
Protokół Nr 17/16 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 20 kwietnia 2016 r. 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku, przy 
ul. Pułaskiego 3a, pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Agnieszki Łątki, w godzinach od 
1615 do 1800. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Otwocku Pani Ewa Koc, zgodnie z załączonymi listami obecności. 
 

Na wstępie Przewodnicząca serdecznie powitała wszystkich zebranych, a następnie 
przedstawiła poniższy porządek posiedzenia: 
          

1. Funkcjonowanie powiatowej biblioteki – lustracja obiektu. Informacja o stanie 
czytelnictwa oraz księgozbioru.  

2. Funkcjonowanie bibliotek w szkołach prowadzonych przez Powiat – informacja         
o stanie czytelnictwa oraz księgozbioru.  

3. Sprawy bieżące. 
4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
5. Zakończenie obrad. 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. porządku obrad. 

Ad.1 
 Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Pani Ewa Koc, na prośbę 
Przewodniczącej, poinformowała Komisję o obecnym stanie Biblioteki. Przedstawiła historię 
jej powstania, czyli od przejęcia i likwidacji filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej              
w Otwocku – 1 września 2013 roku. Obecnie Biblioteka liczy 3 pracowników 
merytorycznych. Dotychczasowe zbiory Biblioteki zostały powiększone o zbiory dla dzieci                     
i młodzieży oraz beletrystykę. Niestety brak specjalistycznego programu uniemożliwia 
poprawne sklasyfikowanie dotychczasowego zbioru Biblioteki, dużym uzupełnieniem jest 
tradycyjny katalog. W związku z działalnością kulturowo-oświatową, pomimo niedużych 
środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel, Biblioteka w zakresie swoich możliwości 
organizuje np. spotkania z autorami, wystawy; w roku 2015 zorganizowano 38 imprez tego 
rodzaju.  Pani Dyrektor zgłosiła również swoje uwagi odnośnie wykonanych prac 
remontowych dotyczących ocieplenia biblioteki i konieczności przeprowadzenia remontu 
dachu i fundamentów budynku. 
 Pani Aneta Bartnicka poinformowała Komisję o najbliższym remoncie dachu 
budynku. Przeznaczone środki pieniężne na ten cel to  ok. 50 tys. zł. 
 

Pan Grzegorz Michalczyk zgłosił wniosek o zabezpieczenie środków pieniężnych 
w budżecie Powiatu na 2017r. na ocieplenie i odgrzybienie fundamentów Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Otwocku. 
Głosowanie: za – 6 osób. Wniosek został przyjęty jednomyślnie. 
 
 Następnie wywiązała się dyskusja na temat organizowania wszelakich imprez 
mających na celu promowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej, aby zachęcić potencjalnych 
czytelników do jej odwiedzania. W związku z czym Pan Krzysztof Szczegielniak zgłosił 
poniższy wniosek.   



Pan Krzysztof Szczegielniak zgłosił wniosek o wsparcie finansowe działań 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku, w zakresie promocji imprez (np. spotkań 
z autorami).  
Głosowanie: za – 6 osób. Wniosek został przyjęty jednomyślnie. 
  
 Pani Dyrektor zgłosiła potrzebę zwiększenia liczby etatów o instruktora. Dodała, że 
dyrektorzy bibliotek gminnych również zabiegają o utworzenie ww. stanowiska                              
w Powiatowej Bibliotece Publicznej.  
 

Przewodnicząca Komisji Pani Agnieszka Łątka zgłosiła wniosek o dodatkowy 
etat dla instruktora w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku.  
Głosowanie: za – 6 osób. Wniosek został przyjęty jednomyślnie. 
 
Ad.2 
 Pani Aneta Bartnicka przedstawiła zestawienie dotyczące funkcjonowania bibliotek  w 
szkołach prowadzonych przez Powiat. W zestawieniu zawarte są informacje dotyczące: 

− godzin pracy, 
− liczby osób pracujących w bibliotece, 
− liczby etatów, 
− księgozbioru, 
− czytelników, wypożyczeń, 
− wydarzeń i przedsięwzięć organizowanym przez bibliotekę szkolną, 
− programów, w jakich biblioteka bierze udział, 
− tego czym biblioteka może się pochwalić. 

Również biblioteki biorą udział w Programie Rozwoju Czytelnictwa, zostały na to 
przeznaczone pewne środki pieniężne, szczegółowe informacje zostaną przesłane drogą                
e-mailową do członków Komisji. 
 
Ad.3 
 

1. Przewodnicząca Komisji odczytała wyciąg Nr 249 z projektu protokołu Nr 75/16                 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 20 kwietnia 2016 r., który wpłynął 
do Komisji.  
 

Komisja zapoznała się z decyzją Zarządu i zgłosiła swoje uwagi.  
 
Pani Grażyna Olszewska wyraziła obawę, że wszystkie placówki oświatowe będą     

się ubiegać o dofinansowania wyjazdów, w związku czym decyzje dotyczące tego typu 
dofinansowań powinny być bardziej przemyślane.  
 Pan Jarosław Wiązowski i Pan Krzysztof Szczegielniak zgłosili błąd przepływu 
informacji, Zarząd powinien zapytać Komisję o opinię, przed podjęciem decyzji.  
 
Komisja nie wyraziła opinii w sprawie udzielenia wsparcia finansowego wyjazdu uczniów.  
 

2. Przewodnicząca Komisji odczytała kolejny wyciąg Nr 246 z projektu protokołu        
Nr 74/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 13 kwietnia 2016 r., 
który wpłynął do Komisji.  

  



Wniosek: Komisja podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie przyznania po 5 nagród        
w 3 kategoriach i kieruje do Zarządu z prośbę o wyjaśnienie zmian dotyczących 
przyznania nagród.  
Ww. wniosek został przyjęty przez aklamację.  
 

3. Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo z dnia 20 marca 2016 r. w sprawie skargi 
na pracę nauczyciela oraz Dyrektora Szkoły, które zostało skierowane przez 
Przewodniczącego Rady do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.  

 
Przewodnicząca udzielając odpowiedzi na pytanie Pana Szczegielniaka oświadczyła, 

że zostało ono przekazane informacyjnie oraz że Przewodniczący Rady wystąpi do Komisji 
Rewizyjnej o przygotowanie projektu uchwały w sprawie przekazania ww. skargi do Kuratora 
Oświaty, ze względu na właściwość. 
 

4. Przewodnicząca Komisji poprosiła o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew. 
 

Projekt został zaopiniowany jednomyślnie pozytywnie, w obecności 6 członków Komisji. 
 
Ad.4 
  Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, w obecności 
6 członków Komisji.  
 
Ad.5 
 Po przeprowadzonej lustracji budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku, 
posiedzenie Komisji zakończono.  
 
W załączeniu do protokołu: 

1) lista obecności; 
2) zestawienie funkcjonowania bibliotek w szkołach prowadzonych przez Powiat. 

 
 
 

Protokółowała: 
 

Klaudia Kędziorek  

Przewodniczyła: 
 

Agnieszka Łątka  
 


