Protokół Nr 19/20
ze zdalnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 25 maja 2020 r.
Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie
Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego, radnego Jarosława
Kopaczewskiego, w godzinach od 1615 do 1800.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności
oraz: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu
Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku Ewa Barbara Musiejko, Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Anna Bielicka, Kierownik Biura Kultury
i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Rafał Skwiot.
Porządek posiedzenia:
1. Powitanie Radnych i zaproszonych gości.
2. Zapoznanie radnych z informacją na temat działalności Wydziału Kultury i Promocji
w okresie pandemii oraz z planami na przyszłość.
3. Zapoznanie radnych z informacją na temat działalności PMDK w okresie pandemii
oraz z planami na przyszłość.
4. Zapoznanie radnych z informacją na temat działalności Biblioteki Powiatowej
w okresie pandemii oraz z planami na przyszłość.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 2
Pan Rafał Skwiot odpowiadając na pytania radnych poinformował, że w pierwszych
dniach pandemii przez Biuro Kultury i Promocji, została przygotowana zakładka
„Koronawirus informacje i zalecenia”, gdzie na bieżąco są zamieszczane informacje. Dzięki
tej zakładce mieszkańcy mogą zapoznawać się z informacjami w zakresie:
− zarządzeń kryzysowych w Powiecie Otwockim;
− ograniczeń przyjęć interesantów w Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku;
− zarządzenia Starosty Otwockiego z dnia 16.03.2020 w sprawie organizacji pracy
Starostwa Powiatowego w Otwocku;
− informacji Kolei Mazowieckiej o zmianie rozkładu jazdy;
− komunikatu Policji do rodziców i opiekunów;
− zaleceń dla seniorów;
− jak prawidłowo myć ręce;
− jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem;
− zaleceń dotyczących ograniczenia podróży;
− schematu postępowania w przypadku zaobserwowania objawów;
− odwołanych wydarzeń;
− spotkania w sprawie koronawirusa SARS-Cov-2;
− spotkania Starosty z Wojewodą Mazowieckim w dn. 11.03.2020 r;
− komunikatu Starosty Otwockiego w sprawie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej;
− Wydziału Komunikacji i Transportu – informacja dotycząca naliczania kar;
− akcji #zostańwdomu.
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Radna Grażyna Olszewska przypomniała o regulaminie Grantu na Teatr Szkolny.
Zauważyła, że należy go przygotować na tyle wcześnie, aby szkoły miały możliwość
zapoznać się z nim jeszcze przed wakacjami, aby od września mogły rozpocząć prace.
Członkowie Komisji poparli powyższą uwagę radnej.
Ad. 3
Pani Ewa Barbara Musiejko Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku odpowiadając na pytania radnych
poinformowała, że z chwilą podjęcia decyzji o przerwaniu zajęć okresie pandemii rozpoczęto
planować i realizować działania edukacyjne i rozrywkowe w trybie zdalnym. Instruktorzy
poszczególnych kół zaproponowali swoim wychowankom zajęcia na odległość. Uruchomiono
kontakty internetowe i tą drogą zaproponowano podopiecznym propozycje różnych
aktywności. Powstało mnóstwo pomysłów, w których realizację włączono nie tylko
wychowanków, ale również gości odwiedzających stronę internetową Powiatowego
Młodzieżowego Domu Kultury. Dodała, że ten trudny czas wyzwolił wśród nauczycieli,
pracowników promocji i samych wychowankach, nowe pokłady kreatywności. W tym czasie
przeprowadzono również generalne porządki w całym budynku oraz na terenie PMDK.
Ad. 4
Pani Anna Bielicka Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku
odpowiadając na pytania radnych poinformowała, że okresie pandemii z chwilą zamknięcia
Placówki dla czytelników zostały podjęte działania, na które dotychczas brakowało czasu.
Mianowicie dokonano selekcji działu pedagogiki, zajęto się również darami, które biblioteka
otrzymuje od czytelników. Biblioteka przygotowała również wystawy multimedialne chcąc
umilić mieszkańcom powiatu ten trudny czas.
Ad. 5
1) Radny Jacek Czarnowski zaprosił radnych na wydarzenie, które odbędzie się
6 czerwca br. organizowane przez Klub Motocyklowy Zryw. Poinformował, że
akcja Motoserce jest połączona ze zbiórką krwi i konkurencjami sportowymi dla
uczestników wydarzenia.
2) Komisja podjęła dyskusję nt. proponowanych zmian w budżecie Powiatu
spowodowanych zmniejszeniem dochodów Powiatu w wyniku pandemii,
przedstawionych przez Zarząd Powiatu w obszarze wydatków bieżących
i majątkowych.
Ad. 6
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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