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Protokół Nr 1/11 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w dniu 13 stycznia 2011 r. 
 
 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącej, radnej Anety Bartnickiej, w godzinach od 1615 do 1800.                            
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności, 
Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku Tomasz Atłowski, Dyrektor Oświaty Powiatowej 
Hanna Majewska-Smółka oraz p.o. Kierownika Wydziału Funduszy Strukturalnych, 
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Anna Rosłaniec.  
 Na wstępie Przewodnicząca serdecznie powitała wszystkich zebranych na pierwszym 
posiedzeniu Komisji oraz przedstawiła proponowany porządek posiedzenia. 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Przedstawienie porządku obrad. 
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.  
3. Zaprezentowanie przez Dyrektora Oświaty Powiatowej placówek oświatowych 

wchodzących w skład jednostek organizacyjnych Powiatu. 
4. Omówienie planów działań Wydziału Promocji w zakresie kultury, sportu i promocji. 
5. Przedstawienie i omówienie planu pracy Komisji na rok 2011. 
6. Sprawy róŜne. 
7. Zakończenie posiedzenia. 
 
Ad. 1 
 
 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2 
 

Przewodnicząca Komisji zaproponowała kandydaturę radnej Barbary Parol. 
 Radna Barbara Parol wyraziła zgodę.  
 W związku z powyŜszym Przewodnicząca poddała głosowaniu powyŜszą 
kandydaturę. 

Głosowanie: za – 11 osób, wstrzymała się – 1 osoba.  
 

Wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji   
została radna Barbara Parol. 

 
Ad. 3 
 

Dyrektor Oświaty Powiatowej Hanna Majewska-Smółka zaprezentowała placówki 
oświatowe wchodzące w skład jednostek organizacyjnych Powiatu. Następnie zaprosiła 
członków Komisji do odbycia wizytacji przedstawionych jednostek. Przekazała równieŜ 
stosowne materiały w przedmiotowej kwestii, które stanowią załącznik do niniejszego 
protokółu. Dyrektor poinformowała, iŜ został złoŜony wniosek do Zarządu Powiatu                  
w sprawie zamiaru likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących                  
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. A. Grucy w Otwocku przy               
ul. Konarskiego 13. Analiza przeprowadzonego w latach 2008-2010 naboru do Zespołu 
wskazuje, Ŝe w/w placówka od kilku lat podlega naturalnemu procesowi wygaszania.                         
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W roku 2009 było 36 uczniów, natomiast w roku 2010 – 15. W związku z czym wykazanie             
w Systemie Informacji Oświatowej ponad połowę mniejszej liczby uczniów w Zespole 
spowoduje drastyczne zmniejszenie subwencji oświatowej na tę placówkę. 
 
Ad. 4 
 
  Członek Zarządu Powiatu Janusz Budny zaprezentował zakres działania Wydziału 
Funduszy Strukturalnych, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa oraz przedstawił 
swoich współpracowników. Następnie poinformował, iŜ przedmiotem ostatniego posiedzenia 
Zarządu były równieŜ kalendarze imprez kulturalnych, sportowych i promocyjnych 
współorganizowanych oraz współfinansowanych przez Powiat Otwocki w roku 2011.     
JeŜeli chodzi o poprzednie kalendarze, biorąc pod uwagę budŜety Powiatu z lat ubiegłych,            
to tendencja była wzrostowa. Odwołując się do tegorocznych projektów, naleŜy podkreślić, iŜ 
kwota jaka została w nich zaplanowana stanowi niecałe 0,5 % budŜetu Powiatu.                            
Do kalendarzy zostały wniesione drobne poprawki, po przyjęciu których na kolejnym 
posiedzeniu, Zarząd skieruje przedmiotowy materiał do Komisji. Na zakończenie dodał,                   
Ŝe planowane jest spotkanie z kierownikami oraz dyrektorami ośrodków kultury z terenu 
gmin Powiatu Otwockiego celem korelacji imprez odbywających się na jego obszarze.  
 
Ad. 5 
 
 Przewodnicząca Aneta Bartnicka poprosiła członków Komisji o zgłaszanie pisemnych 
propozycji do planu pracy. Komisja wróci do w/w tematu na kolejnym posiedzeniu.  
 
Ad. 6 
 
1. Przewodnicząca Komisji przedstawiła wyciąg Nr 15 z protokółu Nr 5/11 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 11.01.2011 r. dot. wniosku o przyznanie nagród 
pienięŜnych za wysokie osiągnięcia sportowe, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu                       
w Otwocku Nr 150/XXVI/08. 

 
Wniosek: 
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, w ob ecności 10 członków Komisji, 
jednogłośnie pozytywnie opiniuje w/w wniosek.   
 
 W wyniku dyskusji członkowie Komisji zwrócili uwagę na zbyt małe kwoty nagród, 
jakie zostały przyjęte w/w uchwale, jak równieŜ na zapis dot. wymogu stałego 
zamieszkiwania na terenie Powiatu. Zaproponowali równieŜ, przyjęcie w planie pracy 
Komisji pracę nad zmianą dotychczasowych zapisów przedmiotowego dokumentu. 
 
2. Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo z dnia 28.12.2010 r. Przewodniczącej Rady 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Powiatu Otwockiego Janiny 
Jakubiak o włączenie do programu działania Komisji problematyki dot. organizacji 
społecznych oraz związków zawodowych. Następnie poinformowała, iŜ chciałaby, aby             
w tym roku odbyło się właśnie spotkanie z tą organizacją celem przedstawienia jej 
koncepcji.  

 
3. Radny Artur Brodowski zaproponował rozwaŜenie moŜliwości rozszerzenia działalności 

Powiatowego MłodzieŜowego Domu Kultury w Otwocku poprzez transferowanie kultury 
równieŜ na zewnątrz Otwocka, a nie jedynie przy ul. Poniatowskiego. Takie działanie 
pozwoliłoby na pozyskanie dodatkowych środków z Ministerstwa Edukacji.  
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4. Przewodnicząca Aneta Bartnicka poinformowała, iŜ generalnie posiedzenia Komisji będą 

odbywały się w drugie czwartki miesiąca o godz. 1615.  
 
Ad. 7 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

 
            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska                                                        Aneta Bartnicka 
 
 
 


