
Protokół Nr 20/16 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 30 sierpnia 2016 r. 
 

 

 Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącej, radnej Agnieszki Łątki, w godzinach od 1615 do 1800.                       
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku 
Hanna Majewska-Smółka oraz Kierownik Biura Kultury i Promocji Jędrzej Sudnikowicz, 
zgodnie z załączonymi listami obecności. 

Na wstępie Przewodnicząca serdecznie powitała wszystkich zebranych, a następnie 
przedstawiła poniższy porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku obrad.  
2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
3. Ocena aktywności Powiatu w sferze kultury, sportu i rekreacji za I półrocze 2016 

roku. 
4. Organizacja roku szkolnego 2016/17 na podstawie arkuszy organizacji pracy placówek 

oświatowych. 
5. Funkcjonowanie obiektów sportowych należących do Powiatu Otwockiego. 
6. Analiza liczby niećwiczących uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Otwocki. 
7. Informacja nt. przygotowania szkół i placówek szkolno-wychowawczych do 

rozpoczęcia roku szkolnego 2016/17. Wyniki rekrutacji. 
8. Sprawy różne. 
9. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad. 1 

Powyższy porządek obrad został przyjęty jednomyślnie w obecności 7 członków 
Komisji. 
 
Ad. 2 

Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, w obecności  
7 członków Komisji.  
 
Ad. 3  
 Kierownik Biura Kultury i Promocji Jędrzej Sudnikowicz na podstawie prezentacji 
multimedialne przedstawił aktywności Powiatu w sferze kultury, sportu i rekreacji                         
w I półroczu 2016 roku. 
Wydruk prezentacji multimedialnej w załączeniu.  
 
Ad. 4-7  

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka przedstawiła 
materiały dotyczące: 

• organizacji roku szkolnego 2016/17 na podstawie arkuszy organizacji pracy placówek 
oświatowych, 

• funkcjonowania obiektów sportowych należących do Powiatu Otwockiego, 



• analizy liczby niećwiczących uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Otwocki, 

• informacji nt. przygotowania szkół i placówek szkolno-wychowawczych do 
rozpoczęcia roku szkolnego 2016/17. Wyniki rekrutacji. 

Wydruk materiałów w załączeniu. 
 
 Rad ny Grzegorz Michalczyk nawiązując do wypowiedzi Starosty podczas XVI sesji 
Rady Powiatu poruszył kwestię wyników rekrutacji gimnazjalistów do szkół średnich i jego 
spadku, który można zaobserwować już od 2011 roku.  
 Radna Aneta Bartnicka wyjaśniła, że Otwock naprawdę nie jest atrakcyjnym miastem 
dla młodzieży. Dyrektorzy i rady pedagogiczne pracują nad uatrakcyjnieniem oferty 
edukacyjnej, starają się tworzyć nowe profile klas tak, by zachęcić i zainteresować swoją 
ofertą gimnazjalistów, za przykład podała innowację pedagogiczną o kierunku strażak-
logistyk, który spotkał się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. 
 Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił o przedstawienie sytuacji w szkołach,                    
w których został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora. 
 Aneta Bartnicka – członek zarządu poinformowała, że w Liceum Ogólnokształcącym 
Nr I im. K. I. Gałczyńskiego Dyrektorem została osoba, która wygrała konkurs i otrzymała 
powierzenie stanowiska na 5 lat.  

Radna Aneta Bartnicka oświadczyła, że Dyrektorem w Zespole Szkół Ekonomiczno - 
Gastronomicznych w Otwocku jest Pani Apolonia Żołądek, która wygrała konkurs i przyjęła 
powierzenie na 1 rok. Natomiast w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku konkurs wygrał Pan 
Grzegorz Michalczyk, który nie podpisał jeszcze umowy o pracę. Jeśli do podpisania umowy 
nie dojdzie, w najbliższych dniach pełniącą obowiązki Dyrektora zostanie Pani Wicedyrektor 
Pani Monika Chudek. 
 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał, na jak długo zostanie powierzone stanowisko 
Dyrektora Pani Monice Chudek? 
 Radna Aneta Bartnicka odpowiedziała, że na okres 10 miesięcy - do końca czerwca. 
 Radny Krzysztof Szczegielniak z racji, że sprawa dotarła do Wojewody 
Mazowieckiego poprosił w imieniu Komisji, by skany wyjaśnień, które otrzymał, zostały 
przesłane do Radnych. 
 Radna Aneta Bartnicka poprosiła o zaprotokołowanie tej prośby.  

Radna Grażyna Olszewska poprosiła, by przedstawić radnym, ile razy zdarzyła się 
taka sytuacja, żeby po wygranym konkursie zostało przekazane kandydatowi powierzenie na 
1 rok. 

Radna Aneta Bartnicka odpowiedziała, że tego typu sytuacja zdarzyła się w przypadku 
powierzenia stanowiska panu Cezaremu Łukaszewskiemu – pan dyrektor otrzymał 
powierzenie na 1 rok, a następnie na 5 lat. 

Radna Grażyna Olszewska nawiązując do informacji, które zostały przedstawione 
podczas ostatniej sesji dot. zatrudnionych nauczycieli spoza Powiatu Otwockiego zapytała, 
jaki to może być odsetek pracowników? 

Radna Aneta Bartnicka na podstawie zestawienia, które posiada Zarząd Powiatu 
poinformowała, że najwięcej zatrudnionych pracowników spoza Powiatu Otwockiego jest          
w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznym i wynosi on około 30%.  

Radny Grzegorz Michalczyk poprosił Radną Anetę Bartnicką, by odpowiedziała czy 
prawdą jest, że w Zespole Szkół Nr 2 został zatrudniony Pan Łukasik? 

Radna Aneta Bartnicka odpowiedziała twierdząco. 
Radna Grażyna Olszewska stwierdziła, że cała sytuacja związana z Panem Łukasikiem 

pachnie „strasznym kolesiostwem”. 



W trakcie powstałej dyskusji Radny Krzysztof Szczegielniak zaproponował 
stanowisko Komisji: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wyraża negatywną opinię dotyczącą podjęcia 
przez Zarząd Powiatu uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora w Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 2 i w Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych na jeden rok. 
Zdaniem Komisji decyzja miała negatywny wpływ na przygotowanie procesu dydaktyczno-
wychowawczego w bieżącym roku ww. placówkach.  
 
Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymały się” – 2 osoby. 
 
Ad. 8 

1) Radny Grzegorz Michalczyk w obecności Dyrektora Oświaty Powiatowej                     
w Otwocku Pani Hanny Majewskiej - Smółki i członków Komisji złożył na ręce 
Radnej Anety Bartnickiej rezygnację ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2. 

 
2) Przewodnicząca Komisji odczytała wyciąg Nr 303 z projektu protokołu Nr 85/16               

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 24 czerwca 2016 r., który 
wpłynął do Komisji. Komisja zapoznała się z decyzją Zarządu i zgłosiła wniosek.  

 
Wniosek: 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o samorządzie powiatowym, Komisja 
Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje do Zarz ądu o przygotowanie projektów uchwał 
wraz z regulaminem w sprawie przyznawania nagród dla maturzystów szkół powiatu 
otwockiego na rok 2017.  
 
Głosowanie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: za – 8 osób. Wniosek został przyjęty. 
 
Ad. 9 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
 
W załączeniu: 

1) lista obecności; 
2) prezentacja multimedialna „Aktywności Powiatu w sferze kultury, sportu i rekreacji       

w I półroczu 2016 roku”; 
3) wyciąg Nr 303 z projektu protokołu Nr 85/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu             

w Otwocku w dniu 24 czerwca 2016 r; 
 
 
            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
          Klaudia Kędziorek              Agnieszka Łątka 
 


