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Protokół Nr 6/15 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 24 czerwca 2015 r. 
 
 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 
kierunkiem Przewodniczącej, radnej Agnieszki Łątki, w godzinach od 1615 do 1745.                            
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Oświaty Powiatowej Hanna 
Majewska-Smółka oraz w zastępstwie Skarbnika Powiatu – Główny Księgowy Starostwa 
Małgorzata Komosa zgodnie z załączonymi listami obecności. 
 Na wstępie Przewodnicząca serdecznie powitała wszystkich zebranych na posiedzeniu 
Komisji oraz przedstawiła proponowany porządek posiedzenia. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Organizacja roku szkolnego 2015/16 na podstawie arkuszy organizacji pracy placówek 
oświatowych. 

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014. 
3. Sprawy bieżące. 
4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
5. Zakończenie obrad. 

 
Powyższy porządek obrad został przyjęty jednomyślnie w obecności 7 członków 

Komisji. 
 
Ad. 1 
 Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka przedstawiła 
organizację roku szkolnego 2015/2016 na podstawie arkuszy organizacji pracy placówek 
oświatowych.  
Powiedziała, że wszelkie aneksy wynikające zarówno z rekrutacji, jak i kwalifikacji zostaną 
naniesione w sierpniu br. Oznajmiła, że przewidywane jest łączenie dwóch klas w technikum 
Zespołu Szkół Nr 2. 
 Radny Krzysztof Szczegielniak zadał pytanie odnośnie klas pierwszych, ile oddziałów 
zostanie otwartych w Zespole Szkół Ogólnokształcących, a ile w Zespole Szkół Nr 1? 
 Dyrektor odpowiedziała, że po pięć klas, a jeżeli będzie takie zapotrzebowanie 
otworzone zostaną klasy szóste. Dodała, że w ZSO jest niewielka szansa na otwarcie klasy 
szóstej natomiast w ZS Nr 1 jest przeciwnie. 
 Starosta zapytał, jak liczne są obecnie klasy ww. placówek? 
 Dyrektor odpowiedziała, że w przypadku liceów ogólnokształcących są porównywalne 
28-32 uczniów, w „Gałczyńskim” jest również klasa 23 osobowa, a w „Słowackim” ok. 24 
osobowa. Największa liczba uczniów jest w „Ekonomiku” ok. 32-34 uczniów, natomiast 
największy problem jest w „Nukleoniku”, ponieważ w technikum oddziały, które w pierwszej 
klasie liczyły ok. 32-35 uczniów, w trzeciej liczą ok. 8. 
 Radny Janusz Goliński zapytał, czy istnieje już rozpoznanie ilu uczniów z Powiatu 
wybrało szkoły warszawskie i ościenne powiatu otwockiego? 
 Dyrektor odpowiedziała, że taka informacja będzie dostępna w późniejszym terminie, 
po zakończeniu rekrutacji w szkołach. 
 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał, czy w przypadku braku miejsc w danej klasie 
szkoły proponują przeniesienie do innej mniej licznej? 
 Dyrektor powiedziała, że szkoły zawsze próbują rozmawiać, aby zatrzymać uczniów.  
 Radny Janusz Goliński zapytał o wysokość subwencji przeznaczonej na nowych 
uczniów, czy będzie niezbędna dotacja? 
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 Dyrektor odpowiedziała że jeszcze nie może się wypowiedzieć na temat subwencji na 
rok 2016, można jedynie szacować na podstawie bieżącego roku. 
Wyjaśniła, że w placówkach kształcenia specjalnego jest nadwyżka środków, natomiast we 
wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych subwencja jest niedoszacowana w stosunku                      
do planu. Najmniejszy deficyt jest w ZSEG ponad 700 tys. zł, następnie w ZS Nr 1                                 
ok. 900 tys. zł i ZSO ok. 1 mln zł, największy zaś w ZS Nr 2 ok. 1 mln 200 tys. zł. 
 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał, czy w takim razie stać Powiat, aby otwierać 
szóste oddziały? 
 Dyrektor powiedziała, że jest określony plan dla wszystkich placówek, od września 
robione są analizy i przesunięcia w budżecie, aby te wszystkie placówki były zabezpieczone. 
 Radny Dariusz Sokół w związku z likwidacją liceum w „Nukleoniku” zapytał, jaka 
przyszłość czeka nauczycieli liceum? 
 Dyrektor odpowiedziała, że nauczyciele są zatrudnieni w zespole i żaden z nich nie 
jest przypisany bezpośrednio do liceum. 
Powiedziała, że zostanie przygotowane szczegółowe zestawienie dotyczące zakończonego 
naboru w szkołach. Przedstawiła także informacje o planowanych w placówkach remontach. 
 Starosta zapytał o koncepcję wybudowania zjazdu z drogi powiatowej do Powiatowej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku, gdyż jego wybudowanie zajmie kilka 
miejsc parkingowych. 
 Dyrektor wyjaśniła, że w tym miejscu nie jest planowany parking, będą to natomiast 
miejsca postojowe dla pracowników. 
 
Ad. 2 
 Główny Księgowy Starostwa Małgorzata Komosa omówiła sprawozdanie  
z wykonania budżetu za rok 2014. 
Powiedziała, że w 2014 roku subwencja na Oświatę kształtowała się w kwocie ok. 46 mln zł, 
jest to 42% wszystkich dochodów Powiatu, wydatki stanowią kwotę ok. 43 mln 800 tys. zł. 
W tej kwocie zawierają się bieżące wydatki oraz dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 
1 457 681,76 zł. Wymieniła wydatki na inwestycje realizowane w 2014 roku w Oświatowych 
Powiatowych placówkach, które ogółem ukształtowały się w kwocie 1 945 608,85 zł.: 
− w MOS „Jędruś” wydano 57 496,39 zł na wykonanie wentylacji, przygotowanie 

dokumentacji technicznej oraz sfinansowanie nadzoru inwestorskiego prowadzonych 
prac, 

− w Powiatowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej wydano 320 342,99 zł  
na termomodernizację, 

− w ZS Nr 2 wydano 1 191 530,70 zł na budowę warsztatów, 
− w ZSO wydano 376 238,77 zł na zrealizowanie robot budowlanych, remont zespołu 

sanitarnego oraz sfinansowanie opracowania dokumentacji i nadzoru inwestorskiego. 
Powiedziała, że największe dotacje spośród szkół niepublicznych przeznaczane są 
na „Edukatora” i „Pascala”. 
 Radny Grzegorz Michalczyk zapytał czy Powiat zatrzymał z subwencji ponad 
2 mln zł? 
 Małgorzata Komosa odpowiedziała, że ta kwota została przeznaczona na ww. wydatki 
inwestycyjne. 
 Przewodnicząca zapytała, czy można coś zrobić, aby wydatki zostały zmniejszone? 
 Starosta wyjaśnił, że będzie możliwe skorzystanie ze środków unijnych na wymianę 
instalacji wewnętrznych, co z pewnością przełoży się na oszczędności.  
 Radny Janusz Goliński zapytał o przewidywane działania dotyczące 
niezagospodarowanej części budynku w związku ze spadkiem liczebności uczniów 
w „Gałczyńskim”. 
 Dyrektor odpowiedziała, że nie ma takiego problemu, nie ma „pustych” sal. 
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 Następnie wywiązała się dyskusja dotycząca szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie, 
w której Radni zabierali głos. 
 
Ad. 3 
 Przewodnicząca przypomniała, że do radnych Komisji została przesłana informacja 
na temat wyników kontroli w MOS „Jędruś”. 
 Radny Grzegorz Michalczyk zapytał Panią Dyrektor, jak doszło do sytuacji, w której 
Powiat musi zwrócić subwencję? 
 Dyrektor poinformowała o wynikach kontroli w „Jędrusiu”. Dodała, 
że uczniowie, którzy fizycznie nie przebywali w placówce, nie powinni zostać wpisani 
do księgi uczniów. 
 Radny Grzegorz Michalczyk zapytał, czy w sytuacji gdy uczeń zostanie zapisany 
do szkoły w trakcie roku szkolnego (po 30 września), jest on finansowany z budżetu Powiatu, 
ponieważ nie obejmuje go subwencja? Zapytał również o wysokość kwoty subwencji, która 
jest do zwrotu. 
 Dyrektor odpowiedziała, że nie zawsze tak jest, ponieważ jednostka samorządowa 
może się ubiegać o dodatkowe środki w wyniku wzrostu zadań, jednakże trudno jest 
je uzyskać ze względu na sposób liczenia ww. wzrostu.  
Jeśli chodzi o wysokość subwencji Pani Dyrektor powiedziała, że łączna kwota za rok 2011                     
i 2012 to ok. 623 tys. zł. 
 Radna Grażyna Olszewska poprosiła, aby w przyszłości gdy wyniki podobnych 
kontroli wykażą nieprawidłowości, wszystkich dyrektorów traktować tak samo. 
 
Ad. 4 
 Protokół z ubiegłego posiedzenia został przyjęty. 
 
Ad. 5 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

W załączeniu do protokołu: 
1) lista obecności; 
2) wstępny plan organizacji roku szkolnego 2015/2016, zgodnie z projektami arkuszy 

organizacyjnych zatwierdzonymi do 31 maja 2015 r.; 
3) planowane na okres wakacji remonty w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Otwocki (finansowane z budżetu, z dochodów własnych i wykonywane przez 
pracowników szkoły); 

4) informacja nt. wyników kontroli UKS w MOS „Jędruś”. 
 
 

            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
        Angelika Krawczyk             Agnieszka Łątka 
 
 
 
 


