Protokół Nr 11/11
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
w dniu 10 maja 2011 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku pod
kierunkiem Przewodniczącej, radnej Anety Bartnickiej, w godzinach 1600 – 1830.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz:
− Wicestarosta Otwocki Mirosław Pszonka,
− Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska,
− Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka.
Porządek posiedzenia:
1. Organizacja roku szkolnego 2011/12 na podstawie arkuszy organizacji pracy placówek
oświatowych. Prognoza przyjęcia do szkół powiatowych – informacja Dyrektora Oświaty
Powiatowej.
2. Analiza sprawozdania rocznego z wykonania budŜetu Powiatu za rok 2010 przedstawiona
przez Zarząd Powiatu.
3. Przyjęcie protokołów Nr 7-9/11 z poprzednich posiedzeń Komisji.
4. Sprawy róŜne.
5. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 1
Dyrektor Oświaty Powiatowej przekazała członkom Komisji planowany nabór
młodzieŜy do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012 oraz
wstępne zestawienie arkuszy organizacji na ten rok szkolny. Materiały w przedmiotowej
kwestii stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
W dyskusji udział wzięli radni: Aneta Bartnicka, Mirosław Pszonka, Jacek
Czarnowski, Andrzej Szaciłło, Grzegorz Michalczyk, Krzysztof Szczegielniak oraz Janusz
Goliński.
Członkowie Komisji podnosili kwestie związane z profilami, jakie oferują szkoły
ponadgimnazjlane wchodzące w skład jednostek organizacyjnych Oświaty Powiatowej
w Otwocku. Nawiązywali równieŜ do problemu związanego z liczebnością klas, która ich
zdaniem nie powinna przekraczać liczby 32 osób w danym oddziale. Bardzo waŜną sprawą
poruszaną podczas posiedzenia było połączenie komunikacyjne ze szkołami, jeśli chodzi
o ościenne gminy Powiatu (tj. Gmina Kołbiel, Gmina Osieck, Gmina Sobienie Jeziory) oraz
odpływ młodzieŜy do warszawskich szkół. Zwrócono równieŜ uwagę na współpracę
Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 z Instytutem Problemów Jądrowych
w Otwocku-Świerku.
Wiceprzewodniczący Rady Jacek Czarnowski powiedział, iŜ film pt. „Zapach
wolności” przygotowany przez uczniów LO „Słowackiego”, którego projekcja miała miejsce
dzisiaj w PMDK, powinien zostać rozpropagowany wśród uczniów pozostałych szkół.
Dyrektor Oświaty dodała, Ŝe w związku z ustanowieniem roku 2011 Rokiem Marii
Skłodowskiej-Curie uczniowie LO „Gałczyńskiego” przygotowali spektakl. Zdaniem Pani
Dyrektor warto byłoby, aby radni równieŜ go obejrzeli.
Przewodnicząca Komisji zauwaŜyła, iŜ w obradach biorą udział wiceprzewodniczący
Rady, którzy mogliby zadbać o prezentację zarówno filmu, jak i przedstawienia np. podczas
sesji Rady Powiatu.
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Ad. 2
Skarbnik w imieniu Zarządu Powiatu przedstawiła informacje nt. sprawozdania
rocznego z wykonania budŜetu Powiatu za rok 2010. Poinformowała równieŜ o pozytywnej
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w w/w kwestii.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Szaciłło zapytał o wydatki oświatowe.
Skarbnik poinformowała, Ŝe stanowiły one 36%, jeŜeli chodzi o wydatki (całość)
budŜetu Powiatu.
Ad. 3
Protokół Nr 7/11 został przyjęty jednogłośnie, w obecności 10 członków Komisji.
Protokół Nr 8/11 został przyjęty (1 osoba nie głosowała), w obecności 10 członków
Komisji.
Protokół Nr 9/11 został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się, w obecności
10 członków Komisji.
Ad. 4
1. Przewodnicząca Komisji poinformowała o zaproszeniu na XXIV Festiwal Muzyczny
„Piosenka w Świdrze” w dniu 12.05.2011 r.
2. Przewodnicząca Komisji powróciła do wniosku o zajęcie przez Zarząd stanowiska
w kwestii moŜliwości wykonania ogrodzenia od strony ulicy Filipowicza w Otwocku przy
ZSO, z jednoczesną reorganizacją mającą na celu wykorzystanie jak największej liczby
miejsc parkingowych. Następnie odniosła się do odpowiedzi Zarządu przewidującej
reorganizację parkingu, ale bez ogrodzenia.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Szaciłło stwierdził, iŜ w przypadku ZSO
rozwiązaniem mógłby być profesjonalny monitoring kamerowy z budynku szkoły.
Członek Zarządu Powiatu Janusz Budny poinformował o rządowym programie
„Razem bezpieczniej”. Jest to program Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
któremu pośredniczy Mazowiecki Urząd Wojewódzki. NajwaŜniejszymi obszarami działania
programu są m.in.:
 Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania;
 Przemoc w rodzinie;
 Bezpieczeństwo w szkole;
 Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej;
 Bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej;
 Ochrona dziedzictwa narodowego.
W ramach w/w programu moŜna uzyskać do 70% dofinansowania. Wnioski składa się
dopiero w II połowie roku. W związku z powyŜszym Powiat będzie starał się pozyskać środki
i objąć monitoringiem ZSO.
3. Wiceprzewodniczący Rady Jacek Czarnowski podniósł sprawę reprezentacji Starostwa
Powiatowego na róŜnego rodzaju uroczystościach, chodzi o poczet sztandarowy. Następnie
zaproponował poniŜszy wniosek w tej kwestii.
W wyniku dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu wniosek radnego.
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Wniosek 1:
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji zwraca się do Zarządu Powiatu
o powołanie dwóch zmian, stałych, pocztu sztandarowego Powiatu Otwockiego oraz
ustanowienie dodatku funkcyjnego dla tych osób, jeŜeli będą to pracownicy Starostwa.
Głosowanie: za – 8 osób, wstrzymały się – 2 osoby.
4. Wiceprzewodniczący Rady Jacek Czarnowski zwrócił uwagę na niski poziom
przygotowania uroczystości, która odbyła się w dniu 17.04.2011 r. przy Pomniku
Katyńskim znajdującym się na terenie parafii KsięŜy Pallotynów w Otwocku. Zaapelował
o lepszą organizację imprez przez osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie lub
powierzanie tych czynności na zewnątrz wyspecjalizowanym firmom, czy osobom.
Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Honorata Tarnowska

Aneta Bartnicka
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