Protokół Nr 3/19
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 21 lutego 2019 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii
Skłodowskiej-Curie przy ul. Pułaskiego 7 w Otwocku pod kierunkiem Przewodniczącego,
radnego Jarosława Kopaczewskiego, w godzinach od 1530 do 1830.
W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Dyrektor
Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka, Dyrektor Zespół Szkół nr 2
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku Monika Chudek, członkowie Komisji oraz Pani
Renata Demiańczuk, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Przewodniczący Komisji powitał wszystkich zebranych, a następnie przedstawił
porządek obrad, który został przyjęty przez aklamację.
Porządek obrad:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Wizja lokalna na terenie obiektu.
3. Informacja Dyrekcji o stanie funkcjonowania obecnego obiektu, w odniesieniu do
zamierzonych zmian w systemie nauczania.
4. Informacja Dyrekcji o stanie zaawansowania prac nad przebudową obiektu.
5. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2
Pani Monika Chudek Dyrektor Zespół Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Otwocku oprowadziła członków Komisji oraz pozostałych gości po terenie oraz budynku
Szkoły. Podczas wizytacji poinformowała o planowanych i prowadzonych pracach
remontowych.
Ad. 3
Dyrektor Zespół Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku poinformowała,
że Szkoła obecnie posiada 23 sale lekcyjne, w tym 4 sale komputerowe i 6 pracowni. Dodała,
że z chwilą zakończenia prac remontowych Szkoła zyska 7 dodatkowych sal, z czego 3
zostaną przeznaczone na utworzenie sal komputerowych z przeznaczeniem dla technika
informatyka, technika grafiki i poligrafii cyfrowej.
Następnie Pani Dyrektor udzielała odpowiedzi na pytania radnych dot.:
− naboru na rok szkolny 2019/2020,
− organizacji zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego,
− wyposażenia sal komputerowych z przeznaczeniem dla ww. kierunków
technicznych,
− kierunków technicznych znajdujących się w ofercie Szkoły.
Ad. 4
Dyrektor Zespół Szkół nr 2 przedstawiła informację w kwestii prac remontowych
wykonanych oraz prac zaplanowanych, w związku z reformą oświatową w Zespole Szkół nr 2
w Otwocku.
Pismo w załączeniu
Następnie Pani Dyrektor udzielała odpowiedzi na pytania radnych dot.:
− budowy hali sportowej na terenie Szkoły,
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− planów adaptacji piwnicy budynku,
− koncepcji zagospodarowania obecnej hali sportowej,
− organizacji szatni dla uczniów.
Ad. 5
Protokół Nr 1/18 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 18 grudnia
2018 r. oraz protokół Nr 2/19 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu ze wspólnego posiedzenia
wszystkich komisji stałych Rady Powiatu w Otwocku w dniu 15 stycznia 2019 r., zostały
przyjęte w obecności 10 członków Komisji – głosowanie: „za” – 8 osób, „wstrzymały się” – 2
osoby.
Ad. 6
1) Radny Krzysztof Szczegielniak poinformował członków Komisji o fakultetach
prowadzonych przez część nauczycieli dla uczniów klas maturalnych, za które nie
otrzymują wynagrodzenia. W związku z czym zgłosił poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje do Zarządu Powiatu, aby w marcu
i kwietniu 2019 r. wprowadzić fakultety dla maturzystów, za które wynagrodzenie
otrzymają nauczyciele oraz aby była kontynuacja w nowym roku szkolnym od września
2019 r.
Głodowanie: „za” – 12 osób (jednomyślnie).
2) Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynęły poniższe pisma:
− wyciąg Nr 43 z projektu protokołu Nr 7/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku z dniu 19 grudnia 2018 r.,
− wyciąg Nr 52 z projektu protokołu Nr 8/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku z dniu 27 grudnia 2018 r.,
− pismo dot. wniosku do budżetu o współfinansowanie w 2019 roku zawodów
w kategorii brydż sportowy (znak sprawy: SRP.0004.76.2018).
Komisja zapoznała się z ww. pismami.
3) Przewodniczący Komisji udzielił głosu Pani Renacie Demiańczuk reprezentującej
Agencję 220 V w kwestii organizacji II Konwentu Seniorów Powiatu Otwockiego
oraz pierwszego Powiatowego Konwentu Kobiet.
W wyniku dyskusji Komisja zgłosiła poniższe wnioski:
Wniosek:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje, aby Powiat Otwocki był organizatorem
Konwentu Seniorów Powiatu Otwockiego.
Głodowanie: „za” – 9 osób (jednomyślnie).
Wniosek:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje, aby Powiat Otwocki z okazji 100-lecia
praw wyborczych kobiet w Polsce zorganizował Konwent Kobiet.
Głodowanie: „za” – 7 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby.
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Wniosek:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje o dofinansowanie Konwentu Seniorów
Powiatu Otwockiego w kwocie 2 tys. zł.
Głodowanie: „za” – 8 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Wniosek:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje o dofinansowanie Konwentu Kobiet
w kwocie 10 tys. zł.
Głodowanie: „za” – 7 osób, „wstrzymały się” – 3 osoby.
Ad. 7
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Szczepańska

Jarosław Kopaczewski
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