Protokół Nr 41/13
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
w dniu 14 marca 2013 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku pod
kierunkiem Przewodniczącej, radnej Anety Bartnickiej, w godzinach od 1615 do 1830.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi listami
obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie
wyłączenia niektórych szkół Powiatu Otwockiego oraz likwidacji niektórych szkół
Powiatu Otwockiego.
2. Prezentacja szkół średnich – film.
3. Informacja Zarządu Powiatu nt. prac związanych z utworzeniem biblioteki
powiatowej.
4. Sprawy różne.
5. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
6. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Projekt uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie wyłączenia niektórych szkół
Powiatu Otwockiego oraz likwidacji niektórych szkół Powiatu Otwockiego omówiła Dyrektor
Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka.
Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie w/w projektu.
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały, w obecności 8 członków Komisji.
Głosowanie: za – 7 osób, wstrzymała się – 1 osoba.
Ad. 2
Założenia rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 w szkołach ponadgimnazjalnych, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki przedstawili członkom Komisji: Członek
Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk oraz Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku
Hanna Majewska-Smółka.
Następnie Komisja obejrzała prezentacje filmowe przygotowane przez grona
pedagogiczne i uczniów placówek, stanowiące zaproszenie na dzień otwarty:
− Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku,
− Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku,
− Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku,
− Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku.
Ad. 3
Członek Zarządu Powiatu Janusz Budny poinformował o przebiegu
przeprowadzonych rozmów i spotkań w zakresie tworzenia biblioteki powiatowej – instytucji
kultury. Podkreślił, że Powiat jest przygotowany na jej utworzenie, dlatego z cierpliwością
czeka na decyzję samorządu Województwa Mazowieckiego pozostając w kontakcie
z Urzędem Marszałkowskim WM i Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. KEN

w Warszawie. Pan Janusz Budny dodał, że Zarząd WM już w grudniu 2012 r. podjął uchwałę
w sprawie likwidacji m.in. otwockiej filii PBW w Warszawie. Jednakże władze Powiatu do
tej pory nie otrzymały ostatecznego projektu porozumienia. Wiadomo, że samorząd WM
ma zamiar przesunąć termin likwidacji otwockiej filii z końca marca br. na koniec sierpnia br.
W związku z czym przekazanie nastąpi nie wcześniej jak właśnie w sierpniu br.
Komisja wyraziła niepokój o dalsze losy filii i pracowników. Członkowie Komisji
ustalili, że gdy tylko Zarząd WM podejmie decyzję w przedmiotowej sprawie, komisja
zaplanuje kolejne posiedzenie w temacie utworzenia biblioteki.
Ad. 4
1. Przewodnicząca Komisji poinformowała o kwietniowym posiedzeniu Komisji, które
będzie poświęcone organizacji wydarzeń sportowych w Powiecie. Termin zostanie
podany w harmonogramie posiedzeń komisji.
2. Przewodnicząca Komisji odniosła się do pisma z dnia 11.03.2013 r. Burmistrza
Karczewa w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Otwockiego
na lata 2013-2017”, którego głównym adresatem jest Pan W. Lach – Społeczny
Opiekun Zabytków w Powiecie Otwockim. Pismo otrzymali do wiadomości wszyscy
radni drogą elektroniczną.
Ad. 5
Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, w obecności
5 członków Komisji.
Ad. 6
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Honorata Tarnowska

Przewodniczyła:
Aneta Bartnicka

