
1 

 

Protokół Nr 36/17 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 19 października 2017 r. 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej  

w Otwocku przy ul. Pułaskiego 3a pod kierunkiem Wiceprzewodniczącej Komisji, radnej 

Anety Bartnickiej, w godzinach od 16
00 

do 18
00

.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Oświaty Powiatowej  

w Otwocku Hanna Majewska – Smółka oraz Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej  

w Otwocku Anna Bielicka, zgodnie z załączonymi listami obecności.  

Wiceprzewodnicząca Komisji powitała wszystkich zebranych oraz zaproponowała 

poniższy porządek obrad. 

 

Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Realizacja budżetu za I półrocze 2017 roku ze szczególnym uwzględnieniem edukacji, 

kultury, sportu, i rekreacji. 

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok 

szkolny 2016/2017. 

4. Informacja o nagrodach Starosty Otwockiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

5. Przedstawienie przez Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej planu działań, 

rozwoju i promocji biblioteki. 

6. Sprawy różne. 

7. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

  

Radni nie zgłosili uwag do powyższego porządku obrad. 

 

Ad. 2 

 Wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała, że sprawozdanie z realizacji budżetu  

za I półrocze zostało wysłane do radnych e-mailem w dniu 31 sierpnia 2017 r. Natomiast  

w e-mailu w dniu 18 października 2017 r. członkowie Komisji otrzymali materiały 

przygotowane przez Skarbnika Powiatu na dzisiejsze posiedzenie Komisji dot. realizacji 

budżetu za I półrocze w kwestii edukacji, kultury, sportu, i rekreacji.  

 

Ad. 3 

 Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska-Smółka 

przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za  

rok szkolny 2016/2017. 

 

Ad. 4 

 Wiceprzewodnicząca Komisji odczytała pismo z dnia 19 października 2017 r. 

Dyrektora Oświaty Powiatowej w Otwocku dotyczące nagród Starosty Otwockiego z okazji 

Dnia Edukacji wypłaconych nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym. 

 

Ad. 5 

Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Anna Bielicka poinformowała radnych, że 

funkcję Dyrektora pełni od 4 miesięcy, następnie przedstawiła plan działań, rozwoju  

i promocji Powiatowej Biblioteki Publicznej.  
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Radny Jacek Czarnowski zapytał ilu pracowników jest upoważnionych do 

wypożyczania książek? 

Pani Dyrektor odpowiedziała, że obecnie 4 pracowników jest do tego upoważnionych. 

Radny Jacek Czarnowski zapytał ile środków pieniężnych Biblioteka zaplanowała na 

zakup nowego księgozbioru w przyszłym roku? 

Pani Dyrektor odpowiedziała, że na ten cel zostało przeznaczone 18 tys. zł. 

Radny Jacek Czarnowski zgłosił wniosek o podwojenie dotychczasowego budżetu 

Powiatowej Biblioteki Publicznej na zakup nowych pozycji książkowych w przyszłym roku. 

 

Wniosek: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje do Zarządu Powiatu o podwojenie 

dotychczasowego budżetu Powiatowej Biblioteki Publicznej na zakup nowych pozycji 

książkowych na przyszły rok.  
 

Głosowanie: „za” – 6 osób – jednomyślnie. 

 

Radny Jacek Czarnowski, jako Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer  

m. st. Warszawy zaproponował współpracę polegającą na przekazaniu 2-3 letniego 

księgozbioru dla Powiatowej Biblioteki Publicznej. 

 

Ad. 6 

1) Wiceprzewodnicząca Komisji przedstawiła wyciąg Nr 667 z projektu protokołu  

Nr 161/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dnia 21 września 2017 r. dot. 

zgłoszonych przez Komisję wniosków do budżetu Powiatu na rok 2018. 

 

Radny Krzysztof Szczegielniak ponownie zawnioskował do Zarządu Powiatu  

o realizację wniosków o doświetlenie przejść dla pieszych przy szkołach powiatowych. 

Gdyby był problem z możliwością wykonania oświetlenia przez powiat zasugerował np. 

przekazanie stosownych środków pieniężnych do Gminy Otwock na ten cel.    

 

2) Wiceprzewodnicząca Komisji odczytała pismo z dnia 28 września 2017 r. dot. 

wniosku o ujęcie w projekcie budżetu Powiatu na rok 2018 środków przeznaczonych 

na waloryzację płac pracowników administracji i obsługi w wysokości min. 25% 

obecnego wynagrodzenia zasadniczego (znak sprawy: SRP.0004.39.2017). 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała, że na powyższe pismo Zarząd Powiatu 

przygotowuje odpowiedz dla nadawcy.  

 

3) Radny Jacek Czarnowski zapytał, jakie jest średnie wynagrodzenie pracowników 

Powiatowej Biblioteki Publicznej? 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedziała, że średnie wynagrodzenie bibliotekarzy 

wynosi 3 tys. zł.  

 

4) Wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała, że na mocy podpisanego przez 

Przewodniczącą Komisji pełnomocnictwa jest upoważniona do prowadzenia 

posiedzeń Komisji w jej imieniu. 

 

5) Wiceprzewodnicząca Komisji zaproponowała termin następnego posiedzenia Komisji 

na dzień 23 listopada br.  
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Ad. 7 

Protokół Nr 34/17 z posiedzenia Komisji w dniu 14 września br. został przyjęty 

jednomyślnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Protokół Nr 35/17 z posiedzenia Komisji w dniu 28 września br. został przyjęty 

jednomyślnie w obecności 6 członków Komisji. 

 

Ad. 8 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

W załączeniu: 

1) lista obecności, 

2) wyciąg Nr 667 z projektu protokołu Nr 161/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w Otwocku w dnia 21 września 2017 r, 

3) pismo z dnia 19 października 2017 r. Dyrektora Oświaty Powiatowej w Otwocku 

dotyczące nagród Starosty Otwockiego z okazji Dnia Edukacji wypłaconych 

nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczyła: 

 

Aneta Bartnicka 

 


