Protokół Nr 25/12
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
w dniu 16 lutego 2012 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku pod
kierunkiem Przewodniczącej, radnej Anety Bartnickiej, w godzinach od 1615 do 1815.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi listami
obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Organizacja wydarzeń sportowych w Powiecie.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2012.
3. Przedstawienie sprawozdania z pracy komisji w roku 2011.
4. Sprawy bieŜące.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
6. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 1
Członek Zarządu Powiatu Janusz Budny poinformował, Ŝe ogłoszono konkurs ofert na
realizację zadania publicznego w 2012 roku w dziedzinie sportu. Zadanie publiczne wskazane
w ofercie brzmiało: Organizacja współzawodnictwa sportowego w ramach Mistrzostw
Powiatu Otwockiego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na podstawie
„Regulaminu współzawodnictwa sportowego w ramach Mistrzostw Powiatu Otwockiego
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na lata 2012-2014”. Jedyną
organizacją pozarządową, która złoŜyła ofertę był Ludowy Klub Sportowy „Mazur”
w Karczewie. W dniu 9 stycznia br. został on wezwany do uzupełnienia dokumentacji,
a następnie w dniu 13 stycznia br. komisja konkursowa pozytywnie rozpatrzyła złoŜoną przez
niego ofertę. Proponowana kwota dotacji w/w zadania stanowi kwotę 68.132 zł. Klub powołał
koordynatora, którym został Pan Grzegorz Sychowie.
Pan Grzegorz Sychowiec koordynator ds. szkolnych zawodów sportowych omówił
harmonogram Mistrzostw Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych
i Ponadgimnazjalnych na 2012 rok. Dokument zostanie jeszcze zaktualizowany. Poprawiona
wersja harmonogramu zostanie wysłana drogą elektroniczną do członków Komisji.
Wszystkie informacje w przedmiotowym zakresie wraz z harmonogramem dostępne
są na stronie internetowej powiatu (www.powiat-otwocki.pl) w zakładce „sport”.
Ad. 2
Przewodnicząca Komisji poinformowała, Ŝe wszyscy członkowie drogą elektroniczną
otrzymali ostateczną, poprawioną wersję planu pracy Komisji na rok 2012.
W związku z brakiem uwag, Przewodnicząca poddała głosowaniu jego przyjęcie.
Głosowanie: za – 6 osób.
Plan pracy Komisji na rok 2012 został przyjęty jednomyślnie.
Ad. 3
Przewodnicząca Komisji przedstawiła członkom sprawozdanie z pracy Komisji
w roku 2011.

1

Ad. 4
Przewodnicząca Komisji Aneta Bartnicka przedstawiła wyciąg Nr 271 z protokołu
Nr 66/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 2 lutego br. dot. odpowiedzi na
wyciąg Nr 17 Komisji o ponowne rozpatrzenie sprawy utworzenia Biblioteki Powiatowej
tj. moŜliwości utworzenia etatu powiatowego bibliotekarza w ramach struktury zatrudnienia
w Starostwie.
Ad. 5
Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie,
w obecności 6 członków Komisji.
Ad. 6
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Honorata Tarnowska

Aneta Bartnicka
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