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Protokół Nr 30/12 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w dniu 17 maja 2012 r. 
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącej, radnej Anety Bartnickiej, w godzinach od 1615 do 1800.                         
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności,  
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka oraz Dyrektor 
Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku Czesław Woszczyk.  
 
Porządek  posiedzenia:  
1. Organizacja roku szkolnego 2012/13 na podstawie arkuszy organizacji pracy placówek 

oświatowych. 
2. Oferta Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku i innych placówek 

powiatowych dla młodzieży i dzieci w okresie wakacji. 
3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
5. Zakończenie obrad. 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
Ad. 1 
 
 Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku przedstawiła planowaną organizację roku 
szkolnego 2012/13 szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Otwocki, w porównaniu z organizacją roku szkolnego 2011/2012 (w załączeniu).            
Generalnie jest zniżka (z wyjątkiem jednej szkoły), która wynika z likwidacji szkół                     
dla dorosłych (w Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz Zespole Szkół Nr 1), jak również 
zmniejszenia liczby godzin w pierwszych klasach od września br., w związku z nową 
podstawą programową. Wzrost godzin dotyczy jedynie Powiatowego Gimnazjum 
Specjalnego Nr 21 i jest skutkiem zwiększenia oddziałów o jedną klasę. Dyrektor dodała,            
że podane liczby w zestawieniu są dalece hipotetycznym założeniem i mogą one ulec 
zmianie. Następnie Pani Dyrektor poinformowała członków Komisji o naborze – rekrutacji   
na rok szkolny 2012/2013 do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat. 
Rejestracja w systemie prowadzona jest od 14 maja br do 25 maja br., podczas której 
kandydaci dokonują wyboru szkół (maksymalnie – 3) i klas w kolejności od najbardziej 
oczekiwanych do najmniej.  
 Radny Janusz Goliński zapytał, czy Oświata jest przygotowana finansowo na wypłatę 
odpraw? 
 Dyrektor odpowiedziała, że stosowne środki zostały zabezpieczone w budżecie.  
 Radna Danuta Leśniewska odniosła się do informacji w kwestii utworzenia 
dodatkowej klasy w Powiatowym Gimnazjum Specjalnym Nr 21.  
 Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk poinformował o protokole z dnia 
16.04.2012 r. dot. ustaleń w sprawie przekazania pomieszczeń Ogniska Wychowawczego 
„Świder” na potrzeby Gimnazjum.  
 Przewodnicząca Aneta Bartnicka powiedziała, że wpłynął do Komisji wyciąg                    
z protokołu z posiedzenia Zarządu w przedmiotowej sprawie. Poprosiła, aby dyskusję w tym 
temacie członkowie odbyli w sprawach różnych przedstawionego porządku obrad.  
 
Ad. 2 
 
 Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku poinformował,              
że PMDK jest placówką nieferyjną, w związku z czym zajęcia prowadzone są przez cały rok. 
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Zgodnie z Kartą Nauczyciela urlop wynosi 35 dni roboczych, w związku z czym pracownicy 
jednostki starają się go wykorzystać w okresie wakacji (w tym roku od 2 lipca br.                       
do 21 sierpnia br.). Dyrektor powiedział, że od 21 sierpnia br. do 31 sierpnia br. będą 
prowadzone zajęcia otwarte, po wykorzystaniu urlopu przez nauczycieli. Oferta PMDK 
obejmuje również trzytygodniowe półkolonie dla 50 uczestników, począwszy od 2 lipca br. 
do 20 lipca br., w godz. 800-1600 (zajęcia w placówce, obiady, wycieczki). Poza tym                     
na początku lipca zostaną zaproponowane dwa seanse filmowe i dwa spektakle                     
teatralne – wstęp wolny. Następnie Dyrektor poinformował, iż skieruje do Zarządu Powiatu 
pismo z prośbą o wsparcie finansowe projektu „Lato w PMDK” . Koszt projektu to kwota 
24.900 zł, a termin realizacji to okres od początku lipca do końca sierpnia. W trakcie tych 
dwóch miesięcy odbywałyby się nieodpłatne zajęcia z rysunku i malarstwa, seanse filmowe 
dla najmłodszych, pokazy naukowe oraz warsztaty taneczne pod okiem profesjonalistów. 
Należy zaznaczyć, iż oferta będzie adresowana do dzieci z całego terenu Powiatu 
Otwockiego.  
 W wyniku dyskusji członkowie Komisji podjęli poniższy wniosek, w obecności                  
7 członków Komisji. 
 
Wniosek: 
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji pozyt ywnie rekomenduje przedstawioną 
przez Dyrektora PMDK ofert ę projektu „Lato w PMDK”.  

Głosowanie: za – 6 osób, wstrzymała się – 1 osoba.  
 
 Radna Barbara Parol zauważyła, iż można byłoby wystąpić do gmin z terenu Powiatu 
z prośbą o wsparcie w/w projektu. Mogłyby one sfinansować np. transport dzieci do 
placówki.  
 
Ad. 3 
 
1. Przewodnicząca Komisji poinformowała o wyciągu Nr 327 z protokołu Nr 77/12                      

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 27.04.2012 r. w sprawie przyznania 
nagród trzem odrzuconym zawodnikom i jednemu trenerowi, którzy godnie reprezentują 
Powiat Otwocki. 

 
Przewodnicząca stwierdziła, iż powinien zostać przygotowany nowy regulamin                

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wysokości nagród i wyróżnień dla 
zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub                 
w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów i instruktorów zasłużonych            
w osiąganiu tych wyników. Nie powinien on zawierać sztywnych zapisów, które                           
w przyszłości mogą stać się jedynie problemem.  

 
2. Przewodnicząca Komisji poinformowała o wyciągu Nr 334 z protokołu Nr 78/12                      

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 15.05.2012 r. w sprawie utworzenia 
dodatkowych klas w Gimnazjum Specjalnym Nr 21 oraz przeznaczenia niezbędnych 
pomieszczeń w celu realizacji zamierzenia. Następnie odczytała załączony protokół                         
z dnia 16.04.2012 r. dot. ustaleń w sprawie przekazania pomieszczeń Ogniska 
Wychowawczego „Świder” na potrzeby w/w Gimnazjum. 

 
3. Radna Barbara Parol – Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny 

poinformowała o wyjazdowym posiedzeniu Komisji, które odbyło się w dniu 9 maja br. 
Członkowie w/w Komisji wizytowali tereny budów Domów dla dzieci. 

 
4. Radny Janusz Goliński zaprosił wszystkich do udziału w Wiosennym Festynie Rodzinnym 

organizowanym przez Ognisko Wychowawcze „Świder” w dniu 27 maja br.  
 



 3

5. Radny Roman Zdunik zaprosił na warsztaty artystyczne, które odbędą się w dniach                 
24-27 maja br. w Gliniance.  

 
6. Dyrektor PMDK zaprosił na: 

− Koncert Laureatów IX Mazowieckiego Konkursu Piosenki Polskiej, który odbędzie               
w dniu 9 czerwca br. w PMDK, 

− otwarcie wystawy prac plastycznych wychowanków PMDK oraz koncert, który 
odbędzie w dniu 19 czerwca br. w PMDK. 

 
Ad. 4 
 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie,                        
w obecności 6 członków Komisji.   
 
Ad. 5 
 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

Przebieg całości obrad zarejestrowano na nośniku cyfrowym. 
 

 
            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska                                                        Aneta Bartnicka 
 


