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Protokół Nr 48/13 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w dniu 17 września 2013 r. 
 
 

 Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy                          
ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącej Anety Bartnickiej, w godzinach                                       
od 1600 do 1740. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie                          
z załączoną listą obecności. Przewodnicząca powitała wszystkich zebranych oraz 
przedstawiła proponowany porządek posiedzenia: 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Wnioski Komisji do projektu uchwały budżetowej na rok 2014. 
2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
4. Zakończenie obrad. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 
Ad. 1 

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka poinformowała, 
że zgodnie z wytycznymi Zarządu budżet oświaty powinien zmieścić się w subwencji 
oświatowej. Według procedury uchwalania budżetu kierownicy jednostek organizacyjnych 
powiatu przekazują do Skarbnika Powiatu wstępne jednostkowe projekty planów 
finansowych oraz inne materiały niezbędne do opracowania uchwały budżetowej, w terminie 
do dnia 10 października roku poprzedzającego rok budżetowy. Następnie Dyrektor zwróciła 
uwagę na potrzeby inwestycyjne, jeżeli chodzi o placówki wchodzące w skład jednostek 
organizacyjnych powiatowej oświaty, mianowicie: 
 
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

• zewnętrzny wjazd dla dzieci niepełnosprawnych z pokryciem dachowym, cała 
elewacja, utwardzenie części terenu na parking dla pracowników Poradni, brama w 
ogrodzeniu – koszt: 300 tys. zł; 

  
Liceum Ogólnokształcące „Gałczyński” 
 

• drzwi oddzielające strefy przeciwpożarowe, węże przeciwpożarowe, klapy 
oddymiające – zalecenia ochrony przeciwpożarowej – koszt: 430 tys. zł;  

• elewacja boczna i frontowa – kolejny etap inwestycji – koszt: 500 tys. zł.  
 

Zespół Szkół Nr 2 
• remont 3 lekcyjnych sal – nakaz sanepidu – koszt: 90 tys. zł.  

 
Następnie Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu poparcie powyższych 

wniosków zgłoszonych przez Dyrektora Oświaty.  
 

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji jedno myślnie pozytywnie zaopiniowała 
w/w wnioski proponowanych inwestycji w oświacie w roku 2014, w obecności                        
9 członków Komisji. 
 
 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał, co z planami rozbudowy Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku przy ul. Majowa 17/19? 
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 Dyrektor Oświaty odpowiedziała, iż projekt rozbudowy Ośrodka został opracowany 
celem pozyskania konkretnych środków unijnych. Obecnie nie ma takich planów.  
 Radny Janusz Goliński zwrócił uwagę na przeciekający dach w budynku przy                       
ul. Mickiewicza 43/47 w Otwocku, w którym funkcjonuje Powiatowe Gimnazjum Specjalne 
Nr 21 oraz Ognisko Wychowawcze „Świder”. Uściślił, i ż chodzi o salę gimnastyczną. 
Zagrożona zniszczeniem jest klepka i ściana działowa. Powiedział, że Dyrektor Ogniska nie 
posiada środków, które mogłyby zostać przeznaczone na niezbędny w tym przypadku remont, 
Dodał, że Gimnazjum takimi środkami dysponuje i mogłoby ze swojego budżetu ten wydatek 
ponieść. 

Radny Andrzej Szaciłło stwierdził, iż środki finansowe, które zostaną przeznaczone                                           
w przyszłym roku na kulturę, powinny pozostać na takim samym poziomie, jak w bieżącym 
roku. Następnie zgłosił wniosek do budżetu Powiatu na rok 2014 o budowę asfaltowej ścieżki 
rowerowej – chodnika w Otwocku wzdłuż ulicy Majowej. 

W związku z powyższym Przewodnicząca poddała głosowaniu poniższy wniosek.  
 
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji wnios kuje o ujęcie w budżecie Powiatu 
na rok 2014 budowy ścieżki rowerowej – chodnika w Otwocku wzdłuż ulicy Majowej, 
między ulicami Żurawią i Wołodyjowskiego, na długości około 900 metrów. 

Głosowanie: za – 9 osób. Wniosek został przyjęty jednomyślnie. 
 

Radny Jacek Czarnowski poddał rozważeniu propozycję zorganizowania mniejszej 
ilości imprez, ale w zamian za konkretne, dość wysokie środki. Stwierdził, iż nie powinno się 
rozdrabniać budżetu. Z takim apelem wystąpił już do wydziału promocji Starostwa.  

W wyniku dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu następujący 
wniosek. 
 
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji wnios kuje o zabezpieczenie środków na 
kultur ę, promocję, sport i turystykę na poziomie nie mniejszym niż w roku budżetowym 
2013.  

Głosowanie: za – 8 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 
Ad. 2 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż w połowie października br. Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Otwocku będzie dostępna dla czytelników. W dniu 15 października 
planowane jest jej uroczyste otwarcie. 
Przewodnicząca przypomniała, że w najbliższym czasie członkowie Komisji będą opiniowali 
również kalendarze imprez: kulturalnych, promocyjnych, sportowych i turystycznych na rok 
2014 organizowanych lub współfinansowanych przez Powiat. 
 
Ad. 3 
 Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie. 
 
Ad. 4 

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
 
Załącznik: 

1) lista obecności;  
2) pismo z dnia 17.09.2013 r. Dyrektora Oświaty Powiatowej w Otwocku dot. 

proponowanych inwestycji w oświacie – 2014 r. 
 

     Protokołowała:               Przewodniczyła: 
 
Honorata Tarnowska               Aneta Bartnicka  


