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Protokół Nr 33/17 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 31 sierpnia 2017 r. 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy 

ul. Górnej 13 pod kierunkiem Wiceprzewodniczącej Komisji, radnej Anety Bartnickiej,  

w godzinach od 16
15 

do 18
00

.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Kierownik Biura Kultury  

i Promocji Jędrzej Sudnikowicz a także przedstawiciele prasy lokalnej: Linii Otwockiej oraz 

iOtwock, zgodnie z załączonymi listami obecności.  

Wiceprzewodnicząca Komisji powitała wszystkich zebranych oraz poinformowała, że 

na prośbę Przewodniczącej Pani Agnieszki Łątki poprowadzi dzisiejsze posiedzenie. 

Następnie zaproponowała poniższy porządek obrad 

 

Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Informacja nt. przygotowania szkół i placówek szkolno-wychowawczych do 

rozpoczęcia roku szkolnego 2017/18. Wyniki rekrutacji. 

3. Informacja o przebiegu prac remontowych w budynkach oświaty. 

4. Zasady przyznawania stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce. 

5. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Radni nie zgłosili uwag do powyższego porządku obrad. 

 

Ad. 2 

Wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała, że w okresie wakacyjnym zostały 

przeprowadzone liczne remonty w placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Otwocki. Dodała również, że w związku z powyższym zostały 

przeprowadzone kontrole przez specjalnie powołaną do tego zadania komisję. Z każdej 

kontroli zostały sporządzone protokoły pokontrolne. 

 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał czy wspomniana komisja zajęła się również 

dojściem do szkół? 

 Wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedziała, że na dzisiejszym posiedzeniu ten temat 

podjęła Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, której Przewodniczącym jest Starosta.  

Z informacji uzyskanych od Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych oraz komendantów służb 

porządkowych poinformowała, iż w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów wszystkie 

przejścia dla pieszych, które znajdują się przy szkołach zostały odmalowane. 

Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji przedstawiła zestawienie liczby uczniów 

przyjętych w rekrutacji podstawowej na rok szkolny 2017/2018 do szkół 

ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki – stan na 

21.07.2017 r. Wydruk materiałów w załączeniu. 

Radny Jacek Czarnowski zapytał ilu uczniów starało się o przyjęcie do liceów  

w Otwocku a ilu z nich zostało przyjętych a ilu nie zostało przyjętych? 

 Wiceprzewodnicząca Komisji zobowiązała się do przygotowania i przesłania 

informacji drogą elektroniczną. 
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Krzysztof Szczegielniak zapytał, kiedy i kto wydał decyzję o utworzenia szóstej klasy 

pierwszej w Zespole Szkół Nr 1? Ponieważ z materiałów przekazanych do wiadomości 

Komisji wynika, iż „Słowacki” zrekrutował znacznie więcej uczniów niż miał on miejsc. 

Natomiast gdyby odjąć tę nadwyżkę uczniów i przenieść ich do „Gałczyńskiego” okazałoby 

się, że oba licea przyjęły do klas pierwszych po 150 uczniów. Radny dodał również,                       

że z informacji, które otrzymał dowiedział się, że „Słowacki” dzwonił do uczniów, którzy 

składali dokumenty do „Gałczyńskiego” i proponował im miejsca w swojej placówce.  

Wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedziała, że decyzję wydał Zarząd Powiatu na 

jednym z posiedzeń na przełomie lipca – sierpnia. Dodała również, że w informatorze szkół, 

które były rozdawane uczniom gimnazjów na początku roku oraz które również otrzymali 

radni została zamieszczona informacja o możliwości powołania szóstej klasy pierwszej                   

w „Słowackim”. Natomiast „Gałczyński” od razu zaznaczył, że nie utworzy szóstej klasy 

pierwszej. Została również wyjaśniona zaistniała sytuacja dot. wykonanych telefonów do 

uczniów przez Zespół Szkół Nr 1 do uczniów składających dokumentację do Liceum 

Ogólnokształcącym Nr I im. K. I. Gałczyńskiego. 

Radny Grzegorz Michalczyk zapytał, czym się różni klasa I b1 biologia-chemia-

matematyka (przyrodniczo-medyczna) ½ klasy od klasy I b2 biologia-chemia-matematyka 

(przyrodniczo-medyczna) ½ klasy w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K. I. 

Gałczyńskiego ul. Filipowicza 9 w Otwocku? 

Wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedziała, że jest to jedna klasa podzielona na 

dwie grupy z rozszerzeniem poszczególnych przedmiotów.   

Wiceprzewodnicząca Komisji podczas dyskusji dot. problemu odpływu uczniów do 

szkół ponadpodstawowych znajdujących się poza terenem powiatu otwockiego, zobowiązała 

się do przygotowania zestawienia przedstawiającego powyższy problem z podziałem na lata. 

Radny Grzegorz Michalczyk zapytał, z jaką punktacją przyjęto uczniów do Zespołu 

Szkół Nr 2 na kierunek technik informatyk?  

Wiceprzewodnicząca Komisji zobowiązała się do przesłania ww. informacji droga 

elektroniczną. 

Krzysztof Szczegielniak poprosił o informacje ilu nauczycieli zatrudniono w Zespole 

Szkół Nr 1 w związku z utworzeniem szóstej klasy pierwszej. 

Wiceprzewodnicząca Komisji zobowiązała się do przesłania ww. informacji droga 

elektroniczną. 

 

Ad. 3 

Wiceprzewodnicząca Komisji przedstawiła informacje o przebiegu prac remontowych 

przeprowadzonych w budynkach w szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Otwocki. 

Wydruk materiałów w załączeniu. 

Radny Jacek Czarnowski nawiązując do ubiegłego posiedzenia Komisji  

w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i informacji uzyskanych od Pani Dyrektor 

zapytał czy w obecnym roku budżetowym zostaną przeprowadzone prace remontowe dot. 

hydrantów ww. placówce? 

Wiceprzewodnicząca odpowiedziała ze są to prace bardzo kosztowne i nie jest 

możliwe wykonania ich w obecnym roku. Powyższe prace prawdopodobnie zostaną 

wykonane w 2018 roku. 

 

Ad. 4  

Kierownik Biura Kultury i Promocji Jędrzej Sudnikowicz przedstawił radnym zasady 

przyznawania stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest  
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Powiat Otwocki oraz dla studentów będących mieszkańcami Powiatu Otwockiego. Stypendia 

zostaną przyznawane za szczególne osiągnięcia naukowe oraz za bardzo dobre wyniki                     

w nauce, za osiągnięcia artystyczne oraz za osiągniecia sportowe. 

 

Ad. 5 

Protokół Nr 32/17 z posiedzenia Komisji w dniu 4 lipca 2017 r. został przyjęty  

w obecności 7 członków Komisji. 

 

Głosowanie: „za” – 4 osoby, „wstrzymały się” – 2 osoby, nie głosowała 1 osoba. 

 
Ad. 6 

1) Wiceprzewodnicząca Komisji przestawiła wyciągi Nr 589 i 596 z projektów 

protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu w Otwocku, które wpłynęły do Komisji dot. 

wynajmowania sal w PMDK oraz pozostałych placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Otwocki dla partii politycznych, stowarzyszeń  

i związków. 

 

Komisja zapoznała się ze stanowiskiem Zarządu Powiatu. 

 

2) Wiceprzewodnicząca Komisji zaprosiła radnych na Narodowe Czytanie „Wesela” 

Stanisława Wyspiańskiego, które odbędzie się 2 września o godz. 11.00 w siedzibie 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku przy ul. Pułaskiego 3A. 

 

Radny Jacek Czarnowski zapytał, dlaczego Powiatowa Biblioteka Publiczna nie 

zgłosiła tego faktu do kancelarii Prezydenta? Ponieważ powyższa placówka w związku z tym 

wydarzeniem nie została uwzględniona na mapie.  

Wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedziała, że Powiatowa Biblioteka z pewnością 

dopilnowała wszelkich formalności związanych z tym wydarzeniem.  

 

3) Wiceprzewodnicząca Komisji zaprosiła radnych na wystawę pn. „Chwała oręża 

polskiego 1807-1963” której uroczyste otwarcie odbędzie się 11 września  

o godz. 18.00 w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku  

przy ul. Pułaskiego 3A. 

 

4) Wiceprzewodnicząca Komisji przedstawiła pismo z dnia 07 lipca 2017 r. dot. prośby  

o przyznanie dotacji dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 

z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju od 1 września 2017 r. oraz odpowiedz 

Zarządu na powyższe pismo z dnia 30 sierpnia 2017 r. (znak sprawy: 

SRP.0005.9.2017) 

 

Komisja przyjęła ww. wyjaśnienia do akceptującej wiadomości. 

 

Ad. 7 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
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W załączeniu do protokołu: 

1) lista obecności; 

2) wyciąg Nr 589 z projektu protokołu Nr 150/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w Otwocku w dniu 12 lipca 2017 r.; 

3) wyciąg Nr 596 z projektu protokołu Nr 151/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w Otwocku w dniu 19 lipca 2017 r. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczyła: 

 

Aneta Bartnicka 

 

 


