Protokół Nr 20/11
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
w dniu 25 października 2011 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku pod
kierunkiem Przewodniczącej, radnej Anety Bartnickiej, w godzinach od 1615 do 1900.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami
obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na XII sesję Rady Powiatu w Otwocku.
2. Sprawy bieŜące.
3. Przyjęcie protokołów Nr 16-19/11 z poprzednich posiedzeń Komisji.
4. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji jednomyślnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.
Ad. 1
1) informacja o stanie zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok szkolny 2010/2011;
Dyrektor Oświaty Powiatowej przekazała członkom Komisji informację o stanie zadań
oświatowych w Powiecie Otwockim za rok szkolny 2010/2011, zgodnie z materiałem
przekazanym radnym w materiałach na XII sesję Rady Powiatu w Otwocku.
Radny Andrzej Szaciłło zwrócił się z pytaniem w kwestii prowadzonej inwestycji
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku (Gałczyński), mianowicie czy będzie
monitoring?
Członek Zarządu Janusz Budny odpowiedział, Ŝe wspólnie z Zespołem Szkół
Ogólnokształcących w Otwocku został przygotowany wniosek na monitoring, który dotyczy
uzupełnienia obecnego wraz z rozszerzeniem o park. Zostanie on złoŜony w najbliŜszym
czasie (prawdopodobnie 31 października br.) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
w Warszawie.
Radny Jacek Czarnowski zapytał o plan na 2012 rok, jeŜeli chodzi o budŜet.
Dyrektor Oświaty Powiatowej odpowiedziała, Ŝe nie będzie inwestycji, pozostaje
jedynie rzeczówka. Ścięte są płace. Zostały zdjęte odprawy, ZUS i podatki za grudzień.
BudŜet Oświaty ma zamknąć się w subwencji. Obecnie podane są tylko szacunkowe dane
i kwoty.
2) projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego
na 2012 rok.
W/w projekt uchwały został omówiony przez p.o. Kierownika Wydziału Funduszy
Strukturalnych, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Annę Rosłaniec.
Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski zwrócił uwagę, aby projekty uchwał były
przygotowywane zgodnie z obowiązującymi zasadami, chodzi o Rozporządzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.
W związku z powyŜszym Przewodnicząca Aneta Bartnicka poddała głosowaniu
pozytywne zaopiniowanie przedmiotowego projektu uchwały.
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Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
w/w projekt uchwały, w obecności 6 członków Komisji.
Ad. 2
1. Przewodnicząca Komisji poinformował o pismach, jakie wpłynęły do Komisji:
1) dwóch pismach z dnia 16.09.2011 r. Prezesa Zarządu Oddziału PTTK Otwock Pawła
Ajdackiego dot. wniosków do budŜetu Powiatu na rok 2012;
2) wyciągu Nr 171 z protokółu Nr 42/11z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku
w dniu 12 września br. dot. odpowiedzi na wyciąg Nr 10 Komisji;
3) wyciągu Nr 174 z protokółu Nr 43/11z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku
w dniu 20 września br. dot. odpowiedzi na wyciąg Nr 13 Komisji.
2. Członkowie Komisji dokonali podsumowania wyjazdowego posiedzenia, które odbyło się
20 października 2011 r. JeŜeli chodzi o budynki połoŜone na nieruchomości w Kołbieli
przy ul. Parkowej, a właściwie pałac Zamoyskich, to uwagę Komisji przykuła jego
dewastacja. W związku z powyŜszym radni zwrócili się do Członka Zarządu Powiatu
Janusza Budnego, obecnego na posiedzeniu Komisji, o przygotowanie informacji
o sposobie zareagowania na uwagi dotyczące ginięcia przedmiotów z pałacu oraz jego
niszczenia, a takŜe podjętych działaniach mających zapobiec dalszemu pustoszeniu
obiektu. Poza tym przyjęli poniŜszy wniosek.
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji wnioskuje do Zarządu Powiatu
o przedstawienie informacji w zakresie planów dot. nieruchomości połoŜonej w Kołbieli
przy ul. Parkowej, w przypadku nie znalezienia nabywcy.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie, w obecności 6 członków Komisji.
3. Radna Barbara Parol przekazała prośbę zgłoszoną przez Bogdana Tomaszewskiego
(osoba związana z Powiatem Otwockim), aby dzieci szkolne ubrały drzewko
boŜonarodzeniowe przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Otwocku.
Ad. 3
Protokół Nr 16/11 z posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie.
Protokół Nr 17/11 z posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie.
Protokół Nr 18/11 z posiedzenia Komisji został przyjęty, przy jednym głosie
wstrzymującym się.
Protokół Nr 19/11 z posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie.
Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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