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Protokół Nr 7/15 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 2 lipca 2015 r. 
 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Agnieszki 
Łątki, w godzinach od 1330 do 1600. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, 
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka, Dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Otwocku Joanna Michalczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2                       
w Otwocku Henryk Matosek, zgodnie z załączonymi listami obecności. 
  
Porządek posiedzenia: 

1. Wizyta w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. gen. Filipowicza 9.  
2. Wizyta w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7. 
3. Sprawy różne.  
4. Zakończenie obrad. 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. porządku obrad. 

 
Ad. 1 

Członkowie Komisji wizytowali Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy 
ul. gen. Filipowicza 9. 

 
Dyrektor Joanna Michalczyk poinformowała, że jeśli chodzi o zaplanowane na okres 

wakacji remonty, to sukcesywnie malowane są sale lekcyjne. Natomiast w przyszłości na 
pewno należałoby dokończyć malowanie budynku z zewnątrz oraz przeprowadzić 
kompleksowy remont dachu. Obecnie wykonana jest opaska. Pozostaje jeszcze wykonanie 
ogrodzenia, na który jest projekt oraz zagospodarowanie terenu z budową parkingu.   
Odnośnie matur, to na 180 tegorocznych abiturientów nie zdała tylko jedna osoba, natomiast 
10 osób w sierpniu br. będzie miało poprawkę.  
  
Ad. 2 

Członkowie Komisji wizytowali Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7.  
 
Dyrektor Henryk Matosek poinformował, że w okresie wakacji prowadzone są drobne 

remonty polegające głównie na malowaniu sal lekcyjnych. Jeżeli chodzi o pilniejsze 
inwestycje, to Dyrektor zwrócił uwagę na potrzebę związaną z nową szatnią. Poinformował, 
że koszt zakupu i instalacji szafek to ok. 500 tys. zł.  
Odnośnie matur, to na 110 osób, które przystąpiły do matury nie zdało 7, natomiast 8 będzie 
miało poprawkę.  
 
Wniosek:  
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje do Zar ządu Powiatu o zabezpieczenie 
środków w budżecie Powiatu na rok 2016 na zakup i zainstalowanie szafek w Zespole 
Szkół Nr 2 w Otwocku.  
 
Ad. 3 
 Przewodnicząca poinformowała o wyciągu Nr 77 z protokołu Nr 27/15 z posiedzenia 
Zarządu Powiatu  w Otwocku w dniu 12 czerwca 2015 r. – odpowiedź na wniosek Komisji                                          
z dnia 21.05.2015 r.   
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Wniosek:  
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje do Zar ządu Powiatu o udzielenie 
odpowiedzi na pytanie, od kiedy w Starostwie funkcjonują dwa nowe wydziały wskazane 
w ww. wyciągu: 
„Wydział Kultury, Sportu i Turystyki” oraz „Wydział  Promocji, Kultury, Sportu                             
i Turystyki”? 
 
Ad. 4 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
W załączeniu do protokołu: 

1) lista obecności. 
 
 
            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska             Agnieszka Łątka 
 
 
 


