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Protokół Nr 43/18 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 25 kwietnia 2018 r. 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Powiatowego Młodzieżowego Domu 

Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10 pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji 

Agnieszki Łątki w godzinach od 16
15

 do 18
30

. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Powiatowego 

Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku Ewa Barbara Musiejko oraz Dyrektor Oświaty 

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

Przewodnicząca Komisji powitała wszystkich zebranych, następnie zaproponowała 

poniższy porządek obrad. 

 

Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję RP. 

3. Oferta PMDK dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji. 

4. Prognoza rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych przed wdrożeniem reformy tj. na 

rok szkolny 2018/2019. Przedstawienie oferty szkół. 

5. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad. 

 

Ad. 2 

1) Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku omówiła projekt uchwały Nr 8 w sprawie 

ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 

nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Otwocki; 

 

Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu ww. projekt uchwały. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 7 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

2) Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku omówiła projekt uchwały Nr 9 w sprawie 

kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla 

nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki; 

 

Radny Krzysztof Szczegielniak zgłosił wniosek o zmianę brzmienia zapisu § 7 pkt 4: 

„Dyrektorów szkół i placówek” na „Dyrektora szkoły lub placówki”.  

Przewodnicząca Komisji podała głosowaniu powyższy wniosek. 

Głosowanie: „za” – 5 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu ww. projekt uchwały wraz z przyjętą 

propozycją zmiany.  
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Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 7 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

3) Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku omówiła projekt uchwały Nr 10 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, pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu ww. projekt uchwały. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 7 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Ad. 3 

Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku przedstawiła 

ofertę Placówki dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, na którą składają się:  

• obóz językowy, 

• lato z PMDK, 

• kino w PMDK, 

• zajęcia otwarte. 

Wydruk prezentacji multimedialnej w załączeniu.  

 

Ad. 4 

 Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku przedstawiła prognozę rekrutacji na rok 

szkolny 2018/2019 do szkół średnich, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Otwocki zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu informacją. Wyjaśniła, że 

proponowane klasy w poszczególnych placówkach zostaną otwarte w momencie zgłoszenia 

się odpowiedniej liczby chętnych do danej klasy.  

 

Ad. 5 

Protokół Nr 42/18 z posiedzenia Komisji został przyjęty 5 głosami „za”, w obecności 

7 członków Komisji. 

 

Ad. 6 

1) Przewodnicząca Komisji przedstawiła wyciąg Nr 844 z projektu protokołu Nr 188/18 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 21 marca 2018 r. dot. odpowiedzi 

na wniosek Komisji skierowany do Zarządu Powiatu przy wyciągu Nr 34 z projektu 

protokołu Nr 42/18 z posiedzenia Komisji dot. propozycji umieszczenia  

w tegorocznym budżecie inwestycji w formie „projektuj i buduj” omawianych na 

ubiegłym posiedzeniu oraz rozważenia możliwość budowy nowego obiektu 

oświatowego na terenie „Liceum Słowackiego” celem przeniesienia „Liceum 

Gałczyńskiego”;  
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W wyniku dyskusji radny Artur Brodowski zauważył, że nie do przyjęcia jest fakt, aby 

odciąć ponad hektarową działkę z obecnego terenu Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. 

Słowackiego w celu wprowadzenia na tym terenie zabudowy wielorodzinnej. Dodał, że jest to 

jedyny teren o tak dużej powierzchni należący do Starostwa, który w przyszłości można 

traktować, jako rezerwę terenową z przeznaczeniem do zadań publicznych bądź oświatowych.  

Radna Aneta Bartnicka – członek Zarządu Powiatu wyjaśniła, że inicjatywa sprzedaży 

ww. terenów wypłynęła w 2011 r. od Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 1 z uwagi na duże koszty 

utrzymania terenów. Dyrektor prosił również o to, aby pozyskane środki z ewentualnej 

sprzedaży zostały przeznaczone na budowę infrastruktury sportowej dla Szkoły. Radna 

podkreśliła, że jest to inicjatywa Szkoły, której bardzo na tym zależy.  

 

2) Radny Krzysztof Szczegielniak poruszył kwestię nauczycieli, którzy w związku  

z odejściem klas maturalnych z końcem kwietnia, mają przez cały rok uśredniane 

(pomniejszane) wynagrodzenie za pracę.  

 

W wyniku dyskusji Komisja przyjęła poniższy wniosek. 

 

Wniosek:  

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje do Zarządu Powiatu o wyliczenie kosztu 

zapłacenia nauczycielom, którzy mają uśredniane wynagrodzenia, za pilnowanie 

uczniów podczas egzaminów maturalnych. 

 

Głodowanie: „za” – 3 osoby, „przeciw” – 2 osoby, nie głosowała 1 osoba. 

 

Ad. 7 

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek  

Przewodniczyła: 

 

Agnieszka Łątka  

  


