
Protokół Nr 29/17 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 14 marca 2017 r. 
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy 
ul. Górnej 13 pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji, radnej Agnieszki Łątki, w godzinach 
od 1615 do 1730.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Kierownik Biura Kultury                 
i Promocji Pan Jędrzej Sudnikowicz, zgodnie z załączonymi listami obecności.  

 Przewodnicząca powitała wszystkich zebranych, a następnie zaproponowała poniższy 
porządek obrad. 

 
Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 
2. Zaopiniowanie materiałów na XXIII sesję Rady Powiatu. 
3. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2016. 
4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za rok 2016”. 

5. Przyjęcie protokołów. 
6. Sprawy bieżące. 
7. Zakończenie posiedzenia. 

 
 Radny Krzysztof Szczegielniak zaproponował, aby sprawozdanie z realizacji 
„Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz  
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016” omówić w pkt, 2. 
Ponieważ w dniu dzisiejszym Biuro Kultury i Promocji organizuje bezpłatne szkolenie dla 
organizacji pozarządowych na temat wprowadzanego przez samorząd powiatu otwockiego 
generatora eNGO. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 17.00, w Powiatowym Młodzieżowym 
Domu Kultury w Otwocku, na którym obecni muszą być Pan Jędrzej Sudnikowicz oraz radny 
Roman Zdunik. 

Ww. propozycja została uwzględniona w nowym porządku obrad. 
 

 Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:  
 

1. Przedstawienie porządku obrad. 
2. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za rok 2016”. 

3. Zaopiniowanie materiałów na XXIII sesję Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2016. 
5. Przyjęcie protokołów. 
6. Sprawy bieżące. 
7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Nowy porządek obrad został przyjęty poprzez głosowanie. 
 

Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 1 osoba. 



Ad. 2 
 Kierownik Biura Kultury i Promocji na podstawie przygotowanych materiałów 
przedstawił informacje w zakresie realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za rok 2016”. 
Wydruk materiałów w załączeniu.  

Radny Grzegorz Michalczyk zapytał czy Kierownik Biura Kultury i Promocji jest 
zadowolony ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za ubiegły rok? 

Pan Jędrzej Sudnikowicz odpowiedział, że satysfakcjonujące jest to, że coraz więcej 
organizacji pozarządowych zaineresowana jest współpracą z powiatem. Pan Jędrzej 
Sudnikowicz zauważył, że na tegoroczne szkolenie dla organizacji pozarządowych na temat 
wprowadzanego przez samorząd powiatu otwockiego generatora eNGO zgłosiło się znacznie 
więcej osób niż w roku ubiegłym.  
 
Ad. 3 

1) Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Gminy Wiązowna; 

 
Na wniosek radnego Romana Zdunika – członka Zarządu Komisja odstąpiła od 

głosowania ww. projektu uchwały. 
 
2) Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Gminy Karczew; 
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 8 członków jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  
 

3) Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Gminy Karczew; 

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 8 członków jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  
 

4) Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Gminy Karczew; 

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 8 członków jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  
 
Ad. 4 

Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu sprawozdanie z pracy Komisji za 2016 
rok, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
Głosowanie: „za”- 7 osób. 

 
Ad. 5 

• Protokół Nr 27/17 z dnia 2 lutego 2017 r. został przyjęty jednomyślnie w obecności   
7 członków Komisji. 
 



• Protokół Nr 28/17 z dnia 7 lutego 2017 r. został przyjęty jednomyślnie w obecności    
7 członków Komisji. 

 
Ad. 6 

1. Radny Jacek Czarnowski zapytał czy została wyjaśniona sytuacja w sprawie odmowy 
wydania pracownikom PIT-u 11 za 2016 r. przez Powiatowe Centrum Zdrowia               
Sp. z o.o. 

 
Radny Krzysztof Szczegielniak przypomniał, że 16 marca br. odbędzie się posiedzenie 

Komisji Zdrowia Rodziny i Bezpieczeństwa, podczas której zostanie poruszona ww. kwestia.  
 

2. Radna Aneta Bartnicka – członek Zarządu poinformowała, że 1 marca Fundacja Polsat 
rozpoczęła remont Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego w Otwocku przy 
ul. Batorego 44. Do 15 kwietnia br. połowa oddziału zostanie oddana, natomiast do 27 
maja ma zostać oddany cały Oddział. Fundacja również wyposażony cały Oddział 
Pediatryczny w profesjonalny sprzęt. 

 
Ad. 7 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 

Protokółowała: 
 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczyła: 
 

Agnieszka Łątka 
 


