Protokół Nr 4/19
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 14 marca 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 1810.
W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta
Otwocki Krzysztof Kłósek, radny Rady Powiatu w Otwocku Roman Srebnicki, Dyrektor
Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka, podinspektor Biura Kultury
i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Ludmiła Sokolnicka, Pani Sylwia Wysocka –
Linia Otwocka oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie spotkania i powitanie radnych.
2. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu za rok 2018.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przedstawionych przez Zarząd
i skierowanych do Komisji.
4. Dyskusja nad założeniami „Strategii Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu w Powiecie
Otwockim”.
5. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie posiedzenia.
Nie zgłoszono uwag do ww. porządku posiedzenia.
Ad. 2
Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w roku 2018 zostało
przyjęte jednomyślnie, w obecności 7 członków Komisji.
Ad. 3
1) Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka przedstawiła
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Podniesienie jakości
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku” finansowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego;
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 7 członków jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
2) Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka przedstawiła
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Podniesienie jakości
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
w Otwocku” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego;
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

1

Ad. 4
Przewodniczący Komisji poinformował, iż bieżący punkt ma charakter informacyjny
w celu określenia przez radnych ram i założeń do programu „Strategii Rozwoju Oświaty,
Kultury i Sportu w Powiecie Otwockim”.
Radny Paweł Ajdacki zaproponował, aby rozpocząć od zapoznania się z obecnym
programem „Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2014-2020” i na jego podstawie
określić cele strategiczne dla nowego programu.
Radna Grażyna Olszewska – Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o przedstawienie
informacji w kwestii budowy hali sportowej na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku.
Starosta odpowiedział, że w chwili obecnej Zarząd Powiatu posiada trzy warianty
w kwestii budowy hali. Pierwszy polega na kontynuowaniu obecnej koncepcji budowy hali
łukowej i „znalezieniu” w budżecie Powiatu brakujących środków w wysokości 1 mln 480
tys. zł. Drugi wariant polega na unieważnieniu przetargu i rozpisaniu nowego, lecz w tym
przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo, że do przetargu zgłosi się ponownie ta sama
firma podając wyższą kwotę wykonania bądź nie zgłosi się żadna firma. Natomiast trzecia
koncepcja polega na zaprojektowaniu nowego budynku pełnowymiarowej hali sportowej
i ogłoszeniu przetargu, który również nie wiadomo jak się zakończy. Starosta dodał, że Zarząd
Powiatu wyznaczył sobie termin do poniedziałku na podjęcie decyzji w powyższej kwestii.
Radna Aneta Bartnicka zwróciła uwagę, że kwota 1 mln 480 tys. zł. nie jest kwotą,
zaporową. Zarząd Powiatu mógłby dla jej pokrycia pozyskać środki zewnętrzne, ewentualnie
zaproponować kredyt. Zauważyła, że w kwestii budowy hali sportowej na terenie Zespołu
Szkół Nr 2 w Otwocku zostało zaangażowanych wiele prac i jedyne, co zostało, to dołożyć
brakującą kwotę i rozpocząć inwestycję. Stwierdziła, że przedstawione powyżej warianty są
problemowe, ponieważ koncepcja budowy hali na podstawie innego projektu musi zostać
skonsultowana z dyrekcją szkoły, tak jak to zostało uczynione przy projekcie hali łukowej.
Poza tym należy również wziąć pod uwagę uwarunkowania oraz potrzeby szkół średnich.
Podkreśliła, że wykonanie nowego projektu hali niesie ze sobą koszty, a wykonanie
inwestycji w kwocie 5 mln 480 tys. zł nie jest niemożliwe z punktu widzenia Powiatu.
Przewodniczący Komisji w wyniku powstałej dyskusji poinformował, że na
najbliższym posiedzeniu Komisja poprosi Zarząd Powiatu o przedstawienie decyzji w kwestii
budowy hali sportowej na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku.
Ad. 5
Protokół Nr 3/19 z posiedzenia Komisji w dniu 21 lutego 2019 r. został przyjęty
jednomyślnie w obecności 9 członków Komisji
Ad. 6
1) Radny Krzysztof Szczegielniak nawiązał do wniosku nr 5 z projektu protokołu
Nr 3/19 z posiedzenia Komisji w dniu 21 lutego br. dot. wprowadzenia fakultetów dla
maturzystów, za które wynagrodzenie otrzymają nauczyciele. Poinformował, że
chciałby zmodyfikować ww. wniosek, mianowicie rezygnując z części dot.
wprowadzenia fakultetów w marcu i kwietniu 2019 r., podtrzymując jedynie cześć
o wprowadzeniu w nowym roku szkolnym od września 2019 r. fakultetów dla
maturzystów, za które wynagrodzenie otrzymają nauczyciele.
2) Radny Krzysztof Szczegielniak poruszył kwestię nauczycieli, którzy uczą w klasach
maturalnych. Klasy kończą naukę z końcem kwietnia, a nauczyciele mają uśredniane
(pomniejszane) wynagrodzenie za pracę przez cały rok. Radny postawił wniosek, aby
Zarząd Powiatu wyliczył koszt zapłacenia wynagrodzenia za godziny nauczycielom za
pracę w komisjach maturalnych w ich czasie wolnym.
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W wyniku dyskusji Komisja przyjęła poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje do Zarządu Powiatu o wycenę dyżurów
nauczycieli, którzy mają uśredniane wynagrodzenie podczas egzaminów maturalnych.
Głosowanie: „za” – 7 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
3) Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynął wyciąg Nr 160
z projektu protokołu Nr 21/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu
6 marca 2019 r. stanowiący odpowiedz na wyciąg Komisji Nr 5 z protokołu Nr 3/19
z posiedzenia Komisji w dniu 21 lutego 2019 r. (w załączeniu).
Ad. 7
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Szczepańska

Jarosław Kopaczewski
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