Protokół Nr 51/13
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
w dniu 14 listopada 2013 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy
ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącej Anety Bartnickiej, w godzinach
od 1615 do 1800. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie
z załączoną listą obecności. Przewodnicząca powitała wszystkich zebranych oraz
przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu
Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołów Nr 49-50/14 z posiedzeń Komisji.
5. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 1
Członek Zarządu Powiatu Janusz Budny przedstawił i omówił projekt uchwały
w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Poinformował, iż
projekt został poprzedzony konsultacjami, nie wpłynął żaden wniosek. Dodał, że zapisy
zaproponowane przez członków Zespołu zostały zaakceptowane. Jeżeli chodzi o priorytetowe
zadania publiczne, to zostały one wymienione w rozdziale 6.
Radna Barbara Parol zapytała o działania profilaktyczne z zakresu pomocy społecznej.
Członek Zarządu Powiatu Janusz Budny odpowiedział, że zadaniami priorytetowymi
w zakresie współpracy Powiatu z organizacjami na 2014 rok z zakresu pomocy społecznej są
następujące zadania o charakterze ponadgminnym, mianowicie:
a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
b) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
c) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności wspieranie działań
na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i promocji ich uczestnictwa w życiu
publicznym i integracji społecznej.
Następnie Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne zaopiniowanie
przedmiotowego projektu uchwały.
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Ad. 2
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku przedstawiła informację nt. stanu realizacji
zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok szkolny 2012/2013, zgodnie z załączonymi
materiałami na XXXIII sesję Rady Powiatu.
Ad. 3
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na konkursy odbywające się w szkołach
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średnich. Inicjatywa konkursów o randze powiatowej pochodzi głównie od gimnazjów. Radna
stwierdziła, iż z kalendarza imprez kulturalnych Powiatu korzystają głównie gimnazja,
natomiast szkoły, dla których organem założycielskim jest Powiat Otwocki – w mniejszym
stopniu. Następnie Przewodnicząca odniosła się do procedury uchwalania budżetu
informując, że właściwe merytorycznie Komisje Rady Powiatu opiniują projekt uchwały
budżetowej w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
W związku z powyższym w tym miesiącu odbędzie się jeszcze jedno posiedzenie, o terminie
radni zostaną poinformowani drogą e-mailową.
Ad. 4
Protokoły Nr 49-50/14 z posiedzeń Komisji zostały przyjęte przy jednym głosie
„wstrzymującym się”.
Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Załącznik:
1) lista obecności;
2) wyciąg Nr 605 z projektu protokołu Nr 158/13 z posiedzenia Zarządu
Powiatu w Otwocku w dniu 29.10.2013 r. dot. opinii Komisji nt. „Kalendarzy Imprez”
na rok 2014.
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