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Protokół Nr 42/18 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 15 marca 2018 r. 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy 

ul. Górnej 13 pod kierunkiem Wiceprzewodniczącej Komisji Anety Bartnickiej w godzinach 

od 16
15

 do 17
50

. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Dyrektor Oświaty Powiatowej 

w Otwocku Hanna Majewska-Smółka, zgodnie z załączonymi listami obecności.  

Wiceprzewodnicząca Komisji powitała wszystkich zebranych, następnie 

zaproponowała poniższy porządek obrad. 

 

Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Analiza prognozy demograficznej uczniów gimnazjów i szkół podstawowych  

z terenu powiatu otwockiego w kontekście wdrożenia reformy edukacji przez Powiat 

Otwocki. Przedstawienie planowanych działań niezbędnych do przygotowania szkół 

ponadgimnazjalnych do wdrożenia reformy edukacji. 

3. Sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2017. 

4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad. 

 

Ad. 2 
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku przedstawiła członkom Komisji prognozę 

naboru do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2018/2019                  

i 2019/2020. Następnie Pani Dyrektor omówiła konsekwencje podwójnego naboru oraz 

przedstawiła informację przekazaną przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dot. liczby 

utworzenia klas w poszczególnych szkołach przy jednozmianowości i dwuzmianowości, jak 

również propozycje prac do wykonania, których celem będzie przygotowanie szkół Powiatu 

Otwockiego do wdrożenia reformy.  

Ww. informacja stanowiąca odpowiedź na wyciąg Nr 31 z projektu protokołu Nr 40/18                        

z posiedzenia Komisji w załączeniu do niniejszego protokołu, mianowicie: 

− wyciąg Nr 795 z projektu protokołu Nr 180/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu                      

w Otwocku w dniu 31 stycznia 2018 r., 

− wyciąg Nr 828 z projektu protokołu Nr 186/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu                         

w Otwocku w dniu 7 marca 2018 r.  

 

Radny Grzegorz Michalczyk zapytał o stanowisko Zarządu, w związku                                        

z przedstawionymi propozycjami. 

Starosta Mirosław Pszonka odpowiedział, że Zarząd zapoznał się z ww. informacjami, 

a następnie podjął decyzję o skierowaniu ww. kwestii do Komisji celem wyrażenia opinii.  

W wyniku dyskusji Komisja przyjęła poniższy wniosek. 

 

Wniosek: 

Zdaniem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu właściwym jest, biorąc pod uwagę krótki 

okres czasu jaki pozostał do rozpoczęcia roku szkolnego, aby Zarząd rozważył 
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propozycję przeprowadzenia proponowanych inwestycji w formie „projektu i buduj”, 

jak najszybciej wprowadził te zadania wraz z odpowiednimi kwotami do budżetu 

tegorocznego i jednocześnie rozważył możliwość budowy nowego obiektu oświatowego 

np. na terenie „Liceum Słowackiego” celem przeniesienia „Liceum Gałczyńskiego”,                    

co wiązałoby się również ze złożeniem właściwych wniosków o zmianę przeznaczenia 

nieruchomości i zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez 

Radę Miasta Otwocka.   
Głosowanie: za – 4 osoby, wstrzymały się – 2 osoby. Wniosek został przyjęty.  

 

Ad. 3 

Sprawozdanie z pracy Komisji w roku 2017 zostało przyjęte jednomyślnie,                                

w obecności 6 członków Komisji. 

 

Ad. 4 

 Protokół Nr 40/18 z posiedzenia Komisji został przyjęty 5 głosami „za”, w obecności 

6 członków Komisji. 

Protokół Nr 41/18 z posiedzenia Komisji został przyjęty 5 głosami „za”, w obecności                                    

6 członków Komisji. 

 

Ad. 5 
W odpowiedzi na wniosek Komisji skierowany do Zarządu Powiatu przy wyciągu                    

Nr 32 z projektu protokołu Nr 41/18 z ubiegłego posiedzenia Komisji, członkowie otrzymali: 

− wyciąg Nr 826 z projektu protokołu Nr 185/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu                         

w Otwocku w dniu 2 marca 2018 r. dot. projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 

przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

będących mieszkańcami powiatu otwockiego”. 

 

Ad. 6 

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała: 

 

Honorata Tarnowska 

Przewodniczyła: 

 

Aneta Bartnicka  

  


