
Protokół Nr 5/19 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 4 kwietnia 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 16
15

 do 18
30

.  

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki Pan Cezary Łukaszewski, Wicestarosta 

Otwocki Pan Krzysztof Kłósek, Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna 

Majewska-Smółka, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku 

Pani Monika Chudek, Kierownik Gospodarczy Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Otwocku Pani Joanna Bielak, Kierownik Szkolenia Praktycznego Zespołu Szkół nr 2 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku Pan Waldemar Mazurek, Prezydent Miasta 

Otwocka Pan Jarosław Margielski, Naczelnik Wydziału Inwestycji Miasta Otwocka Pan 

Krzysztof Gościcki, Pani Sylwia Wysocka – Linia Otwocka oraz członkowie Komisji, 

zgodnie z załączonymi listami obecności. 

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i powitanie radnych oraz gości. 

2. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

3. Przedstawienie informacji z zakresu rozwiązań i działań podjętych przez Zarząd 

Powiatu przy realizacji projektu budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2  

w Otwocku. 

4. Przedstawienie przez przedstawiciela Oświaty realizacji wniosku radnego Krzysztofa 

Szczegielniaka odnośnie płatności za fakultety dla nauczycieli. 

5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie 

zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku 

przy ul. Pułaskiego 7 od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych.  

6. Informacja nt. planowanych zawodów sportowych oraz imprez kulturalnych pod 

patronatem Starosty Otwockiego – wykaz wydarzeń kulturalnych, sportowych  

i turystycznych na 2019 rok. Organizacja wydarzeń sportowych w Powiecie. 

7. Sprawy bieżące.  

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że proponuje zmianę porządku posiedzenia 

polegającą na omówieniu pkt 5 „Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały …” w pkt 2.  

Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił, aby pkt dot. przedstawienia informacji przez 

przedstawiciela Oświaty w kwestii płatności za fakultety dla nauczycieli omówić w pkt. 3. 

Ww. zmiany porządku obrad zostały przyjęte przez aklamację. W związku z brakiem 

innych uwag Przewodniczący przedstawił zmieniony porządek obrad. 

 

Porządek po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i powitanie radnych oraz gości. 

2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie 

zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku 

przy ul. Pułaskiego 7 od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych.  

3. Przedstawienie przez przedstawiciela Oświaty realizacji wniosku radnego Krzysztofa 

Szczegielniaka odnośnie płatności za fakultety dla nauczycieli. 



4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

5. Przedstawienie informacji z zakresu rozwiązań i działań podjętych przez Zarząd 

Powiatu przy realizacji projektu budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2  

w Otwocku. 

6. Informacja nt. planowanych zawodów sportowych oraz imprez kulturalnych pod 

patronatem Starosty Otwockiego – wykaz wydarzeń kulturalnych, sportowych  

i turystycznych na 2019 rok. Organizacja wydarzeń sportowych w Powiecie. 

7. Sprawy bieżące.  

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 

  Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora 

Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 od 

obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 8 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Ad. 3 

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska-Smółka wyjaśniła 

ze odpowiedź na wniosek Komisji dot. kwestii możliwości zapłaty nauczycielom za 

prowadzenie dyżurów podczas matur była przygotowana na podstawie danych za ubiegły rok 

(pismo w załączeniu do protokołu). Poinformowała, że skierowała również prośbę do 

dyrektorów szkół o ustalanie dyżurów tak, aby stanowiły one jak najmniejsze obciążenie dla 

nauczycieli. Dodała, że zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, dyrekcja płaci 

nauczycielom za dyżury podczas matur ustnych, jest to czynione.  

 W związku z powyższymi radny Krzysztof Szczegielniak zgłosił poniższy wniosek. 

Wniosek:  

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje o zapłacenie nauczycielom, którzy mają 

uśredniane wynagrodzenie, za pracę w komisjach maturalnych podczas egzaminów 

pisemnych. 

Głosowanie: „za” – 10 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

Ad. 4 

Protokół Nr 4/19 z posiedzenia Komisji w dniu 14 marca 2019 r.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że do ww. protokołu zostały zgłoszone uwagi 

przez radną Anetę Bartnicką (e-mail z dnia 04.04.2019 r. – w załączeniu) oraz radnego 

Krzysztofa Szczegielniaka (e-mail z dnia 04.04.2019 r. – w załączeniu). 

Radna Aneta Bartnicka oraz radny Krzysztof Szczegielniak podtrzymali swoje uwagi  

i poprosili o ich uwzględnienie w protokole.  

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poinformował, iż przyjęcie 

protokołu wraz z uwzględnionymi uwagami odbędzie się na następnym posiedzeniu.  

 

Ad. 5 

 Pani Dyrektor wraz z Kierownikiem Gospodarczym i Kierownikiem Szkolenia 

Praktycznego Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku przedstawili 

nowy projekt budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku (materiały  

w załączeniu). Poinformowali, że zmianie uległa koncepcja budowy hali z hali łukowej na 

halę w stylu budownictwa tradycyjnego, która rozwiązałaby wiele istotnych kwestii  



w zakresie pomieszczeń socjalnych, pomieszczeń gospodarczych oraz ciągu 

komunikacyjnego. Przedstawili również wady i zalety pomiędzy tymi koncepcjami.  

 Pani Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 odniosła się również do informacji w kwestii 

budowy hali sportowej na terenie zieleni miejskiej zamiast na terenie Zespołu Szkół nr 2. 

Podkreśliła, że z chwilą powstania obiektu na terenie Szkoły wzrośnie bezpieczeństwo 

uczniów, ponieważ transportowanie, jak również wyjścia uczniów, które są w tej chwili 

rejestrowane, na obiekt poza terenem, będzie kłopotliwe. Szkoła i tak w najbliższym roku 

będzie zmuszona zorganizować wyjazdowe lekcje wychowania fizycznego. 

 Radna Aneta Bartnicka podkreśliła, że najważniejsze jest to, aby Powiat wybudował 

halę sportową przy Zespole Szkół Nr 2. Zaproponowała, aby w najbliższym czasie rozpoczęła 

się współpraca Powiatu z Miastem przy budowanie hali miejskiej. Według radnej kolejny 

obiekt sportowy rozwiązałby problem hali dla Liceum Ogólnokształcącego Nr I  

im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.  

 Radna Grażyna Olszewska zaznaczyła, że radni optowali za tym, aby Powiat, jako 

organ prowadzący dla szkół ponadpodstawowych zabiegał o to, aby każda placówka mogła 

rozporządzać i korzystać z własnego obiektu sportowego.  

 Radna Grażyna Kilbach również podkreśliła, że każda szkoła powinna posiadać 

własną halę sportową przy tak dużej liczbie uczniów. Zauważyła, że powstanie hali przy 

Zespole Szkół nr 2 jak i hali miejskiej będzie bardzo korzystne dla Miasta Otwocka a przede 

wszystkim dla mieszkańców, ponieważ takich obiektów sportowych brakuje na terenie 

miasta.   

 Radny Paweł Ajdacki stwierdził, że gdyby koncepcja budowy hali łukowej była 

możliwa do wykonania jeszcze w tym roku to powinna mieć ona pierwszeństwo. Natomiast  

w tej chwili Powiat ma możliwość połączenia sił z Miastem Otwockiem i wybudować jeszcze 

lepszą halę sportową, która zgodnie z deklaracjami Prezydenta miałaby być oddana do 

dyspozycji Szkoły. Dodał, że należy rozważyć tę propozycję, ponieważ jest to możliwość 

wybudowania większej i lepszej hali sportowej przy współpracy z Miastem Otwock.  

 Radny Robert Kosiński zgodził się, że koncepcja wybudowania dwóch hal 

rozwiązałaby problem zarówno „Nukleonika”, jaki i „Gałczyńskiego”. Zapytał czy finansowo 

stać Powiat na ww. inwestycje?   

 Radny Grzegorz Michalczyk zauważył, że budowa hali na terenie „Nukleonika”  

z dwóch powodów jest chybiona m.in., dlatego że zlikwidowana zostanie jedyna 100m 

bieżnia tartanowa, jak również fakt, że wybudowana hala na terenie Szkoły nie będzie halą 

pełnowymiarową.  

 Radna Jolanta Koczorowska poprosiła, aby Prezydent wyjaśnił czy istotnie istnieje 

możliwość, aby teren zieleni miejskiej stał się terenem Powiatu. Dodała, że najistotniejsze w 

chwili obecnej jest wybudowanie hali, która będzie niezwłocznie do dyspozycji Zespołu 

Szkół Nr 2. 

Prezydent Otwocka przedstawił koncepcje, budowy hali sportowej na terenie zieleni 

miejskiej podkreślił, że Miasto Otwock proponuje pomoc finansową i przekazanie gruntu pod 

budowę hali. Podkreślił, że zgodnie z obecnym projektem nie będzie problemu  

z zabezpieczeniem równocześnie pięciu godzin wychowania fizycznego, ponieważ do 

dyspozycji będzie: hala pełnowymiarowa z możliwością podziału na trzy równe części, dwie 

sale do fitnessu, siłownia oraz ścianka spinaczkowa. W związku z czym w tej sytuacji istnieje 

możliwość prowadzenia siedmiu godzin lekcyjnych równocześnie. Lokalizacja obiektu 

zaspokoi potrzeby obu szkół. Dodał, że rzeczywiście uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 będą 

musieli przejść przez przejście dla pieszych, natomiast uczniowie Liceum 

Ogólnokształcącego nr I im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego będą pokonywać jedynie 

park. Dodał, że dla Miasta najważniejsze jest to, aby na terenie Otwocka powstał 

pełnowymiarowy obiekt sportowy.  



Prezydent w odpowiedzi na pytanie radnej Jolanty Koczorowskiej poinformował, że 

jeżeli istnieje możliwość wydzielenia gruntu pod budowę tej hali to Miasto jest otwarte na tę 

możliwość. Natomiast Miasto nie może przekazać całego terenu z uwagi na plany dot. 

budowy basenu. Dodał, że Miasto przystąpiło do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla tej nieruchomości, zatem można już ruszać z pracami.    

Radni w wyniku dyskusji dot. budowy hali sportowej na terenie Zespołu Szkół Nr 2 

oraz koncepcji budowy pełnowymiarowego obiektu sportowego na terenie miejskim 

zaproponowanym przez Miasto Otwock zgłosili poniższe wnioski: 

Radna Aneta Bartnicka zgłosiła poniższy wniosek. 

Wniosek:  

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje do Zarządu Powiatu o kontynuowanie 

prac zmierzających do jak najszybszego wybudowania hali na terenie Zespołu Szkół  

Nr 2 w Otwocku. 

Głosowanie: „za” – 8 osób, „przeciw”- 3 osoby, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

  

 Radny Jacek Czarnowski zgłosił poniższy wniosek. 

Wniosek:  

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje do Zarządu Powiatu o kontynuowanie 

dialogu i podjęcie zobowiązania wspólnej budowy, jako drugiej hali sportowej na terenie 

zieleni miejskiej. 

Głosowanie: „za” – 10 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

Ad. 6 
 Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji w dniu dzisiejszym wpłynęło 

pismo Biura Kultury i Promocji, w którym zostały przedstawione informacje nt. planowanych 

zawodów sportowych oraz imprez kulturalnych pod patronatem Starosty Otwockiego – 

wykaz wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych na 2019 rok oraz informacja o 

Organizacji wydarzeń sportowych w Powiecie. 

Pismo w załączeniu. 

W wyniku powstałej dyskusji Przewodniczący Komisji zgłosił poniższy wniosek.  

Wniosek:  

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje do Zarządu Powiatu o przygotowanie 

szczegółowego wykazu imprez - kalendarz imprez sportowych i kulturalnych. 

Głosowanie: „za” – 12 osób. 

 

Ad. 7  

 Nie zgłoszono spraw bieżących. 

 

Ad. 8 

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Jarosław Kopaczewski  

 


