Protokół Nr 14/16
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 25 stycznia 2016 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod
kierunkiem Przewodniczącej, radnej Agnieszki Łątki, w godzinach od 1615 do 1800.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku
Hanna Majewska-Smółka, Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
w Otwocku Ewa Musiejko oraz Kierownik Samodzielnego Biura Kultury i Promocji
Starostwa Powiatowego w Otwocku Jędrzej Sudnikowicz, zgodnie z załączonymi listami
obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Powiat Otwocki „Kulturalną stolicą Mazowsza” – omówienie działań.
2. Informacja Dyrektora PMDK dotycząca przygotowania i oferty placówki na czas ferii
zimowych.
3. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Otwocki.
4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli – wykorzystanie środków za 2015 rok, podział
środków na rok 2016.
5. Sprawy bieżące.
6. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
7. Zakończenie obrad.
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty bez uwag.
Ad. 1
Kierownik Samodzielnego Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego
w Otwocku Jędrzej Sudnikowicz omówił działania związane z uzyskaniem przez Powiat
Otwocki tytułu „Stolicy Kulturalnej Mazowsza”. Przedstawił zaakceptowany projekt logotypu
(załącznik nr 2 do protokołu) oraz opowiedział o finansowaniu wydarzeń związanych
z nadaniem Powiatowi Otwockiemu ww. tytułu. Poinformował, że wydarzenia finansowane
są przez Urząd Marszałkowski, następnie omawiając poszczególne wydarzenia przedstawił
ich harmonogram (załącznik nr 3 do protokołu).
Radny Grzegorz Michalczyk zapytał, które spośród wydarzeń zostałyby wyróżnione
jako sztandarowe?
Kierownik powiedział, że na pewno będzie to Powiatowy Festiwal Kultury
i przedstawił propozycję organizacji imprezy. Wyjaśnił, że wszystkie wydarzenia występują
pod jednym szyldem oraz że planowane są spotkania, na których zostaną ustalone główne
imprezy.
Radny Grzegorz Michalczyk zapytał kiedy planowane jest otwarcie roku?
Kierownik odpowiedział, że 18 lutego br. w PMDK w Otwocku.
Wywiązała się dyskusja na ww. temat.
Radny Krzysztof Szczegielniak w nawiązaniu do harmonogramu zapytał, czy
stowarzyszenia składały oddzielne wnioski? Zwrócił uwagę, iż w Kalendarzu brakuje Pikniku
Fortecznego na Dąbrowieckiej Górze, który jest dużym przedsięwzięciem, w związku
z powyższym poprosił o wpisanie imprezy w Kalendarz.
Radna Aneta Bartnicka zapytała o Noc Muzeów.
Kierownik odpowiedział, że Noc Muzeów odbywać się będzie w dwóch
miejscowościach tj. w Gliniance i Otwocku Wielkim.
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Radny Krzysztof Szczegielniak w nawiązaniu do harmonogramu poprosił
o zestawienie środków z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na poszczególne
imprezy z podziałem na gminy.
Ad. 2
Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku Ewa Musiejko
przedstawiła prezentację multimedialną nt. przygotowania i oferty placówki na czas ferii
zimowych (załącznik nr 4 do protokołu).
Radna Grażyna Olszewska zapytała, dlaczego wybrano basen w Górze Kalwarii, a nie
w Józefowie?
Dyrektor PMDK odpowiedziała, że po konsultacjach z uczestnikami i nauczycielami
stwierdzono, że ośrodek w Górze Kalwarii proponuje lepszą ofertę.
Przewodnicząca Komisji zapytała o koszt wypoczynku zimowego.
Dyrektor PMDK odpowiedziała, że koszt to 170 zł za tydzień plus opłata za obiady
dla mieszkańców spoza Otwocka (ok. 6 zł za obiad). Dodała, że Miasto Otwock
dofinansowuje obiady dla dzieci z Gminy Otwock. Powiedziała, że w pierwszym tygodniu
ferii obiady będą przygotowywane po raz pierwszy przez firmę cateringową
w gimnazjum, natomiast drugi tydzień jest jeszcze nieustalony. Wyjaśniła, że placówka jest
w stanie objąć wszystkich zainteresowanych wypoczynkiem zimowym w PMDK. Poruszyła
również kwestię związaną z odwoływaniem zapisów przez zainteresowanych.
Ad. 3
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka omówiła
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Powiedziała, że zgodnie z ustawą sprawozdanie przygotowywane jest corocznie. Wyjaśniła,
że do średniego wynagrodzenia wlicza się wszystkie elementy wynagrodzenia, wszystkich
nauczycieli na danym stopniu awansu zawodowego. Poinformowała, że średnie
wynagrodzenia w Powiecie Otwockim podnoszą dodatki w szkołach specjalnych. Oznajmiła,
że w skład średnich wynagrodzeń weszły również odprawy z tytułu likwidacji czy też
nagrody jubileuszowe. Podkreśliła, iż w Powiecie Otwockim nauczyciele nie otrzymują co
miesiąc 5 % dodatku. Oświadczyła, że na wszystkich stopniach awansu zawodowego zostały
osiągnięte średnie wynagrodzenia wymagane przez Ministerstwo, natomiast Powiat do nich
nie dopłacał.
Ad. 4
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku omówiła kwestię doskonalenia
zawodowego nauczycieli (załącznik nr 5 do protokołu). Powiedziała, że organ prowadzący
ma obowiązek finansować doskonalenie zawodowe. Wyjaśniła, że w Karcie Nauczyciela jest
określony 1% kwoty z planowanego funduszu płac, natomiast poszczególne ustawy
umożliwiają organowi prowadzącemu zmniejszenie kwoty do 0,5% i taka kwota jest przyjęta
w Powiecie Otwockim. Wymieniła refundowanie studiów podyplomowych oraz szkoleń Rad
Pedagogicznych jako realizowane formy doskonalenia zawodowego.
Ad. 5
Przewodnicząca Komisji poinformowała o wyciągu Nr 197 z projektu protokołu
Nr 62/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku, który wpłynął do Komisji.
Radny Krzysztof Szczegielniak uznał, że w Kalendarzu Imprez pojawiają się błędy,
następnie wskazał niektóre z nich. Zaproponował nadanie odpowiednich rang danym
wydarzeniom.
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Radny Roman Zdunik poinformował, że planowane jest przeniesienie konkursów
szkolnych do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku.
Radni rozpoczęli dyskusje nt. wydarzeń zawartych w Kalendarzach Imprez.
Radna Aneta Bartnicka powiedziała, iż nie ma obaw jeśli chodzi o kwestię
współpracy z PMDK. Na przykładzie wyjaśniła, że merytoryczną stroną konkursów zajmują
się organizatorzy, natomiast PMDK udziela pomocy w zakresie organizacyjnym.
Ad. 6
Protokół z ubiegłego posiedzenia został przyjęty.
Ad. 7
Na tym posiedzenie zakończono.

W załączeniu do protokołu:
1) lista obecności;
2) wydruk prezentacji multimedialnej nt. projektu Logotypu Powiatu Otwockiego jako
Stolicy Kulturalnej Mazowsza;
3) projekt kalendarza wydarzeń związanych z uzyskaniem przez Powiat Otwocki tytułu
Stolicy Kulturalnej Mazowsza;
4) wydruk prezentacji multimedialnej nt. „Zima w PMDK 2016”;
5) materiały dot. doskonalenia zawodowego nauczycieli;
6) wyciąg NR 197 z projektu protokołu Nr 62/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku
w dniu 20 stycznia 2016 r.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Angelika Krawczyk

Agnieszka Łątka
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