Protokół Nr 5/11
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
w dniu 22 lutego 2011 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku pod
kierunkiem Przewodniczącej Anety Bartnickiej, w godzinach 1600- 1730. W posiedzeniu
uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami obecności.
Przewodnicząca powitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła proponowany
porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
2. Zapoznanie członków Komisji z kalendarzami imprez kulturalnych, promocyjnych
i sportowych współorganizowanych oraz współfinansowanych przez Powiat Otwocki
w roku 2011.
3. Informacja Dyrektora Powiatowego MłodzieŜowego Domu Kultury w Otwocku nt.
przygotowania placówki do ferii zimowych oraz planów związanych z jej ofertą
wakacyjną.
4. Sprawy róŜne.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Ad. 1
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Pani Anna Maria Rosłaniec p.o. Kierownika Wydziału Funduszy Strukturalnych,
Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiła prezentację dot. zadań Wydziału.
Następnie zapoznała członków Komisji z kalendarzami imprez kulturalnych, promocyjnych
i sportowych współorganizowanych oraz współfinansowanych przez Powiat Otwocki w roku
2011 (w załączeniu).
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe oferta imprez jest bardzo bogata.
Pan Roman Zdunik zapytał, czy lista imprez na 2011 r. jest juŜ zamknięta.
Pani Anna Maria Rosłaniec odpowiedziała, Ŝe w ciągu roku o pomoc finansową
zgłaszają się róŜne podmioty. Jeśli są wolne środki, bo np. jakaś organizacja rezygnuje
z dofinansowania, to Powiat stara się wesprzeć potrzebujących. Jeśli nie ma środków, zostaje
uruchomiona rezerwa budŜetowa albo oferowana jest pomoc organizacyjna.
Pan Andrzej Szaciłło zapytał, ile wynosi rezerwa?
Pani Anna Maria Rosłaniec odpowiedziała, Ŝe rezerwą dysponuje Zarząd.
Pan Janusz Goliński powiedział, Ŝe jest coraz więcej środków na imprezy kulturalne,
promocyjne i sportowe. Podziękował, Pani p.o. Kierownika za bardzo dynamiczny sposób
przestawienia wszystkich danych.
Przewodnicząca zapytała, czy obowiązuje konkretna data, do której stowarzyszenia
powinny złoŜyć wnioski na następny rok?
Pani Anna Maria Rosłaniec odpowiedziała, Ŝe teoretycznie wnioski powinny wpływać
w terminie 20 – 30 września, Ŝeby był czas na przygotowanie kalendarzy. Terminy w ub. roku
nie były dotrzymane z uwagi m.in. na wybory samorządowe. Wpływających wniosków jest
naprawdę duŜo, a Wydział chciałby obdzielić jak najwięcej organizacji, więc nie wszyscy
dostają tyle środków, o ile występują.
Pan Andrzej Szaciłło zapytał, które miasto ma być gospodarzem Powiatowego
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Festiwalu Kultury?
Przedstawiciele poszczególnych gmin są zainteresowani, aby ten festiwal odbywał się
na ich terenie. Na festiwalu prezentowany jest dorobek artystów z róŜnych gmin naszego
powiatu. W tym roku impreza odbędzie się w Otwocku w parku, będzie organizowana
wspólnie z Miastem Otwock na zasadach partnerstwa. Otwock przestawi swoją działalność
poprzez Otwockie Prezentacje Kulturalne, a gminy będą prezentowały swój program,
wystawią stoiska swoich artystów, twórców i rzemieślników.
Pan Jacek Czarnowski poinformował, Ŝe otwocki sezon letni otwiera „majówka”, jest
to impreza miejska.
Pani Przewodnicząca zapytała o obchody „Roku Andriollego”, czy sprawa patronatu
jest definitywnie rozstrzygnięta?
Pani Anna Maria Rosłaniec odpowiedziała, Ŝe obchody „Roku Andriollego”
rozpoczęły się w Mińsku Mazowieckim, a zakończą się w Otwocku. Pan Robert
Lewandowski, który ten rok organizuje, zdobył patronat władz Mińska Mazowieckiego,
sejmiku Województwa Mazowieckiego i Starosty Otwockiego.
Pan Roman Zdunik zapytał dlaczego, prośba o I nagrodę w konkursie języka
niemieckiego wśród gimnazjów, odbywającego się w Gimnazjum Nr 4 w Otwocku, uzyskała
decyzję odmowną Powiatu? Radny powiedział, Ŝe jeśli Powiat nie ufunduje nagrody, to on
sam ją ufunduje.
Pani Anna Maria Rosłaniec odpowiedziała, Ŝe z tej samej szkoły złoŜono wniosek na
konkurs języka angielskiego, a na konkurs języka niemieckiego nie złoŜono wniosku do
nowego budŜetu. Powiedziała takŜe, Ŝe jeśli Powiat nie sfinansuje nagrody z własnych
środków, to w ramach nagrody moŜe przekazać własne publikacje - albumy, ksiąŜki, równieŜ
koszulki i smycze.
Pan Andrzej Szaciłło zapytał, czy dotarł wniosek organizatorów konkursu
recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.
Pani Anna Maria Rosłaniec odpowiedziała, Ŝe wpłynął. Konkurs organizuje
Powiatowy MłodzieŜowy Dom Kultury i tam odbędą się finały. W gminach na początku
marca odbędą się eliminacje.
Pani Przewodnicząca podziękowała za piękną, obrazową prezentację.
Ad. 3
Przewodnicząca przedstawiła pismo z dnia 14 lutego 2011 r. Dyrektora PMDK
Czesława Woszczyka w sprawie przygotowania placówki do ferii zimowych oraz planów
związanych z jej ofertą wakacyjną (pismo w załączeniu).
Pan Dyrektor nie mógł przybyć na posiedzenie Komisji, w związku z powyŜszym Pani
Przewodnicząca prosiła, o sformułowanie pytań, które zostaną mu przekazane:
1. W lipcu i sierpniu boisko otwarte jest codziennie oprócz niedziel, pod opieką
nauczyciela – Pan Krzysztof Szczegielniak zapytał, czy nauczyciela PMDK?
2. Czy zajęcia otwarte, to takie na które przychodzi dziecko i ma moŜliwość brać udział
w tych zajęciach, czy teŜ są to grupy zorganizowane, które wymagają wcześniejszych
zapisów? – Pan Artur Brodowski.
3. Pani Danuta Leśniewska zapytała, czy do gmin wysyłane są informacje,
o odbywających się w PMDK zajęciach. Jaki procent dzieci z całego powiatu (poza
Otwockiem) uczestniczy w tych zajęciach?
Pani Barbara Parol poinformowała, Ŝe we wszystkich placówkach, które organizują
ferie obowiązują zapisy. Do PMDK na spektakle przychodzą grupy z opiekunami.
Pani Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe PMDK nieco wyręcza miasto z zadań gminnych.
Pan Jacek Czarnowski poinformował, Ŝe na terenie miasta Otwocka w okresie ferii
zimowych i wakacji odbywa się szereg zajęć, nie tylko w PMDK, ale we wszystkich
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placówkach, które na co dzień zajmują się opieką pozaszkolną, są to cztery kluby osiedlowe,
dwie placówki OCK, świetlice środowiskowe i TPD.
Wicestarosta stwierdził, Ŝe powinna się ukazać informacja w Linii Otwockiej, czy
w Tygodniku Regionalnym, Ŝe w PMDK organizowane są zajęcia dla wszystkich
mieszkańców powiatu.
Pan Janusz Budny stwierdził, Ŝe sprawę informacji rozwiąŜe Powiatowy Informator
Kulturalny, który będzie dystrybuowany do wszystkich gmin.
Pan Roman Zdunik zapytał, czy jeŜeli PMDK stworzy filię, to czy będzie ona
otrzymywała subwencję?
Wicestarosta, odpowiedział, Ŝe filia otrzymywałaby pieniądze w ramach środków,
które dostaniemy z Ministerstwa w przeliczeniu na uczestnika.
Pani Danuta Leśniewska zapytała, czy oprócz otrzymywanych subwencji powiat
przekazuje środki z budŜetu dla PMDK?
Pan Grzegorz Michalczyk poinformował, Ŝe PMDK funkcjonuje jak szkoła, otrzymuje
dotacje, ale ma równieŜ dość wysokie dochody własne, z których jest finansowanych wiele
zajęć. Funkcjonowanie PMDK dla dzieci z całego powiatu jest bardzo trudne, poniewaŜ
zajęcia odbywają się po godzinie 1500 i rzadko kto przywiezie dzieci z Osiecka, Kołbieli,
Sobień-Jezior czy Wiązowny. W ubiegłym roku PMDK realizował program wraz z dowozem
dzieci z powiatu na przedstawienia i wtedy niektóre z nich po raz pierwszy zobaczyły, Ŝe taki
obiekt istnieje.
Przewodnicząca poinformowała, Ŝe w maju Komisja uda się na wizytację PMDK,
w związku z powyŜszym członkowie Komisji będą mogli równieŜ zadawać Panu
Dyrektorowi pytania.
Ad. 4
1) Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Otwocki – za rok 2010.
2) Dnia 25 lutego 2011 r. (piątek) o godz. 1330 Komisja uda się do Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. A. Grucy w Otwocku, w celu poznania
warunków funkcjonowania szkoły i spotkania się z Dyrektorem.
3) Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 10 marca 2011 r. (czwartek), godzina
zostanie potwierdzona w terminie późniejszym.
4) Pani Barbara Parol Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny zaprosiła
wszystkich zainteresowanych do wyjazdu wraz Komisją Zdrowia w dniu 2 marca br.
(środa) do Domu Dziecka w Józefowie oraz do obydwu przychodni ZP ZOZ
w Otwocku.
Ad. 5
Uwagi do protokołu zgłosili Pan Andrzej Szaciłło oraz Pan Artur Brodowski. Uwagi
zostały uwzględnione.
Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został zatwierdzony jednogłośnie.

Protokołowała:

Przewodniczyła:

Jolanta Wyszomirska

Aneta Bartnicka
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