Protokół Nr 10/15
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 8 października 2015 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Agnieszki
Łątki, w godzinach od 1615 do 1900. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji,
Kierownik Samodzielnego Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku
Jędrzej Sudnikowicz, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie strategii działania Biura Kultury i
z uwzględnieniem perspektywy na kolejne lata.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
4. Zakończenie obrad.

Promocji

na

2016

rok

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty bez uwag.
Ad. 1
Kierownik Samodzielnego Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego
w Otwocku Jędrzej Sudnikowicz przedstawił i omówił strategię działania Biura na 2016 rok
z uwzględnieniem perspektywy wieloletniej (w załączeniu).
Radny Krzysztof Szczegielniak powiedział, że korelacja kalendarzy imprez jest
niezbędna. Gminy wspólnie z Powiatem powinny stworzyć wspólny kalendarz.
Radna Grażyna Olszewska nawiązując do informacji nt. wspólnego posiedzenia
z przedstawicielami jednostek kultury z terenu Powiatu Otwockiego stwierdziła, iż tego
rodzaju spotkania powinny odbywać się cyklicznie.
Ad. 2
1. Przewodnicząca Komisji odczytała wyciąg Nr 10 z projektu protokołu Nr 10/15
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 18 września 2015 r. w sprawie
wniosku do budżetu Powiatu na rok 2016 radnego Piotra Mateusza Kudlickiego
o przeznaczenie kwoty 50 tys. zł w ramach zadań z zakresu kultury fizycznej
i turystyki na zorganizowanie kilkudniowych, krajowych igrzysk Air Soft Gun przy
pomocy organizacji pozarządowych na terenie powiatu.
W wyniku dyskusji członkowie Komisji zwrócili uwagę, iż nie znają szczegółów jeśli
chodzi o ww. imprezę. Poza tym wniosek nie dotyczy wydarzenia kulturalnego, czy
sportowego. W związku z czym Komisja postanowiła nie wyrażać opinii w przedmiocie
wniosku radnego.
Wniosek:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu kieruje powyższy wniosek do Zarządu Powiatu.
Głosowanie: za – 7 osób.
2. Radny Krzysztof Szczegielniak poruszył kwestię wniosku, jaki zgłosił do budżetu
Powiatu na rok 2016 o uwzględnienie wydatków na nagrody dla najlepszych
maturzystów.
Komisja 17 września br. wystąpiła o opinię prawną w przedmiocie ww. wniosku,
w związku z czym radny poprosił o jej przekazanie.
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Ad. 3
Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, w obecności
6 członków Komisji.
Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
W załączeniu do protokołu:
1) lista obecności;
2) strategia działania Samodzielnego Biura Kultury i Promocji na 2016 rok
z uwzględnieniem perspektywy wieloletniej;
3) wyciąg Nr 10 z projektu protokołu Nr 10/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju
Gospodarczego w dniu 18 września 2015 r.;
4) wyciąg Nr 126 z protokołu Nr 45/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku
w dniu 30 września 2015 r.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Honorata Tarnowska

Agnieszka Łątka
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