Protokół Nr 35/12
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
w dniu 18 października 2012 r.
Członkowie Komisji w godzinach od 1530 do 1745 wizytowali: Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. gen. Filipowicza 9 oraz Powiatowe Gimnazjum
Specjalne Nr 21 w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47.
Podczas stacjonarnej części posiedzenia, która odbyła się w Powiatowym
Gimnazjum Nr 21 Przewodnicząca Komisji Aneta Bartnicka zaproponowała poniższy
porządek obrad.
Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie uchylenia
uchwały Nr 150/XXVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 18 grudnia 2008 r.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok
szkolny 2011/2012.
3. Sprawy różne
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 1
Członkowie Komisji przyznali, że uchwałę Nr 150/XXVI/08 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 18 grudnia 2008 r. należy dostosować do obowiązujących przepisów.
Większości radnych nie przekonywało zaproponowane ograniczanie wydatków budżetowych.
Opinia pozytywna, wyrażona przez członków, co do tego projektu uchwały, jest z tego
względu, że radni poprosili we wniosku o przygotowanie nowej uchwały, nie zawierającej
wady prawnej.
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji zgłosiła wniosek do Zarządu Powiatu
o przygotowanie nowego projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu
przyznawania oraz wysokości nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięcie
wysokich wyników sportowych oraz dla trenerów i instruktorów zasłużonych
w osiąganiu tych wyników.
W/w wniosek został przyjęty jednomyślnie, w obecności 5 członków Komisji.
Ad. 2
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w materiałach na XXIII sesję Rady
Powiatu w Otwocku znajduje się Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
w Powiecie Otwockim za rok szkolny 2011/2012. Przypomniała, iż podczas ubiegłego
posiedzenia Komisji Dyrektor Oświaty Powiatowej prezentowała przedmiotowe
sprawozdanie. Miało zostać ono rozszerzone i przedstawione radnym na październikowej
sesji.
Ad. 3
Przewodnicząca Komisji poinformowała o wyciągu Nr 404 z protokołu Nr 98/12
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 12.10.2012 r. dot. wniosku Komisji
w sprawie przyznania nagród dla najlepszych maturzystów oraz wniosku w sprawie pisma
Starosty skierowanego do Fundacji „Open Art Projects” (w załączeniu).
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Ad. 4
Protokół Nr 34/12 z posiedzenia
w obecności 5 członków Komisji.

Komisji

został

przyjęty

jednomyślnie,

Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Honorata Tarnowska

Aneta Bartnicka
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