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Protokół Nr 12/15 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 26 listopada 2015 r. 
 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącej, radnej Agnieszki Łątki, w godzinach od 1615 do 1830.                             
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Starosta Otwocki Mirosław Pszonka, 
Radny Powiatu Dariusz Sokół, Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-
Smółka, Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski oraz Kierownik Samodzielnego Biura Kultury 
i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Jędrzej Sudnikowicz, zgodnie z załączonymi 
listami obecności. 
  
Porządek posiedzenia: 
1. Omówienie materiałów na X sesję Rady Powiatu: 

− projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2016 rok. 

2. Projekt budżetu Powiatu na rok 2016. 
3. Kalendarze imprez: kulturalnych, sportowych i turystycznych na rok 2016 organizowanych 

lub współfinansowanych przez Powiat. 
4. Sprawy różne.  
5. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
6. Zakończenie posiedzenia. 
 
 Przedstawiony porządek obrad został przyjęty bez uwag.  
 
Ad. 1 
 Kierownik Samodzielnego Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego                            
w Otwocku Jędrzej Sudnikowicz omówił przedmiotowy projekt uchwały w układzie 
porównawczym do uchwały Nr 318/XL/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 listopada 
2015 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 
rok. Program współpracy to nie tylko czytelne reguły oraz zasady współpracy pomiędzy 
samorządem Powiatu Otwockiego a organizacjami pozarządowymi. Wprowadza on jednolite 
dla wszystkich podmiotów kryteria i warunki, zapewniające wspieranie powiatowego  
III sektora. Przedstawiony projekt Programu współpracy na 2016 rok jest realizacją zapisu                                          
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                                 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), który nakłada na Radę Powiatu  
obowiązek corocznego uchwalania programu. 
 Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 
przedmiotowego projektu uchwały.  

Głosowanie: za – 5 osób (1 osoba nie głosowała).  
 

Ww. projekt uchwały  został zaopiniowany pozytywnie, 
 w obecności 6 członków Komisji.  

  
Ad. 2 

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski przedstawił założenia do projektu uchwały 
budżetowej. Omówił strukturę dochodów oraz wydatków na rok 2016. Poinformował, iż na 
bieżące remonty we wszystkich placówkach oświatowych została zaplanowana ogólna kwota 
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blisko 1 mln zł, tym samym w planie wydatków majątkowych nie zostały wpisane inne 
wydatki na zadania inwestycyjne.  

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał, czy zostały zabezpieczone środki na nagrody 
dla najlepszych maturzystów Powiatu Otwockiego? 

Skarbnik odpowiedział, że została przeznaczona kwota 20 tys. zł. 
Radny Grzegorz Michalczyk zaproponował, aby środki ze sprzedaży nieruchomości 

po dawnym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Józefowie (Michalinie) 
przeznaczyć na inwestycje oświatowe.  

Członek Zarządu Powiatu Aneta Bartnicka powiedziała, że istnieją uzasadnione 
obawy, iż w przyszłym roku nie nastąpi jeszcze takie ożywienie na rynku obrotu 
nieruchomościami i zaplanowana sprzedaż może zostać niezrealizowana. Dodała, że 
dyrektorzy placówek oświatowych podejmują działania celem pozyskania środków unijnych.  

 
W wyniku dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne 

zaopiniowanie przedstawionego projektu budżetu Powiatu na rok 2016.  
Głosowanie: za – 2 osób, wstrzymały się – 4 osoby.  

Projekt budżetu Powiatu na rok 2016 został zaopiniowany pozytywnie, 
 w obecności 6 członków Komisji.  

 
Ad. 3  

Kierownik Samodzielnego Biura Kultury i Promocji przedstawił wstępne informacje 
nt. kalendarzy imprez: kulturalnych, sportowych i turystycznych na rok 2016 organizowanych 
lub współfinansowanych przez Powiat. 
 
Ad. 4 
 Kierownik Samodzielnego Biura Kultury i Promocji odpowiadając na pytanie radnej 
Grażyny Olszewskiej dot. nawiązania współpracy z przedstawicielami jednostek kultury                       
z terenu Powiatu Otwockiego powiedział, że po przyjęciu budżetów przez gminy zostanie 
zorganizowane spotkanie, podczas którego zostaną podjęte próby stworzenia jednego, 
wspólnego kalendarza. 
 
Ad. 5 
 Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, w obecności 
5 członków Komisji.  
 
Ad. 6 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
W załączeniu do protokołu: 

1) lista obecności. 
 

 
            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska             Agnieszka Łątka 
 
 
 
 


