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Protokół Nr 42/13 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w dniu 18 kwietnia 2013 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 oraz goście, zgodnie z załączonymi listami 
obecności.  
 
Porządek posiedzenia: 

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku: 
a) w sprawie nadania Statutu Oświacie Powiatowej w Otwocku; 
b) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego              

dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej                                    
i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej 
wykorzystania; 

c) w sprawie zwolnienia dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury                        
im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10                                        
z realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 

2. Organizacja wydarzeń sportowych w Powiecie. 
3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
5. Zakończenie obrad. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.  
  

Ad. 1 
 

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka omówiła 
projekty uchwał Rady Powiatu w Otwocku: 

 
a) w sprawie nadania Statutu Oświacie Powiatowej w Otwocku; 

 
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji jedno myślnie pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowe projekty uchwał, w obecności 8 członków Komisji. 
 

b) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego              
dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej                               
i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej 
wykorzystania; 

 
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji jedno myślnie pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowe projekty uchwał, w obecności 8 członków Komisji. 
 

c) w sprawie zwolnienia dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury                        
im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10                                        
z realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 

 
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji jedno myślnie pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowe projekty uchwał, w obecności 8 członków Komisji. 
 



2 
 

Ad. 2 
 

Pan Grzegorz Sychowiec koordynator ds. szkolnych zawodów sportowych przedstawił 
członkom Komisji informacje dot. organizacji współzawodnictwa sportowego                                  
w ramach Mistrzostw Powiatu Otwockiego szkół podstawowych, gimnazjalnych                                       
i ponadgimnazjalnych w roku 2013 na podstawie „Regulaminu współzawodnictwa 
sportowego w ramach Mistrzostw Powiatu Otwockiego szkół podstawowych, gimnazjalnych               
i ponadgimnazjalnych na lata 2012-2014”. Poinformował, iż w tym roku budżetowym Powiat 
przeznaczył niższe środki finansowe na realizację w/w zadania, w związku z czym 
zrezygnowano z niektórych dyscyplin sportowych. Zdaniem Pana Grzegorz Sychowca 
umowa, którą Powiat zawiera z osobą odpowiedzialną za organizację zawodów powinna 
obejmować, co najmniej, okres dwóch lat, przy zabezpieczeniu stosownych środków                                   
w prowizorium budżetowym z informacją, że środki nie zostaną zmienione przy uchwalaniu 
budżetu. Wystarczająca kwota na roczne zawody sportowe to 80 tys. zł. Obecnie zaplanowane 
jest 50 tys. zł plus 5 tys. zł na dojazdy. Następnie Pan Grzegorz Sychowiec poruszy temat 
związany z problem dowozu dzieci na zawody. Stwierdził, że Powiat powinien promować 
zdolną młodzież i wystąpić do gmin z propozycją partycypacji w kosztach dowozu dzieci na 
zawody.  
 Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Szczegielniak stwierdził, iż dobrym 
rozwiązaniem byłoby wypracowanie z gminami wspólnego stanowiska w kwestii dowozu 
dzieci z terenu powiatu otwockiego na zawody. Według radnego gminy mogłyby 
zadeklarować stałe kwoty, którymi wspierałyby wyjazdy na zawody organizowane w ciągu 
danego roku. Członek Zarządu zauważył również, iż Powiat wyręcza gminy w organizacji 
zawodów międzygminnych. W związku z czym przyjęcie wspólnych rozwiązań byłoby                       
w tym przypadku najkorzystniejsze.  

Pan Grzegorz Sychowiec stwierdził, iż można byłoby zorganizowanie spotkania                          
z przedstawicielami gmin odpowiedzialnymi za sprawy sportu (kierownikami 
merytorycznych referatów/wydziałów) celem wypracowania wspólnej formuły.  

Komisja poparła w/w propozycję spotkania. Przewodnicząca poprosiła, aby                               
w powyższym posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Komisji.  
 
Ad. 3 
 
 Członkowie Komisji zapoznali się z projektem (w załączeniu), którego głównym 
celem jest skuteczne przeciwdziałanie patologiom wśród młodzieży szkolnej. Wywodzi się on 
z niezależnej inicjatywy społecznej.  
 
Ad. 4 
 
 Protokół zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu Komisji.  
 
Ad. 5 
 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

 
            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
      Honorata Tarnowska                                                                          Aneta Bartnicka 


