139 z projektu protokołu Nr 47/15
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 14 października 2015 r. w sprawie
wniosków do budżetu Powiatu na rok 2016.
Radna Grażyna Olszewska zaapelowała, aby wnioski radnych zgłoszone do budżetu
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Powiatu były traktowane z jednakowym zaangażowaniem.
2. Radny Krzysztof Szczegielniak zwrócił uwagę na korki na ulicy Majowej przy
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku. Zapytał o kwestię
związaną z planami budowy parkingu przy ww. Poradni.
Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka odpowiedziała, że zadanie przyjęte na ten
rok dotyczyło zainstalowania bramy.
Ad. 3
Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, w obecności
7 członków Komisji.
Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
W załączeniu do protokołu:
1) lista obecności;
2) wyciąg Nr 139 z projektu protokołu Nr 47/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 14 października 2015 r.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Honorata Tarnowska

Agnieszka Łątka
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