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Protokół Nr 31/17 

 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 30 maja 2017 r. 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku, przy     

ul. Słowackiego 4/10 pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji radnej Agnieszki Łątki,              

w godzinach od 16
15

 do 18
30

.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, dyrektorzy jednostek oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest powiat otwocki oraz Kierownik Zespołu ds. 

Nieletnich i Patologii st. asp. Pan Paweł Smoliński, zgodnie z załączonymi listami obecności.  

Przewodnicząca powitała wszystkich zebranych, a następnie zaproponowała poniższy 

porządek obrad. 

 

Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołów.  

3. Ocena stanu bezpieczeństwa w szkołach, zapoznanie się z zagrożeniami oraz 

możliwości zapobiegania im. Spotkanie z Dyrektorami szkół oraz przedstawicielami 

policji. 

4. Funkcjonowanie powiatowych placówek oświatowych – lustracja budynku Zespołu 

Szkół Nr 1 w Otwocku, przy ul. Słowackiego 4/10. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad. 

 

Ad. 2 

•  Protokół Nr 29/17 z dnia 14 marca 2017 r. został przyjęty jednomyślnie w obecności  

6 członków Komisji. 

 

• Protokół Nr 30/17 z dnia 30 marca 2017 r. został przyjęty jednomyślnie w obecności  

6 członków Komisji. 

 

Ad. 3 

Kierownik Zespołu ds. Nieletnich i Patologii st. asp. Pan Paweł Smoliński na wstępie 

zaznaczył, że szkoły z terenu powiatu otwockiego bardzo chętnie współpracują z Policją, co 

znacznie usprawnia pracę. Następnie przedstawił sprawozdanie z rozpoznania zjawisk 

patologicznych, demoralizacji i przestępczości nieletnich na terenie podległym Komendzie 

Powiatowej Policji w Otwocku w 2016 roku. 

Materiały w załączeniu. 

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał czy dane przedstawione w dokumentacji 

dotyczą dzieci z Otwocka czy z całego powiatu?  

Pan Paweł Smoliński odpowiedział, że są to dane dla całego powiatu otwockiego. 

Przewodnicząca Komisji udzieliła głosu dyrektorom szkół obecnym na posiedzeniu 

Komisji. Dyrektorzy zwracali uwagę na bezpieczeństwo uczniów na terenie placówek oraz 

podczas drogi z i do szkoły.   

W wyniku dyskusji oraz informacji przedstawionych przed dyrektorów szkół Komisja 

przyjęła poniższe wnioski: 
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Wniosek: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu nawiązując do wypowiedzi Pani Dyrektor Zespołu 

Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica wnioskuje o zwiększenie 

bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy ul. Żeromskiego róg ul. Konopnickiej 

poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na żądanie. 

 

Głosowanie: „za” – 7 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

Wniosek: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu nawiązując do wypowiedzi Pani Dyrektor Liceum 

Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego wnioskuje o wykonanie ogrodzenia 

wokół budynku szkoły zgodnie z wykonanym projektem. 

 

Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 1 osoba. 

 

Wniosek: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu nawiązując do wypowiedzi Pani Dyrektor Liceum 

Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego ponownie wnioskuje o wykonanie 

remontu podłóg w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów w placówce. 

 

Głosowanie: „za” – 8 osób. 

 

Wniosek: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu nawiązując do wypowiedzi Pani Dyrektor 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej wnioskuje 

o wykonanie windy i zakup schodołazów w placówce w celu poprawy bezpieczeństwa 

uczniów z niepełnosprawnością ruchową.  
  

Głosowanie: „za” – 8 osób. 

 

Wniosek: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje o poprawienie oznakowania przejścia 

dla pieszych na ul. Filipowicza przy Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. 

Gałczyńskiego. 

Głosowanie: „za” – 8 osób. 

 

 Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku w imieniu 

dyrektorów szkół obecnych na posiedzeniu Komisji podziękowała za zaproszenie oraz 

zaapelowała, aby przy zatwierdzaniu planów finansowych placówek oświatowych nie obcinać 

im budżetu, ponieważ uniemożliwia to podjęcie prac inwestycyjnych w budynkach szkół. 

 W związku z powyższym radna Grażyna Olszewska zgłosiła poniższy wniosek. 

 

Wniosek  

Biorąc pod uwagę stanowisko dyrektorów szkół Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 

wnioskuje do Zarządu Powiatu, aby przy zatwierdzaniu planów finansowych placówek 

oświatowych uwzględniał ich realne potrzeby. 

 

Głosowanie: „za” – 5 osób, „wstrzymały się” – 3 osoby. 
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Radna Aneta Bartnicka – członek Zarządu nie zgodziła się z brzmieniem powyższego 

wniosku, który sugeruje, iż Zarząd opiniując plany finansowe placówek nie uwzględnia ich 

potrzeb, ponieważ tak nie jest. 

Przewodnicząca Komisji podziękowała zaproszonym gościom za przybycie i udział  

w posiedzeniu Komisji. 

 

Ad. 4 

 Następnie członkowie Komisji wizytowali Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku, przy  

ul. Słowackiego 4/10. 

 

Ad. 5 

1) Radny Krzysztof Szczegielniak poruszył kwestię nauczycieli, którzy mają uśredniane 

wynagrodzenie za pracę w komisjach maturalnych. 

 

2) Radny Krzysztof Szczegielniak poruszył kwestię dodatków dla nauczycieli 

pracujących w szkole specjalnej z dziećmi, które posiadają orzeczenie o nauczanie 

indywidualne i nauczycieli pracujących w szkołach masowych, którzy również 

pracują z takimi dziećmi, a nie otrzymują żadnych dodatków. 

 

Ad. 6 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczyła: 

 

Agnieszka Łątka 

 

 

 


