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Protokół Nr 34/12 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w dniu 20 września 2012 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 projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego                      

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2013 rok. 

2. Informacja nt. przygotowania szkół i placówek szkolno-wychowawczych do rozpoczęcia 
roku szkolnego 2012/2013. Wyniki rekrutacji. 

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok szkolny 
2011/2012. 

4. Przedstawienie wyników nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych na podstawie matur                                               
i egzaminów zawodowych. 

5. Realizacja budżetu za I półrocze 2012 roku ze szczególnym uwzględnieniem edukacji. 
6. Informacja Dyrektora PMDK nt. bieżącej działalności placówki.   
7. Wnioski do budżetu Powiatu na rok 2013. 
8. Sprawy różne. 
9. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
10. Zakończenie obrad. 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
Ad. 1 
 

Kierownik Samodzielnego Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego                           
w Otwocku Anna Rosłaniec przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie Programu 
współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. 

Radna Barbara Parol zapytała o „małe granty” tj. tryb zlecania organizacjom 
pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w ustawie o pożytku publicznym                                   
i o wolontariacie zadań publicznych, z pominięciem otwartych konkursów ofert. 

Pani Anna Rosłaniec odpowiedziała, że współpraca o charakterze finansowym, 
polegająca na zlecaniu realizacji zadań publicznych, może nastąpić m.in. w formie udzielenia, 
na wniosek organizacji, wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych z pominięciem 
otwartego konkursu ofert, zgodnie z w/w ustawą. Dodała, że zapis taki znajduje się                                 
w § 6 ust. 3 pkt 3 proponowanego projektu uchwały, natomiast zadania, na które może zostać 
udzielone wsparcie zostały wymienione w § 7 przedmiotowego projektu. Dopiero po podjęciu 
przez Radę Powiatu omawianego projektu uchwały oraz budżetu Powiatu na rok 2013, Zarząd 
Powiatu będzie podejmował decyzję o przyznaniu „małych grantów”.   

Radna Barbara Parol zapytała o koordynatora ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 

Pani Anna Rosłaniec odpowiedziała, że w strukturze organizacyjnej Starostwa                         
nie ma stanowiska w/w koordynatora. Samodzielne Biuro Kultury i Promocji przygotowuje 
harmonogram, z którego wynikają konkursy ofert. Harmonogram podawany jest do 
publicznej informacji poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu. Następnie                              
Pani Anna Rosłaniec odpowiedziała na pytania członków Komisji dotyczące procedur, jakie 
obowiązują przy ogłaszanych konkursach.   
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Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie w/w projektu 
uchwały. 
 
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji pozyt ywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały, w obecności 8 członków Komisji. 

Głosowanie: za – 7 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 
Pani Anna Rosłaniec na prośbę Przewodniczącej Komisji poinformowała,                                 

że 19 września 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Otwocku odbyło się dziewiąte spotkanie 
przedstawicieli instytucji kultury w powiecie. Do udziału w spotkaniu zaproszono 
przedstawicieli instytucji kultury w powiecie, bibliotek, urzędników zajmujących się kulturą, 
a także lokalne media. W programie spotkania znalazły się m.in. następujące punkty:                
wnioski do budżetu na 2013 rok, koordynacja wydarzeń w 2013 roku, a także realizacja 
dotacji w roku bieżącym. 

 
Ad. 2 
 

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka poinformowała, 
że jeżeli chodzi o przygotowanie szkół i placówek szkolno-wychowawczych do rozpoczęcia 
roku szkolnego 2012/2013, to we wszystkich jednostkach została przeprowadzona                     
wizytacja, zgodnie z trybem i organizacją obowiązującymi w przyjętych dokumentach. 
Dyrektorzy, zgodnie z rozporządzeniem, złożyli protokoły przygotowania placówek                              
w zakresie bezpieczeństwa i higieny. Dyrektor dodała, że biorąc pod uwagę bazę dydaktyczną                             
i wychowawczą, to wszystkie placówki są przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego. 
Następnie Dyrektor przedstawiła informacje o: 

 
1) naborze na rok szkolny 2012/2013, zgodnie ze stanem na 10 września 2012 r.                       

(w załączeniu) – w roku szkolnym gimnazjum ukończyło 1193 uczniów, a do klas 
pierwszych na rok szkolny 2012/2013 przyjęto 855 osób, czyli 71,67%; 
 

2) organizacji roku szkolnego 2012/2013 szkół i placówek, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Otwocki, w porównaniu z organizacją roku 2011/2012                    
(w załączeniu) – liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 (zgodnie ze stanem na 
10 września 2012 r.) wynosiła łącznie 3390 osoby (3305 uczniów plus 85 dzieci na 
wczesnym wspomaganiu).      

 
Ad. 3 i 4 
 

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka przedstawiła 
informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok szkolny 
2011/2012 (w załączeniu projekt). Dodała, że omawiane sprawozdanie będzie również 
przedmiotem październikowej sesji Rady Powiatu w Otwocku. Dyrektor powiedziała, że 
jeżeli chodzi o wyniki nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych na podstawie matur                             
i egzaminów zawodowych, to zostały one ujęte na końcu w w/w sprawozdania. Brakuje 
jeszcze zestawienia porównawczego. Dyrektor dodała, że poprawiony i rozszerzony 
dokument zostanie przekazany do Komisji na początku października br.  

Przewodnicząca Komisji poruszyła kwestię nagród dla najlepszych maturzystów.                    
Zapytała, czy w tym roku zostaną wręczone nagrody, jak to miało już miejsce kilka lat                             
z rzędu?  

Pani Hanna Majewska-Smółka odpowiedziała, iż dyrektorzy przekazali informacje                  
o osobach wytypowanych do nagród.  

Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk powiedział, iż w tym roku nie będzie 
nagród dla najlepszych maturzystów ze względu na trudną sytuację budżetową Powiatu. 
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Koszt nagród to ok. 20 tys. zł. Zarząd Powiatu nie podjął decyzji o ich przyznaniu, ponieważ 
nie było sprzedaży majątku.  
 Radna Barbara Parol zgłosiła wniosek o przyznanie w tym roku nagród dla 
najlepszych maturzystów.  

Głosowanie: za – 7 osób.  
Wniosek został przyjęty jednomyślnie, w obecności 7 członków Komisji.  

 
Ad. 5 
 
Brak dyskusji.  
 
Ad. 6 
 

Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk poinformował, iż od 1 września br. 
funkcję Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku pełni Pani Ewa 
Musiejko.  

Pani Ewa Musiejko poinformowała, iż Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury jest 
placówką oświatową, w związku z czym odbywają się zajęcia nieodpłatne i zatrudnieni                     
są nauczyciele (16 osób plus dyrektor). PMDK prowadzi ok. 50 grup zajęć                       
nieodpłatnych (edukacyjnych), z których korzysta 600 uczestników. Dodatkowo odbywają się 
zajęcia płatne m.in. cieszące się coraz większą popularnością warsztaty edukacyjne                              
z robotyki. Poza działalnością dydaktyczną, podlegającą nadzorowi pedagogicznemu,                                
PMDK prowadzi działalność kulturalną. Dyrektor powiedziała, że chciałaby dokonać 
przejrzystego podziału obowiązków pracowników PMDK oraz przebudować stronę 
internetową placówki. Podkreśliła, iż dużą uwagę poświęci działaniom promocyjnym PMDK, 
które obecnie „szwankują”. Dyrektor dodała, iż rozpoczęła już pracę nad usprawnieniem 
przeprowadzania imprez. W planach ma również weryfikację stawek za wynajem sali.      

W wyniku dyskusji członkowie Komisji zasugerowali, aby Dyrektor opracowała 
zasady wynajmu pomieszczeń PMDK. Zadaniem radnych dobrym rozwiązaniem byłoby 
zatrudnienie na stałe osoby odsługującej nagłośnienie.   
 
Ad. 7 
 
Brak wniosków.  
 
Ad. 8 
 

1. Radny Janusz Goliński zwrócił uwagę na problem dotyczący przeciekającego                   
dachu na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy                              
ul. gen. Filipowicza 9. 

 
Dyrektor Oświaty Powiatowej przypomniała, że przedstawiała już członkom Komisji 

ekspertyzę dachu. Dodała, że zapadła już decyzja w sprawie wykonania projektu za                            
ok. 80 tys. zł.  Poinformowała, iż szacunkowy koszt wykonania remontu dachu to kwota 
rzędu 1,5 mln zł. Zgodnie z wytycznymi do budżetu, Oświata musiała zrezygnować                                
z inwestycji, żeby zmieścić się w subwencji. Dyrektor powiedziała, że w ubiegłym roku i na 
początku tego roku zostały przeprowadzone wszystkie naprawy.   

 
2. Wiceprzewodniczący Rady Jacek Czarnowski zaproponował wizytację Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. gen. Filipowicza 9, w szczególności nowo 
oddanych pomieszczeń po dawnej bibliotece, gdzie obecnie znajduje się sala 
sportowa.  
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3. Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk w imieniu Pana Jacka Urbanika – 
Dyrektora Powiatowego Gimnazjum Specjalnego Nr 21 w Otwocku przy                                
ul. Mickiewicza 43/47 zaprosił członków Komisji do odwiedzin placówki. Radni                
będą mogli zobaczyć przystosowanie drugiej części „jamnika” do klas lekcyjnych.   
 

4. Radna Barbara Parol – Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny          
zaprosiła na najbliższe wyjazdowe posiedzenie Komisji zaplanowane 26.09.2012 r.                     
Członkowie Komisji zapoznają się ze stanem zaawansowania prac przy budowie 
domów dla dzieci w Otwocku przy ul. Cieszyńskiej 9 i ul. Prądzyńskiego 1. 
 

5. Wiceprzewodniczący Rady Jacek Czarnowski odczytał pismo z dnia 06.09.2012 r. 
znak: S.KP.004.9.2012 skierowane przez Panią Starostę do Pani Magdaleny Materny 
Prezesa Fundacji „Open Art Projects” (w załączeniu kserokopia).  
 
W wyniku dyskusji członkowie Komisji przyjęli przez aklamację poniższy wniosek: 

 
Komisja ubolewa nad konstrukcją przedmiotowego pisma i braku logiki przekazanej                
w zawartej treści. Prosi o wyjaśnienie, jakie przesłanki kierowały autorem, żeby w ten 
sposób udzielić odpowiedzi na propozycję przyznania Honorowego Patronatu dla 
projektu pt.: „Otwock”.  
 
Ad. 9 
 

Protokoły Nr 31-33/12 z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte 
jednogłośnie. 
 
Ad. 10 
 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

 
            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska             Aneta Bartnicka 
 


