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Protokół Nr 27/12 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w dniu 22 marca 2012 r. 
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącej, radnej Anety Bartnickiej, w godzinach od 1615 do 1800.                         
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi listami 
obecności. 
 
Porządek  posiedzenia:  
1. Potrzeby kształcenia specjalnego w Powiecie Otwockim na podstawie wydanych orzeczeń 

przez PPPP w Otwocku w aspekcie sytuacji lokalowej Gimnazjum Specjalnego nr 21.  
2. Sprawy róŜne. 
3. Przyjęcie protokołu Nr 25/12 z posiedzenia Komisji.  
4. Zakończenie obrad. 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
Ad. 1 
 
 Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka przedstawiła 
członkom Komisji informację nt. potrzeby kształcenia specjalnego w Powiecie Otwockim            
na podstawie wydanych orzeczeń przez  Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Otwocku w aspekcie sytuacji lokalowej Gimnazjum Specjalnego nr 21. Poinformowała             
o organizacji Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 oraz potencjalnych kandydatach               
do klasy pierwszej i drugiej, zgodnie z pismem przekazanym drogą elektroniczną 21 marca 
br. (w załączeniu). Podsumowując stwierdziła, iŜ biorąc pod uwagę obecny stan w zakresie 
potrzeb naleŜałoby w arkuszu organizacyjnym zatwierdzić dwie dodatkowe klasy – jedną 
pierwszą i jedną drugą. Konsekwencją powyŜszego (ze względu na znaczny wzrost liczby 
uczniów) byłaby konieczność przekazania trzech dodatkowych sal lekcyjnych, pomieszczenia 
na szatnię, pomieszczenia dla pedagoga i pomieszczenia na sekretariat. 
 W wyniku dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu poniŜszym wniosek.  
 
WNIOSEK 
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji wyra Ŝa pozytywną opinię w sprawie 
utworzenia dodatkowych klas w Gimnazjum Specjalnym Nr 21 oraz widzi pilną 
potrzebę utworzenia niezbędnych pomieszczeń w celu realizacji zamierzenia.   

Głosowanie: za – 9 osób.  
Wniosek został przyjęty jednomyślnie w obecności 9 członków Komisji.  

  
Ad. 2 
 
1. Przewodnicząca Aneta Bartnicka przypomniała, iŜ Pani Dyrektor Oświaty Powiatowej 

informowała podczas prac Komisji nad projektem budŜetu Powiatu na rok 2012, Ŝe jeŜeli 
wzrośnie składka rentowa o 2%, to Powiat nie zmieści się w przedstawionym budŜecie, 
poza tym nie będzie środków na ewentualne awarie. W związku z powyŜszym 
Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie bieŜącej sytuacji.  

 
Dyrektor Oświaty Powiatowej powiedziała, Ŝe obecnie na składkę rentową brakuje    

ok. 500 tys. zł. Powiat czeka na oficjalną informację w sprawie środków w postaci subwencji 
oświatowej, która została utrzymana praktycznie na tym samym poziomie (niŜsza tylko                      
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o ok. 5 tys. zł). Dyrektor dodała, Ŝe moŜliwe, iŜ samorządy dzięki zapisom w ustawie 
budŜetowej otrzymają dotację na zwiększenie składki rentowej dla nauczycieli.  

  
2. Radny Janusz Goliński zapytał o: 

− artykuł opublikowany w dzisiejszym numerze Tygodnika Regionalnego (Nr 12) 
pt. „Szkoły do likwidacji”; 

− ekspertyzę dachu Liceum Gałczyńskiego. 
 

Dyrektor Oświaty Powiatowej poinformowała, Ŝe w/w artykuł dotyczy szkół Powiatu, 
które są przekształcane z tytułu reformy, jako szkoły do likwidacji. Takie teŜ wyjaśnienie 
zostało złoŜone redakcji. JeŜeli chodzi o ekspertyzę dachu Liceum Gałczyńskiego, to została 
ona wykonana. Wynika z niej, Ŝe cały dach jest do wymiany. Po sporządzeniu kosztorysu 
będzie wiadomo jaka to będzie kwota.  
 
3. Przewodnicząca Aneta Bartnicka odniosła się do sprawozdania z pracy Komisji za rok 

2011. Przypomniała o wnioskach zgłaszanych przez członków Komisji, przy okazji 
wizytowania placówek wchodzących w skład jednostek organizacyjnych Oświaty 
Powiatowej w Otwocku.  

 
Dyrektor Oświaty Powiatowej odniosła się do wniosków Komisji, a następnie 

poinformowała o ich realizacji.  
 
Ad. 3 
 
 Protokół Nr 25/12 z posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie,                        
w obecności 9 członków Komisji.   
 
Ad. 4 
 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

Przebieg całości obrad zarejestrowano na nośniku cyfrowym. 
 
 

            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska                                                        Aneta Bartnicka 
 


