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Pan
Dariusz Kołodziejczyk
radny Rady Powiatu Otwockiego

W związku z Pana zapytaniem z dnia 25.08.2022 r. w sprawie usunięcia koszy na 

boisku do koszykówki przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku

informuję, że:

1. Decyzję podjęła Pani Ewa Musiejko Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego 

Domu Kultury w Otwocku. Uzasadniając fakt na podstawie 10-letniej obserwacji 

wykorzystania boiska, po przeprowadzeniu rozmów z nauczycielami zajęć 

sportowych w PMDK i LO im. K. I. Gałczyńskiego oraz uwzględnieniu opinii 

specjalisty ds. bhp -  w załączeniu i opinii Pana Pawła Orlińskiego wykonawcy 

rewitalizacji boiska -  w załączeniu.

2. Według wyjaśnień Pani Dyrektor zgodnie z § 2 rozporządzenia MENiS w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

obowiązkiem dyrektora jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków 

pobytu w placówce, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa 

w zajęciach organizowanych przez placówkę, natomiast brak strefy 

bezpieczeństwa między boiskiem i miejscami parkingowymi oraz wysokie 

krawężniki takiego bezpieczeństwa nie gwarantują (załącznik nr 3). Kosze zostały 

zdemontowane we wrześniu 2021 roku i od tego czasu nikt nie zgłaszał chęci 

skorzystania z boiska. Podobnie sytuacja wyglądała w latach poprzednich.

Boisko jest systematycznie wykorzystywane do następujących aktywności:

1) prowadzenie zajęć ruchowych podczas akcji Lato/Zima w PMDK oraz Obozu 

artystyczno-językowego,

2) ćwiczeń realizowanych podczas zajęć Gry i zabawy ruchowe oraz zajęć modelarskich 

i plastycznych; (są to zajęcia stałe prowadzone przez nauczyciela PMDK),
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3) rozgrzewek rozpoczynających lekcje w-f prowadzone przez nauczycieli z LO im. K. I. 

Gałczyńskiego,

4) organizacji stanowisk podczas plenerowych wydarzeń organizowanych w PMDK 

m.in.: Rodzinny Piknik Naukowy, Powiatowy Festiwal Kultury.

Wdrożenie działań zaradczych w postaci wygrodzenia boiska i umożliwienia tym samym 

prowadzenia na nim zajęć z koszykówki w ocenie Dyrektora zmniejszy, i tak za małą, ilość 

miejsc parkingowych oraz uniemożliwi lub w znaczącym stopniu ograniczy prowadzenie 

zajęć podczas półkolonii.

3. Dyrektorzy jednostek posiadają trwały zarząd na nieruchomości, którą zarządzają. 

Zobowiążę dyrektorów do konsultowania tego typu decyzji z odpowiedzialnym 

organizacyjnie członkiem Zarządu.

STAROSTA

Krzysztof Szczegielniak

BS Karczew
Konto: 94 8023 0009 2001 0000 0967 0044

POWIAT NIP: 5322008671 
Regon: 013268681


