Protokół Nr 55/14
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
w dniu 26 marca 2014 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy
ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącej Anety Bartnickiej, w godzinach
od 1615 do 1830. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą
obecności oraz goście:
− Członek Zarządu Powiatu Janusz Budny,
− Kierownik Samodzielnego Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego
w Otwocku Anna Rosłaniec,
− Pan Grzegorz Sychowiec – koordynator ds. szkolnych zawodów sportowych.
Przewodnicząca powitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła poniższy porządek
posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1. Organizacja wydarzeń sportowych w Powiecie.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołów Nr 53-54 z poprzednich posiedzeń Komisji.
4. Zakończenie obrad.
Ad. 1
Członek Zarządu Powiatu Janusz Budny poinformował, iż Powiat Otwocki jest
organizatorem oraz koordynatorem imprez sportowych na poziomie szkolnym, na które
środki przeznacza Rada Powiatu. Mistrzostwa Powiatu Otwockiego szkół odbywają się na
podstawie regulaminu przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu. Nad całością czuwa Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Otwocku, który wygrał konkurs na prowadzenie
zajęć. Osobą odpowiedzialną z jego ramienia, koordynującą zawody, jest Pan Grzegorz
Sychowiec, który w wielu przypadkach koordynuje również eliminacje gminne. Członek
Zarządu zwrócił uwagę, iż środki finansowe zabezpieczone w budżecie Powiatu na rok 2014
przeznaczone na realizację w/w zadania są za małe, aby przeprowadzać zawody we
wszystkich regulaminowych dyscyplinach. Powiedział, że Powiat nie ma również możliwości
wsparcia sportu pozaszkolnego oraz ciekawych inicjatyw, jakie zgłaszają organizacje
pozarządowe. W tego rodzaju przypadkach Powiat może udzielić wyłącznie wsparcia
organizacyjnego oraz pomóc w poszukiwaniu środków.
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 na podstawie „Regulaminu współzawodnictwa sportowego w ramach
Mistrzostw Powiatu Otwockiego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
na lata 2012-2014”. Wystarczająca kwota na roczne zawody sportowe to 80 tys. zł. Obecnie
w budżecie zabezpieczone jest 40 tys. zł plus 5 tys. zł na dojazdy. Pan Sychowiec poprosił,
aby Rada Powiatu, w miarę możliwości, zwiększyła kwotę na realizację w/w zadania.
Nadmienił, iż w roku szkolnym 2012/2013 w zawodach wzięło udział 3470 dzieci, ponadto
cały czas przybywa szkół, które delegują uczniów do startu.
Radny Andrzej Szaciłło poprosił, aby rozważono możliwość zwiększenia
dofinansowania na sport. Zaproponował przesunięcia w ramach budżetu polegające na zdjęciu
kwoty 50 tys. zł z budowy mostu na rzece Świder. Uzasadnił, że realizacja w/w zadania
w roku bieżącym jest po prostu niemożliwa, w związku z czym Rada i tak będzie musiała
zdjąć środki z tej pozycji.
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Pan Janusz Budny poinformował, że zamierzał wystąpić z wnioskiem do Zarządu
Powiatu o zwiększenie przedmiotowych środków na drugą połowę roku.
Radna Barbara Parol zwróciła uwagę, iż w budżecie zaplanowano 100 tys. zł na
zachowanie domu „Agatka” w Ognisku Wychowawczym „Świder” im. Kazimierza
Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku. Stwierdziła, iż blokowanie w ten sposób środków nie ma
żadnego sensu. Dodała, że w „Agatce” nie można przeprowadzić remontu, obiektowi grozi
zamknięcie.
Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk poinformował, iż kwota 100 tys. zł na
remont „Agatki” została zabezpieczona w budżecie, zgodnie z wnioskiem Komisji
Budżetowej. Przed podjęciem prac zostanie zlecona ekspertyza, na podstawie której Zarząd
podejmie stosowną decyzję.
Radny Jacek Czarnowski przypomniał, iż zgodnie z zapisami przyjętymi do uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014, wydatki inwestycyjne będą wykonywane
po zrealizowaniu dochodów ze sprzedaży mienia.
Radny Andrzej Szaciłło zgłosił wniosek, aby Zarząd Powiatu rozważył możliwość
zmniejszenia kwoty zaplanowanej na realizację zadania pt.: „Rozbudowa ul. Jana Pawła II
w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowy odcinka projektowanej ul. Sikorskiego
na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder na
terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki” do 250 tys. zł celem przeznaczenia
50 tys. zł na sport szkolny.
Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu przyjęcie w/w wniosku radnego.
Głosowanie: za – 4 osoby, wstrzymały się – 3 osoby.
Pan Grzegorz Michalczyk powiedział, że Powiat mógłby przejąć organizację części
zawodów rejonowych stając się ośrodkiem sportu szkolnego dla całego regionu. Jako
przykład podał Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej Regionu Legionowo w piłce
ręcznej dziewcząt, które odbyły się w dniu 20 marca br. w Karczewie.
Ad. 2
1. Radny Andrzej Szaciłło polecił uwadze „Notes Otwocki” Wydawnictwa Austeria.
Poinformował, iż na jego wniosek Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Powiatu zarekomendowała właściwemu członkowi Zarządowi Powiatu w/w gadżet
reklamowy, który może stanowić materiał promocyjny Powiatu Otwockiego.
2. Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo z dnia 03.03.2014 r. Prezesa Fundacji
Konstruktywnego Rozwoju Zbigniewa Michalczyka dot. realizacji programu Poradni
Terapii i Leczenia Uzależnień i innych zaburzeń dla Dzieci i Młodzieży oraz ich
rodzin z terenu Powiatu Otwockiego.
Radna Barbara Parol poinformowała, iż odbyło się spotkanie przewodniczących:
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny, Komisji
Budżetowej, Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Ustalono, że prowadzenie w/w zadania
zostanie powierzone PCPR. Jest również pomysł, żeby Powiatowe Centrum Zdrowia podjęło
działania mające na celu pozyskanie kontraktu na prowadzenie w/w poradni.
Przewodnicząca Aneta Bartnicka dodała, że PCPR od wielu już lat współpracuje
z rodzinami (ok. 1 tys.). Podczas spotkania padła propozycja, aby Biuro Promocji pomogło
PCPR w prezentacji jednostki na zewnątrz.
Ad. 3
Protokoły Nr 53-54/14 z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte
jednomyślnie.
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Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Załącznik:
1) lista obecności;
2) pismo z dnia 03.03.2014 r. Prezesa Fundacji Konstruktywnego Rozwoju Zbigniewa
Michalczyka dot. realizacji programu Poradni Terapii i Leczenia Uzależnień
i innych zaburzeń dla Dzieci i Młodzieży oraz ich rodzin z terenu Powiatu
Otwockiego.

Protokołowała:

Przewodniczyła:

Honorata Tarnowska

Aneta Bartnicka
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