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Protokół Nr 21/16 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 20 września 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, Starosta Otwocki Mirosław Pszonka 
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka oraz Skarbnik Powiatu 
Wiesław Miłkowski, zgodnie z załączonymi listami obecności.  

Na wstępie Przewodnicząca serdecznie powitała wszystkich zebranych, a następnie 
przedstawiła poniższy porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie aktualnej sytuacji dotyczącej kierowania placówkami oświaty 
w związku z unieważnieniem przez Wojewodę Uchwał Zarządu Powiatu z 29 czerwca 
2016. 

2. Realizacja budżetu za I półrocze 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem edukacji, 
kultury, sportu, i rekreacji. 

3. Wnioski  do budżetu w zakresie potrzeb Oświaty Powiatowej, kultury, sportu                       
i rekreacji. 

4. Sprawy bieżące. 
5. Zakończenie posiedzenia 

 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. 
 
Ad. 1 

Starosta Otwocki Mirosław Pszonka oświadczył że na ostatnim posiedzeniu Zarząd 
Powiatu przychylił się do orzeczenia Wojewody i została podjęta decyzja o powierzeniu Pani 
Apolonii Żołądek funkcji dyrektora na 5 lat. Jednakże w dalszym ciągu podtrzymywane są 
zastrzeżenia do pewnych działań Pani Dyrektor. W sprawie Zespołu Szkół Nr 2 Zarząd nie 
będzie skarżył orzeczenia otrzymanego od Wojewody, ponieważ Zarząd uznał sprawę za 
bezprzedmiotową z uwagi na złożoną rezygnację przez Pana Grzegorza Michalczyka. 
Obecnie w Zespole Szkół Nr 2 jest powołany dyrektor pełniący obowiązki. 

Rady Krzysztof Szczegielniak zauważył, że w uzasadnieniu uchwały Nr 
CCLXV/98/16 z dnia 16 września 2016 r., w sprawie powierzenia Pani Apolonii Żołądek 
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława 
Staszica w Otwocku, ul. Konopnickiej 3, została nadszarpnięta opinia Pani Apolonii Żołądek.   
Następnie odczytał fragment uzasadnienia „Zarząd Powiatu podtrzymuje swoje zastrzeżenie 
do funkcjonowania dyrektor Apolonii Żołądek zawarte w piśmie do Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 19.08.2016 r., Nr S.OS.III.0023.98.2016. Jednakże mając na 
względzie dobro szkoły i uczniów postanowił podjąć niniejszą uchwałę...” Radny nie zgodził 
się z treścią uzasadnienia i zaproponował, aby w treści uzasadnienia napisać, że w związku            
z wygranym konkursem i rekomendacją Komisji Konkursowej powierza się Pani Apolonii 
Żołądek stanowisko Dyrektora na pięć lat. 

Starosta poprosił, aby Radny Krzysztof Szczegielniak wskazał fragment, w którym 
została nadszarpnięta opinia Pani Apolonii Żołądek. 
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Radny Krzysztof Szczegielniak ponowie zacytował uzasadnienie uchwały Nr 
CCLXV/98/16 z dnia 16 września 2016 r.: „Zarząd Powiatu podtrzymuje swoje zastrzeżenie 
do funkcjonowania dyrektor Apolonii Żołądek...” 

Starosta odpowiedział, że Zarząd podtrzymuje swoje zastrzeżenia do prowadzonej 
przez Panią Dyrektor polityki kadrowej, gdzie blisko 30 % nauczycieli jest zatrudnionych 
spoza terenu Powiatu Otwockiego. Zarząd Powiatu ma zastrzeżenia również w sprawie 
wyraźnego preferowania niektórych nauczycieli, którzy otrzymują bardzo dużo godzin 
lekcyjnych, natomiast pozostali nauczyciele otrzymują ich znacznie mniej. 

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał czy uzasadnienie w uchwale zostanie 
zmienione? 

Starosta odpowiedział, że nie zostanie ono zmienione. 
Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał, jakie zostały podjęte działania po 

stwierdzeniu przez Wojewodę Mazowieckiego nieważność m.in. w sprawie powierzenia 
stanowiska Dyrektora na 1 rok Panu Grzegorzowi Michalczykowi. Złożona przez Pana 
Grzegorza Michalczyka rezygnacja dotycząca  propozycji Zarządu w sprawie powierzenia 
stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 na 1 rok oraz nieuwzględnienia odwołania. 
Obecnie uchwały są nieważne, więc złożona rezygnacja również jest nieważna. Radny 
zauważył, że jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji jest powierzenie Panu Grzegorzowi 
Michalczykowi stanowiska Dyrektora na 5 lat. 

Starosta odpowiedział, że na dzień dzisiejszy Zarząd Powiatu uważa ten temat za 
zamknięty z uwagi na podjętą pracę przez Pana Grzegorza Michalczyka. 

Radny Krzysztof Szczegielniak zauważył, że w momencie unieważnienia przez 
Wojewodę uchwał Pan Grzegorz Michalczyk pozostaje kandydatem na Dyrektora 
wyłonionym w konkursie.   

Radny Jarosław Wiązowski zgodził się z powyższą wypowiedzią radnego Krzysztofa  
Szczegielniaka. 

Starosta oznajmił, że Wojewoda Mazowiecki powinien uwzględnić to, że Zarząd 
Powiatu, jako organ prowadzący wie najlepiej, na jaki okres czasu przekazać poszczególnym 
kandydatom stanowisko Dyrektora. 

Radny Krzysztof Szczegielniak zgodził się z wypowiedzią Starosty. Dodał, że Zarząd 
w skład Komisji Konkursowej, która wyłoniła najlepszego kandydata na stanowisko 
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 powołał trzy kompetentne osoby. 
 
Ad. 2 

Skarbnik powiatu Otwockiego przedstawił sprawozdanie z realizacji budżetu za                    
I półrocze 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem edukacji, kultury, sportu i rekreacji. 

 
Ad. 3 

Przewodnicząca Komisji poinformowała o wnioskach, jakie wpłynęły do Komisji               
w sprawie projektu budżetu Powiatu na rok 2017 przekazanych przez: 

 
1. Wniosek Prezesa Zarządu Powiatowego Związku OSP RP Jarosława Kozłowskiego – 

wniosek zgłoszony zgodnie z pismem z dnia 14.09.2016 r. (w załączeniu). 
 

Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 
budżetu Powiatu na rok 2017.  

Głosowanie: za – 8 osób (jednomyślnie). 
 

2. Wniosek Radnego Dariusza Sokoła – wniosek zgłoszony zgodnie z pismem z dnia 
19.09.2016 r. (w załączeniu). 
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Radny  Krzysztof Szczegielniak zaproponował poniższy wniosek nawiązujący do 
powyższego wniosku: 

 
Wniosek: 
Komisja Wnioskuje o przedstawienie rozliczenia kwoty dofinansowania z budżetu 
Powiatu Otwockiego imprezy „Jarmark Ludowy w Kątach” za rok 2016. 

Głosowanie: za – 8 osób (jednomyślnie). 
 

Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 
budżetu Powiatu na rok 2017.  

Głosowanie: za – 8 osób (jednomyślnie). 
 

 Radna Grażyna Olszewska zapytała czy wpłynął do Komisji wniosek z Publicznego 
Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie o dofinansowanie konkursu „Piosenka nie zna 
granic”? 
 Przewodnicząca odpowiedziała, że nie wpłynął do Komisji taki wniosek. 
 Radny Roman Zdunik odpowiedział, że wpływają wnioski do promocji, również 
wniosek o dofinansowanie konkursu „Piosenka nie zna granic”, obecnie trwa ich weryfikacja. 
 Radna Grażyna Olszewska skierowała prośbę do członków Komisji o pozytywne 
zaopiniowanie wniosku o zabezpieczenie środków finansowych na ww. konkurs w przypadku 
pojawienia się pisma w tej sprawie. 
 
Członkowie Komisji jednomyślnie poparli powyższą propozycje radnej Grażyny Olszewskiej.  
 

Radna Grażyna Olszewska zapytała radnego Romana Zdunika czy dużo wniosków 
tego typu wpłynęło do wydziału promocji? 

Radny Roman Zdunik odpowiedział, że bardzo dużo zostało zgłoszonych wniosków 
dot. konkursów. Biuro Kultury i Promocji z powodu ograniczonych środki finansowych 
planuje opracować w innej formie plan kalendarza imprez na rok 2017 tak aby większość                             
z nich  zostało uwzględnionych. 

W wyniku dyskusji zgłoszono poniższy wniosek. 
 

Wniosek: 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje o znaczne zwiększenie środków 
pieniężanach na kulturę, sport i rekreację. 

Głosowanie: za – 7 osób, wstrzymała się – 1 osoba. 
 
Ad. 4 

1) Radny Grzegorz Michalczyk poruszył kwestię wypowiedzi Pana Wicestarosty jaka 
ukazała się w lokalne prasie Linia Otwocka z dnia 19.09.2016 r.  
W trakcie dyskusji został zgłoszony poniższy wniosek: 

 
Wniosek: 
W kontekście wypowiedzi Pana Wicestarosty w Linii Otwockiej z dnia 19.09.2016 r.                     
„… w naszych szkołach nie dzieje się dobrze …” Komisja Edukacji, Kultury i Sportu 
wnosi o wyjaśnienie na piśmie swoich uwag do działalności naszych szkół. 

Głosowanie: za – 7 osób, przeciw  – 1 osoba. 
 
 Radny Krzysztof Szczegielniak skierował prośbę do Przewodniczącej Komisji              
o natychmiastowe zwołanie Komisji,  po uzyskaniu odpowiedzi od Wicestarosty. 
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2) Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo z dnia 13 lipca 2016 r. zawierające 
informację dot. nazwisk absolwentów szkół, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Otwocki, którzy uzyskali najwyższe wyniki z egzaminu maturalnego. 

 
Komisja nie zgłosiła uwag do ww. pisma. 
 

3) Przewodnicząca Komisji odczytała wyciąg Nr 339 z projektu protokołu Nr 95/16               
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 7 września 2016 r., który 
wpłynął do Komisji.  

 
Komisja zapoznała się z decyzją Zarządu. 

 
4) Radny Krzysztof Szczegielniak nawiązując do uchwały Zarządu Powiatu                            

Nr CCLXV/98/16 w sprawie powierzenia Pani Apolonii Żołądek stanowiska 
dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica              
w Otwocku, ul. Konopnickiej 3, zgłosił poniższy wniosek. 

 
Wniosek: 
Komisja wnioskuje o przekazanie kopii (skanu) pisma Zarządu Powiatu do Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 19.08.2016 (S.OS.III.0023.98.2016). 

Głosowanie: za – 5 osób, wstrzymały się – 3 osoby. 
 

5) Radny Krzysztof Szczegielniak w nawiązaniu do informacji udzielonych przez 
Starostę w sprawie Zespołu Szkół Nr 2 i Pana Grzegorza Michalczyka, zgłosił 
poniższy wniosek. 

 
Wniosek: 
Komisja wnioskuje o przekazanie oficjalnego stanowiska w sprawie działań Zarządu 
dot. unieważnienia uchwały Zarządu w sprawie powierzenia Grzegorzowi 
Michalczykowi stanowiska dyrektora na 1 rok. 

Głosowanie: za – 4 osoby, wstrzymało się – 5 osób. 
 
 
Ad. 5 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
 
W załączeniu: 

1) lista obecności; 
2) pismo z dnia 13 lipca 2016 r. zawierające informację dot. nazwisk absolwentów szkół, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, którzy uzyskali najwyższe 
wyniki z egzaminu maturalnego; 

3) wyciąg Nr 339 z projektu protokołu Nr 95/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu                  
w Otwocku w dniu 7 września 2016 r. 

 
 
            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
          Klaudia Kędziorek              Agnieszka Łątka 
 


