Protokół Nr 18/11
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
w dniu 15 września 2011 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku pod
kierunkiem Przewodniczącej, radnej Anety Bartnickiej, w godzinach od 1615 do 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. Przedstawienie porządku obrad.
2. Realizacja budŜetu za I półrocze 2011 roku ze szczególnym uwzględnieniem edukacji,
kultury, sportu i rekreacji.
3. Przedstawienie wyników nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych na podstawie matur
i egzaminów zawodowych.
4. Zadania oświatowe, jako wnioski do budŜetu powiatu na rok 2012.
5. Sprawy róŜne.
6. Przyjęcie protokołów Nr 14-15/11 z poprzednich posiedzeń Komisji.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 1
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.
Ad. 2
Skarbnik Powiatu przedstawiła informację nt. sprawozdania Zarządu Powiatu
z realizacji budŜetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku,
zgodnie z materiałem przekazanym radnym 31 sierpnia br. Poinformowała o strukturze
wykonanych dochodów i wydatków Powiatu w I półroczu 2011 r., jak równieŜ
o zadłuŜeniu Powiatu na dzień 30.06.2011 r.
Dyrektor Oświaty Powiatowej powiedziała, Ŝe realizacja budŜetu przebiega
rytmicznie, zgodnie z upływem czasu. Następnie przedstawiła informacje w zakresie
bieŜących inwestycji oraz przeprowadzonych remontów w placówkach wchodzących w skład
jednostek organizacyjnych Oświaty Powiatowej. JeŜeli chodzi o remont południowego tarasu
i balkonu wraz z remontem elewacji południowej budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Otwocku (Gałczyński), to prace przebiegają dobrze i zostaną one
zakończone w tym roku. Dyrektor dodała, Ŝe został przygotowany i uzgodniony
z Konserwatorem Zabytków projekt na zagospodarowanie terenu i ogrodzenie. Dyrektor
powiedziała, iŜ na jednym z kolejnych posiedzeń moŜe przedstawić go radnym. Jej zdaniem
warto byłoby podjąć ten temat i w następnych latach go zrealizować.
Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk zauwaŜył, iŜ jeśli chodzi
o Gałczyński, to priorytetem jest osuszenie i wyremontowanie pomieszczeń pod tarasem
(zgodnie z kosztorysem będzie to kwota ok. 900 tys. zł) oraz dokończenie elewacji budynku
(trzech ścian). Następnym krokiem powinna być rewitalizacja parku, a w dalszej
konsekwencji zagospodarowanie terenu przed budynkiem.
Dyrektor Oświaty Powiatowej dodała, Ŝe na Gałczyński zostały złoŜone w tym roku
cztery wnioski: dwa do Ministra Kultury i dwa do Konserwatora Zabytków. Nie ma na nie
odpowiedzi, poniewaŜ nie były jeszcze rozpatrywane.
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Radny Rady Andrzej Szaciłło zapytał o procent, jaki zajmuje budŜet oświaty w skali
całego budŜetu Powiatu?
Skarbnik odpowiedział, Ŝe jest to 41,13%, jeŜeli chodzi o wydatki Powiatu
w I półroczu 2011 r.
Dyrektor Oświaty Powiatowej powiedziała, Ŝe Powiat na Oświatę otrzymuje
subwencję, a do jej bieŜącej działalności dokłada ok. 3 mln zł, co stanowi blisko 3% jego
budŜetu. Na zakończenie dodała, Ŝe przygotuje informację, jaka jest relacja budŜetu do
subwencji.
Ad. 3
Dyrektor Oświaty Powiatowej przekazała członkom Komisji informację
wyników nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych na podstawie matur i egzaminów
zawodowych (w załączeniu).
Przewodnicząca zapytała o nagrody dla najlepszych maturzystów.
Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk odpowiedział, iŜ równieŜ w tym roku
planowane jest uhonorowanie maturzystów oraz podziękowanie ich rodzicom. Uroczystość
odbędzie się podczas sesji planowanej na koniec września br.
Ad. 4
Dyrektor Oświaty Powiatowej na prośbę Przewodniczącej Komisji przedstawiła
propozycję inwestycji oświatowych na rok 2012 (w załączeniu).
W związku z powyŜszym Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu następujący
wniosek.
Wniosek:
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji wnioskuje do Zarządu Powiatu
o zabezpieczenie w budŜecie powiatu na rok 2012 środków na poniŜsze
inwestycje, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Dyrektora Oświaty Powiatowej
(w załączeniu), mianowicie:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. gen. Filipowicza 9 w Otwocku
Rozdz. 80120, § 6580 – 1.700.000 zł
- elewacja północna wraz z tarasem, zachodnia i wschodnia
- pomieszczenia podtarasowe
2. Zespół Szkół Nr 1, ul. Słowackiego 4/10 w Otwocku
Rozdz. 80120, § 6050 – 400.000 zł
- elewacja szkoły wraz z odwodnieniem całego obiektu
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Majowa 17/19 w Otwocku
Rozdz. 85403, § 6050 – 1.000.000 zł
- budowa windy zewnętrznej na wszystkich kondygnacjach obiektu
4. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19 w Otwocku
Rozdz. 85406, § 6050 – 80.000 zł
- budowa podjazdu dla wózków
Głosowanie: za – 9 osób. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 5
1. Radny Andrzej Szaciłło zwrócił uwagę na wpisy w Artystyczno-Sportowym Powiatowym
Informatorze Kulturalnym (AS PIK). W niektórych jego pozycjach widnieją zapisy „brak
oferty”. Poprosił o zwrócenie na to uwagi, poniewaŜ oferty w danych jednostkach
pojawiają się, jednakŜe w późniejszym terminie. Szczególnie zaniepokojony był brakiem
oferty ze strony PMDK w Otwocku.
2. Radny Roman Zdunik poinformował o rozpoczęciu prac nad stworzeniem szkółki
Ŝeglarskiej przy Gimnazjum w Gliniance. Następnie poprosił o uwzględnienie w budŜecie
środków na dofinansowanie wyjazdów lub szkoleń uczestników szkółki.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała złoŜenie pisemnego wniosku w powyŜszej
sprawie, zgodnie z obowiązująca procedurą uchwalania budŜetu Powiatu.
3. Przewodnicząca
Komisji
podała
przybliŜone
terminy
posiedzeń
Komisji
w październiku br. Poinformowała, Ŝe informacje w przedmiotowej kwestii będą
przekazywane członkom na bieŜąco.
Ad. 6
Protokół Nr 14/11 z posiedzenia Komisji został przyjęty, przy dwóch głosach
wstrzymujących się.
Protokół Nr 15/11 z posiedzenia Komisji został przyjęty, przy jednym głosie
wstrzymującym się.
Ad. 7
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Honorata Tarnowska

Aneta Bartnicka

3

