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Protokół Nr 8/15 

 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
w dniu 27 sierpnia 2015 r. 

 
 
 Posiedzenie Komisji odbyło się pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Agnieszki 
Łątki, w godzinach od 1500 do 1800. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, 
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka, Kierownik 
Samodzielnego Biura Kultury i Promocji Jędrzej Sudnikowicz, zgodnie z załączonymi listami 
obecności. 
  
Porządek posiedzenia: 

1. Ocena aktywności Powiatu w sferze kultury, sportu i rekreacji za I półrocze 2015 
roku. 

2. Zaopiniowanie uchwał na VIII sesję Rady Powiatu w Otwocku. 
3. Sprawy bieżące. 
4. Przyjęcie protokołów z dwóch ubiegłych posiedzeń Komisji. 
5. Zakończenie obrad. 

 
Nie zgłoszono uwag do ww. porządku obrad. 

 
Ad. 1 
 Pan Jędrzej Sudnikowicz sprawuje funkcję Kierownika Samodzielnego Biura Kultury 
i Promocji od 21 lipca 2015 r.  

Kierownik stwierdził, że trudno mu ocenić działania w sferze kultury, sportu                           
i rekreacji ponieważ w nich nie uczestniczył. Oceniając aktywność Powiatu w sferze kultury, 
sportu i rekreacji za I półrocze 2015 roku zwrócił uwagę na doświadczony zespół oraz 
działania podejmowane przez poprzednich kierowników Biura. 

Słabe strony to brak osób, które są zaangażowane, ale nie są bezpośrednio związane                 
z Powiatem np. wolontariuszy oraz wysokość budżetu na poszczególne zadania i wydarzenia. 
 Pan Grzegorz Michalczyk zaznaczył, że w Starostwie znajduje się rejestr 
stowarzyszeń. Ze stowarzyszeniami z dziedziny kultury można nawiązać współpracę. 
 Pan Roman Zdunik stwierdził, że Biuro znajduje się w nowej jakości z powodu 
zmiany siedziby, jest czysto i przestrzennie, a to jest również promocja Powiatu. Uznał, że 
dofinansowanie imprez kulturalnych, sportowych, czy rekreacyjnych powinno być związane   
z promocją Powiatu. 
 Pan Jacek Czarnowski zapytał o strategię promocji. Czym będzie się zajmowało Biuro 
Kultury i Promocji (zadania i cel)? W jaki sposób będzie promować Powiat? 

Pan Jędrzej Sudnikowicz stwierdził, że na chwilę obecną nie jest w stanie 
przygotować strategii. 

Pani Aneta Bartnicka Członek Zarządu stwierdziła, że postawa maksymalnego 
zaangażowania Kierownika w pracę Biura przy organizacji imprez wpływa mobilizująco na 
zespół. Kalendarze imprez to też bardzo dobra praktyka jeśli chodzi o pracę Biura. 

Pan Jędrzej Sudnikowicz powiedział, że nie jest zwolennikiem wielkich rewolucji, 
ponieważ mogą zburzyć to co już jest wypracowane. 
Pan Kierownik w planie pracy zamierza umieścić niżej wymienione punkty: 

1. Scalenie środowiska organizacji uprawnionych do korzystania ze wsparcia Powiatu 
Otwockiego. 

2. Cykliczne i tematyczne spotkania z przedstawicielami NGO w koordynowaniu 
kalendarzy wydarzeń. 
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3. Skonstruowanie konkursów ofert, które będą promowały partnerstwo lub współpracę 
między instytucjami w zakresie przygotowania różnych wydarzeń. 

4. Ujednolicenie promocji Powiatu Otwockiego (utworzenie bazy graficznej Powiatu). 
5. Wsparcie działania przez pozostałe komórki. 
6. Usprawnienie kontaktów z mediami. 
7. Promocja zatrudnienia niepełnosprawnych. 

 
Pan Roman Zdunik powiedział, że przy przygotowaniu strategii należy wykorzystać to 

co jest dobre, co się sprawdziło, co wypracowali poprzednicy. Stwierdził, że członkowie 
Komisji powinni określić potrzeby. 
 Pan Jacek Czarnowski stwierdził, że potrzeb może być zbyt wiele, w związku z czym 
należy wskazać kierunek i dostosowywać się do kierunku z potrzebami. Uznał, że zewnętrzny 
podmiot działający na zlecenie samorządów na pewno wskazałby kierunek i standard                        
oraz spojrzałby z innego spektrum na środowisko Powiatu Otwockiego. 
 Pan Grzegorz Michalczyk zaproponował, żeby na jedno z następnych posiedzeń 
członkowie Komisji przygotowali propozycje w sprawach promocji Powiatu. Biuro Kultury                
i Promocji wraz z Członkiem Zarządu Panem Romanem Zdunikiem powinno przygotować 
swoją wizję promocji i wtedy będzie można dyskutować. 
 Pan Jarosław Wiązowski stwierdził, że mimo przygotowania materiałów przez 
Kierownika Biura Kultury i Promocji jest za propozycją Pana Grzegorza Michalczyka. 
 Pan Krzysztof Szczegielniak stwierdził, że na początku każdej kadencji Rady Powiatu 
plany są górnolotne, a następnie przez cztery lata odbywa się realizacja kalendarza imprez. 
Radny zaapelował, aby Kierownik Biura Kultury i Promocji przy „rozdawnictwie” środków 
zwracał uwagę na ciekawe, wieloletnie inicjatywy ogólnopolskie, a nawet międzynarodowe. 
Poprosił, aby przygotowując sprawozdanie z I półrocza br. Kierownik Biura zaznaczył 
dlaczego 7 planowanych imprez nie odbyło się, czy to wina organizatora, czy  braku środków 
na ten cel. Prosił również, aby podać wydatkowaną kwotę na organizację 5 imprez, które się 
odbyły. 
 
 
Ad. 2 
 Pani Hanna Majewska-Smółka Dyrektor Oświaty Powiatowej omówiła dwa projekty 
uchwał na VIII sesje Rady Powiatu. 
 
Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 
Otwockiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej                                     
i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania                  
i wykorzystywania. 

Zgodnie z obowiązującym od dnia 31 marca 2015 r. brzmieniem art. 90 ust. 4 ustawy                     
z dnia ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  
poz. 2572 z późn. zm.), Rada Powiatu zobowiązana została do ustalenia trybu udzielania  
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych  
i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  
i wykorzystywania.  

Nowa regulacja rozszerza kompetencje organu stanowiącego, upoważniając Radę 
Powiatu do ustalenia także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania dotacji,                           
a nie tylko jej wykorzystywania. 

Zgodnie z treścią art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357), Rada Powiatu w terminie 
do 31 grudnia 2015 r. ma obowiązek wprowadzenia w życie  nowych uchwał dotacyjnych. 
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Niniejsza uchwała została także dostosowana do aktualnego stanu prawnego 
uwzględniając zmiany wprowadzone po wejściu w życie dotychczas obowiązującej uchwały 
dotacyjnej Rady Powiatu w  Otwocku  Nr 230/XXVIII/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 8 członków – jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 
Powiatu Otwockiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej               
i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania                           
i wykorzystywania. 

Projekt uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 
okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne 
stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących 
kształcenie  w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do 
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 

Regulacja zawarta w niniejszej uchwale jest dostosowana do aktualnego stanu 
szkół i placówek istniejących w Powiecie Otwockim i uwzględnia przy poszczególnych 
rozwiązaniach typ i wielkość szkoły lub placówki oraz zwiększenie zadań na 
poszczególnych stanowiskach.   

Treść uchwały odpowiada aktualnej interpretacji przepisów w przedmiotowym 
zakresie, potwierdzonej orzecznictwem sądowym i rozstrzygnięciami nadzorczymi 
wojewodów.  

Niniejsza uchwała zawiera unormowania korzystniejsze w stosunku do 
określonych w poprzedniej uchwale Nr 214/XXXIII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia              
2 września 2009 r.  Wobec powyższego uzasadnione jest wprowadzenie jej w życie z mocą 
obowiązującą od dnia 1 września 2015 r. rozpoczynającego nowy rok szkolny. 

Projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe. 
 
Po dyskusji nad projektem przystąpiono do głosowania. 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 8 członków – jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny                            
w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących 
inne stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących 
kształcenie   w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do 
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 
 
Ad. 3 
 Przewodnicząca przedstawiła wyciągi: 
 

− Nr 90 z projektu protokołu Nr 30/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku                   
w dniu 8 lipca 2015 r. – odpowiedź na wniosek Komisji z dnia 2 lipca 2015 r.                             
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o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu na rok 2016 na zakup i zainstalowanie 
szafek w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku.  
Zarząd postanowił rozpatrzyć wniosek przy konstruowaniu budżetu powiatu na 2016 
rok. 
Zarząd poinformował Komisję, że w Starostwie funkcjonuje Samodzielne Biuro 
Kultury i Promocji. 
 

− Nr 93 z projektu protokołu Nr 32/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku                  
w dniu 15 lipca 2015 r. dot. kwestii zwiększenia środków z przeznaczeniem na 
nagrody w organizowanych konkursach. Zarząd weźmie pod uwagę wniosek przy 
konstruowaniu projektu budżetu na 2016 rok. 

 
Ad. 4 

� Protokół Nr 6/15 posiedzenia Komisji w dniu 24 czerwca 2015 r. został przyjęty 
jednogłośnie w obecności  8 członków Komisji. 

� Protokół Nr 7/15 posiedzenia Komisji w dniu 2 lipca 2015 r. został przyjęty przy                    
1 głosie wstrzymującym w obecności  8 członków Komisji. 

 
Ad. 5 

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 10 września 2015 r. o godz. 1615, 
głównym tematem posiedzenia będzie przygotowanie wniosków do projektu budżetu powiatu 
na 2016 rok. 

 
Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

W załączeniu do protokołu: 
1) lista obecności; 
2) wyciąg Nr 90 z projektu protokołu Nr 30/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku  z dniu 
8 lipca 2015 r.; 

3) wyciąg Nr 93 z projektu protokołu Nr 32/15 
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku  z dniu 
15 lipca 2015 r. 
 

 
 
            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
       Jolanta Wyszomirska             Agnieszka Łątka 
 
 
 


