Protokół Nr 6/19
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 9 maja 2019 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy
ul. Górnej 13 w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego, radnego Jarosława
Kopaczewskiego, w godzinach od 1615 do 1730.
W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta
Otwocki Krzysztof Kłósek, Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
w Otwocku Pani Ewa Musiejko, mieszkaniec powiatu oraz członkowie Komisji, zgodnie
z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie spotkania i powitanie radnych.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
3. Przedstawienie i omówienie oferty PMDK dla młodzieży i dzieci w okresie wakacji.
4. Przedstawienie i omówienie założeń do rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.
Szczególnie w szkołach ponadpodstawowych.
5. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu zakresu rozwiązań i działań podjętych przy
realizacji projektu budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Otwocku.
6. Omówienie pism dotyczących możliwości wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za
okres strajku – informacja Zarządu Powiatu i Starosty.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły posiedzeń Komisji zostaną
przyjęte na następnym posiedzeniu.
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,
• obóz letni z PMDK,
• lato z PMDK,
• kino w PMDK,
• zajęcia otwarte.
Wydruk prezentacji multimedialnej w załączeniu.
Członkowie Komisji, pogratulowali Pani Dyrektor osiągnięć.
Ad. 4 i 5
Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynęło pismo Dyrektora
Oświaty Powiatowej w Otwocku, w którym zostały przedstawione informacje nt. założeń do
rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 szczególnie w szkołach ponadpodstawowych.
Pismo w załączeniu.
Starosta Otwocki poinformował, że na dzień dzisiejszy ciężko jest określić ilu
absolwentów szkół podstawowych zdecyduje się na przyjście do szkół w Otwocku. Wstępne
założenia wynoszą 70 - 80% lecz może się okazać, że może przyjść 60% bądź 90% uczniów.

Szkoły są przygotowywane do przyjęcia takiej liczby uczniów, co wymaga adaptacji
pomieszczeń szkolnych. Zarówno sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku jak
i rozbudowa pomieszczeń przy Liceum Ogólnokształcący Nr III im. Juliusza Słowackiego
w Otwocku to zadania, które będą wpływały na komfort nauki uczniów. Dodał, że projekt hali
przy Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku jest obecnie w trakcie realizacji i prawdopodobnie
w najbliższych tygodniach zostanie zakończony. Zapewnił, że zostaną podjęte wszelkie
działania mające na celu jak najszybsze rozpoczęcie budowy hali. Poinformował również, że
w pierwszym przetargu na rozbudowę pomieszczeń w „Słowaku” nie zgłosił się żaden
wykonawca, natomiast we wznowionym przetargu zostały złagodzone kryteria i być może
dzięki temu ktoś się zgłosi.
Wicestarosta Otwocki w uzupełnieniu wypowiedzi Starosty poinformował, że należy
zauważyć, że proponowana hala sportowa osiągnie wymiar 39 m x 20 m z uwagi na sąsiedni
budynek należący do Starostwa, w związku z czym nie będzie ona pełnowymiarowym
obiektem sportowym.
Ad. 6
Starosta Otwocki poinformował, że Zarząd Powiatu otrzymał pisma w sprawie
możliwości wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za okres strajku ze wszystkich szkół, które
do niego przystąpiły. Zarząd na powyższe pisma udzielił odpowiedzi informując, że wypłata
wynagrodzenia za czas strajku nie podlega uznaniowości czy też woli Starosty lub Zarząd
Powiatu, lecz jest ściśle uregulowana w przepisach prawa. Zgodnie z ust. 2 art. 23 ustawy
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia mimo
niewykonywania pracy, jeżeli stanowią tak przepisy kodeksu pracy lub przepisy szczególne.
Natomiast zgodnie z komunikatem Ministra Finansów Regionalna Izba Obrachunkowa
zwraca uwagę, iż wypłata wynagrodzenia byłaby naruszeniem dyscypliny finansów
publicznych. Ww. komunikat otrzymał również otwocki oddział Związku Nauczycielstwa
Polskiego. W związku z czym Przewodniczący otwockiego oddziału ZNP w dniu 24 kwietnia
br. skierował pismo, w którym zwrócił się z propozycją zmiany uchwały Rady Powiatu
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla
nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki, w ten
sposób aby dodać ustęp stanowiący, że środki funduszu nagród mogą być zwiększone
o środki zaoszczędzone w funduszu płac. Ponieważ środki, które nie zostały wypłacone
nauczycielom zostały na paragrafach płacowych jednostek i jest to kwota w przybliżeniu 300
tys. zł. również Związek Nauczycielstwa Polskiego wnioskuje o wyrażenie zgody na
przeznaczenie zaoszczędzonych środków w funduszu płac na zwiększenie limitu dodatków
motywacyjnych w zaplanowanych budżecie Powiatu w wysokości 5% wynagrodzeń. Zarząd
Powiatu nie rozważał jeszcze powyższej kwestii na posiedzeniu z uwagi na propozycję, aby
wraz z Komisją Edukacji Kultury i Sportu Rady Powiatu w Otwocku pochylić się nad
propozycją ZNP o zwiększenie funduszu nagród o środki zaoszczędzone w funduszu płac.
Dodał, że prawdopodobnie ta zmiana zostałaby uchylona przez nadzór prawny wojewody.
Natomiast zmiana tej uchwały wymaga całościowej analizy i powinna być zgodna z Kartą
Nauczyciela.
Wicestarosta Otwocki w uzupełnieniu wypowiedzi Starosty poinformował, że
w kwestii prawnej i interpretacji organów nadzoru – wypłacanie środków za czas strajku,
niezależnie w jaki sposób obchodzonoby przepisy prawne będzie to pod sankcją w formie
dyscypliny finansów publicznych. Dodał, że wystąpiono do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z prośbą o informację, jakie jest stanowisko organu w powyższej kwestii.
Radni podczas powstałej dyskusji rozważali możliwości wypłaty wynagrodzeń dla
nauczycieli za okres strajku.

Ad. 7
1) Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynął wyciąg Nr 228
z projektu protokołu Nr 28/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu
18 kwietnia 2019 r. stanowiący odpowiedź na wyciąg Komisji Nr 7 z protokołu
Nr 5/19 z posiedzenia Komisji w dniu 4 kwietnia 2019 r. (w załączeniu).
Komisja zapoznała się z treścią wyciągu.
2) Radny Jacek Czarnowski zapytał, na jakim etapie jest obecnie nabór na wolne
stanowisko Kierownika Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku.
Starosta Otwocki oraz Wicestarosta Otwocki poinformowali, że w wyniku
zakończenia procedury naboru na ww. kierownicze stanowisko wybrany został Pan Rafał
Skwiot.
3) Radny Janusz Goliński zapytał czy został wybrany już nowy Sekretarz Powiatu.
Starosta Otwocki wyjaśnił, że na stanowisko Sekretarza zgłosiło się dwóch
kandydatów spełniających wymagania formalne. Natomiast w ocenie komisji żaden
z kandydatów nie spełnił w pełni wymagań oraz oczekiwań stawianych przed przyszłym
Sekretarzem Powiatu.
Ad. 8
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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