Protokół Nr 26/17
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 19 stycznia 2017 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku
kierunkiem Przewodniczącej Komisji, radnej Agnieszki Łątki, w godzinach od 1615 do 1900.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Oświaty Powiatowej
w Otwocku Pani Hanna Majewska-Smółka, Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu
Kultury w Otwocku Pani Ewa Barbara Musiejko, Kierownik Biura Kultury i Promocji Pan
Jędrzej Sudnikowicz oraz pozostali goście, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Przewodnicząca powitała wszystkich zebranych, a następnie zaproponowała poniższy
porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
3. Informacja Dyrektora PMDK dotycząca przygotowania i oferty placówki na czas ferii
zimowych.
4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli – wykorzystanie środków za 2016 rok, podział
środków na rok 2017.
5. Informacja nt. planowanych zawodów sportowych oraz imprez kulturalnych pod
patronatem Starosty Otwockiego – kalendarze wydarzeń kulturalnych, sportowych
i turystycznych na 2017 rok.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie posiedzenia.
Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad.
Ad. 2
• Protokół Nr 24/16 został przyjęty w obecności 5 członków Komisji.
Głosowanie: „za” – 4 osoby, „wstrzymała się” – 1 osoba.
• Protokół Nr 25/16 został przyjęty jednomyślnie w obecności 5 członków Komisji.
Ad. 3
Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku Pani Ewa Barbara
Musiejko przedstawiła ofertę Placówki dla dzieci i młodzieży na czas ferii zimowych
pn. „Zima w PMDK 2017”.
Wydruk prezentacji multimedialnej w załączeniu.
Ad. 4
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska-Smółka na
podstawie przygotowanej dokumentacji przedstawiła informacje dot. doskonalenia
zawodowego nauczycieli – wykorzystanie środków za 2016 rok, podział środków na rok
2017.
Wydruk materiałów w załączeniu.

Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Dyrektor Oświaty Powiatowej o omówienie
pisma z dnia 11 stycznia 2017 r. Przewodniczącego Zarządu, przekazującego w załączeniu
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Otwocki – za rok 2016.
Sprawozdanie zostało dołączone do materiałów na XXI sesję Rady Powiatu.
Radni nie zgłosili uwag ani wniosków do ww. pisma.
Ad. 5
Kierownik Biura Kultury i Promocji Pan Jędrzej Sudnikowicz na podstawie
przygotowanych materiałów przedstawił informacje nt. planowanych zawodów sportowych
oraz imprez kulturalnych pod patronatem Starosty Otwockiego – kalendarze wydarzeń
kulturalnych, sportowych i turystycznych na 2017 rok.
Wydruk materiałów w załączeniu.
W trakcie dyskusji, Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu Panu Bogdanowi
Wiśniewskiemu Kierownikowi Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych Regionalnej
Sekcji Mazowieckiej w Otwocku. Stanica WORP Otwock, w temacie wniosków
o dofinansowanie planowanych przedsięwzięć.
Komisja w wyniku dyskusji postanowiła powrócić do tematu kalendarzy wydarzeń
kulturalnych, sportowych i turystycznych na 2017 rok na następnym posiedzeniu Komisji.
W związku z powyższymi ustaleniami Przewodnicząca Komisji poinformowała, że
następne posiedzenie Komisji odbędzie się 2 lutego br. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Otwocku, przy ul. Komunardów 10.
Ad. 6
1) W związku z zaproszeniem na uroczystość przekazania symbolicznego klucza do
Stolicy Kultury Mazowsza, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2017 r. o godz.
17.30 w sali widowiskowej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego
41, Przewodnicząca Komisji poprosiła o potwierdzenie udziału w ww. uroczystości.
Radny Roman Zdunik – członek Zarządu Powiatu, potwierdził swoje uczestnictwo.
Poinformował również, że w uroczystości weźmie udział, Wicestarosta Paweł Rupniewski
oraz Kierownik Biura Kultury i Promocji Pan Jędrzej Sudnikowicz.
Ad. 7
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
W załączeniu:
1) lista obecności;
2) prezentacja multimedialna „Zima w PMDK 2017”;
3) materiały nt. dofinansowania zawodowego nauczycieli – wykorzystanie środków na
2016 r. i podział środków na 2017 r.;
4) wykaz wydarzeń realizowanych przez Powiat Otwocki w 2017 r.;
5) zestawienia z podziałem na: sport, promocja, kultura.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Klaudia Kędziorek

Agnieszka Łątka

