
Protokół Nr 12/19 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 29 października 2019 r. 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy 

ul. Górnej 13 w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego, radnego Jarosława 

Kopaczewskiego, w godzinach od 18
15

 do 18
45

.  

W posiedzeniu uczestniczyli: Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek, Radny Powiatu 

Otwockiego Roman Srebnicki, Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, Pani Sylwia  

Wysocka – Linia Otwocka oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami 

obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.  

3. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

 Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku obrad.  

 

Ad. 2 

1) w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok,  

z późn. zm.; 

 

Radny Jacek Czarnowski odniósł się do relacji pomiędzy niepublicznymi  

a publicznymi placówkami. Chodzi o kwestię ich konkurencyjności. Według radnego warto 

byłoby się zastanowić nad tym dlaczego powstają niepubliczne (prywatne) placówki. Może 

placówki publiczne nie do końca są wystarczające – nie spełniają oczekiwań odbiorców, 

rodziców. Zdaniem radnego należałoby to przeanalizować.  
Wicestarosta Krzysztof Kłósek stwierdził, iż ww. wniosek jest o tyle dobry, pod kątem 

tego, aby przeanalizować czy w ogóle są tego rodzaju potrzeby w jednostkach Powiatu oraz 

jakie są to koszty. Świadomość jest zupełnie inna, jeśli chodzi o potrzebę kształcenia. Są 
uczniowie z orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zdaniem Wicestarosty 

przeprowadzenie analiz pod kątem potrzeb jest zasadne.   

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 7 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

2) w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego na lata 2019-2031, z późn. zm.; 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 7 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Ad. 3 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała: 

 

Honorata Tarnowska 

Przewodniczył: 

 

Jarosław Kopaczewski  

 


