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Protokół Nr 45/18 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 26 czerwca 2018 r. 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy 

ul. Górnej 13 pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji Agnieszki Łątki w godzinach  

od 16
15

 do 17
30

. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Oświaty Powiatowej  

w Otwocku Hanna Majewska-Smółka oraz pozostali goście, zgodnie z załączonymi listami 

obecności.   

Przewodnicząca Komisji powitała wszystkich zebranych, a następnie poinformowała, 

że na prośbę Skarbnika Powiatu i z uwagi na podjętą w dniu 21 czerwca 2018 r. uchwałę  

Nr 270/XXXVII/18 przez Radę Powiatu w Otwocku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 

2017, pkt 3 „Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017.” zostanie zastąpiony pkt. 

„Zaopiniowanie materiałów na sesję nadzwyczajną.”. Następnie przedstawiła zmieniony 

porządek obrad, który został przyjęty przez aklamację. 

 

Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

3. Zaopiniowanie materiałów na sesję nadzwyczajną.  

4. Osiągnięcia szkół za rok szkolny 2017/2018. 

5. Sprawy różne. 
6. Zakończenie posiedzenia. 

  
Ad. 2 

Protokół Nr 44/18 z posiedzenia Komisji został przyjęty 5 głosami „za” w obecności  

6 członków Komisji. 

 

Ad. 3 

Radna Aneta Bartnicka – członek Zarządu Powiatu przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach przez powiatowe jednostki 

budżetowe prowadzące działalność oświatową. Wyjaśniła, że ww. projekt uchwały stanowi 

odpowiedź na: 

− pismo z dnia 11.06.2018 r. dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Otwocki, 

− pismo z dnia 14.06.2018 r. Dyrektora Oświaty Powiatowej w Otwocku;  

skierowane do Zarządu Powiatu. Ww. pisma zostały przekazane Komisji wyciągiem  

Nr 952 z projektu protokołu Nr 204/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 czerwca 

2018 r. (w załączeniu). 

 W trakcie dyskusji Komisja przyjęła poniższy wniosek. 

 

Wniosek:  

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje o opinię prawną czy obecny zapis, że 

jednostki wymienione w § 1 gromadzą na wydzielonym rachunku dochody uzyskiwane  

z następujących źródeł wpłaty za udział w wycieczkach szkolnych zobowiązują jednostki 

do gromadzenia tych dochodów tylko i wyłącznie na wydzielonym rachunku czy też 
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dyrektorzy mogą stosować dotychczasową zasadę obsługi wycieczek przez konto Rady 

Rodziców.  

Głodowanie: „za” – 7 osób – jednomyślnie. 

 

Ad. 4  

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka przedstawiła 

zestawienie osiągnięć szkół prowadzonych przez Powiat Otwocki w roku szkolnym 

2017/2018. (Materiały w załączeniu)  

 

Ad. 5 

1) Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo z dnia 04.06.2018 r. Międzyszkolnego 

Klubu Sportowego Karczew dot. prośby o dofinansowanie udziału zespołu  

w rozgrywkach Pierwszej Ligi Piłki Ręcznej Kobiet w sezonie 2018/2019 (znak 

sprawy: SRP.0005.14.2018). 

 

Wniosek: 

Komisja Edukacji Kultury i Sportu popiera wystąpienie Międzyszkolnego Klubu 

Sportowego Karczew i prosi o przedstawienie przyjętej formy pomocy przez Zarząd 

Powiatu. 

Głosowanie: „za” – 6 osób – jednomyślnie. 

 

2) Przewodnicząca Komisji przedstawiła wyciąg Nr 928 z projektu protokołu Nr 201/18 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 30 maja 2018 r. dot. odpowiedzi 

Dyrektora Oświaty Powiatowej w Otwocku w kwestii uśredniania wynagrodzenia 

nauczyciela, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć. 

 

Komisja zapoznała się z ww. wyciągiem. 

 

Ad. 6 

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek  

Przewodniczyła: 

 

Agnieszka Łątka  

  


