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Protokół Nr 37/12 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w dniu 26 listopada 2012 r. 
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącej, radnej Anety Bartnickiej, w godzinach od 1800 do 1930.                      
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi listami 
obecności.  
 
Porządek posiedzenia: 
1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku na XXIV sesję. 
2. Informacja o przygotowywanym projekcie uchwały w sprawie Programu współpracy 

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

3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
5. Zakończenie obrad. 
 

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

Przewodnicząca Komisji Aneta Bartnicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012. 

Skarbnik Powiatu Alicja Matuszewska omówiła w/w projekt uchwały. 
Podczas dyskusji radna Barbara Parol zapytała o kwestię dot. utworzenia biblioteki 
powiatowej.  
Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie w/w projektu 

uchwały.                   
 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji pozyt ywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały, w obecności 5 członków Komisji. 

Głosowanie: za – 3 osoby, wstrzymały się – 2 osoby.  
 
Ad. 2 
 

Kierownik Samodzielnego Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego                             
w Otwocku Anna Rosłaniec odnosząc się do rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 
Mazowieckiego dot. uchwały Nr 191/XXII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                                 
27 września 2012 r. przedstawiła informację o przygotowywanym projekcie uchwały                            
w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi                                  
oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok                                   
(w załączeniu).  
 
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji jedno myślnie pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały, w obecności 6 członków Komisji. 
 
Ad. 3 
 

1. Przewodnicząca Komisji wróciła do sprawy utworzenia biblioteki powiatowej. 
Dodała, że został przygotowany w tej kwestii projekt porozumienia między Powiatem 
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Otwockim a Samorządem Województwa Mazowieckiego.  
 

 Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk powiedział, że jest to wstępny projekt 
porozumienia. Obecnie prowadzone są rozmowy i trwają ustalenia. Nie ma jeszcze 
ostatecznej decyzji w tym temacie. 
 

2. Wiceprzewodniczący Rady Jacek Czarnowski przeczytał odpowiedź Starosty na 
zaproszenie na sesję Rady Miasta Otwocka w dniu 27 listopada br.  

 
Ad. 4 
 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty przy jednym głosie 
wstrzymującym się, w obecności 6 członków Komisji.  
 
Ad. 5 
 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

 
            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
      Honorata Tarnowska            Aneta Bartnicka 
 


