
Protokół Nr 7/19 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 30 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 16
15

 do 17
05

.  

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta 

Otwocki Krzysztof Kłósek, Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-

Smółka, Główny Specjalista Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku 

Katarzyna Grzegrzółka-Gil, Pani Sylwia Wysocka – Linia Otwocka oraz członkowie Komisji, 

zgodnie z załączonymi listami obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie radnych i zaproszonych gości. 

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku. 

4. Projekt  stanowiska  Rady  Powiatu  w  Otwocku w  sprawie udzielenia 

odpowiedzi  na  wniosek  o  wypłatę  wynagrodzenia  strajkującym  nauczycielom  

za  cały okres trwania akcji strajkowej. 

5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2018 rok”. 

6. Informacja na temat programu XVI Powiatowego Festiwalu Kultury oraz form 

organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa w Powiecie Otwockim - dyskusja  

i zaopiniowanie zmiany formuły, bądź terminu Festiwalu. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 

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

jednomyślnie w obecności 7 członków Komisji.  

 

• Protokół Nr 5/19 z posiedzenia Komisji w dniu 4 kwietnia 2019 r. został przyjęty  

jednomyślnie w obecności 8 członków Komisji. 

 

• Protokół Nr 6/19 z posiedzenia Komisji w dniu 9 maja 2019 r. został przyjęty  

jednomyślnie w obecności 8 członków Komisji. 

 

Ad. 3 

1) Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Otwocku w Zespole 

Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku; 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 9 członków jednomyślnie pozytywnie 

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

2) Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Specjalnej Nr 3 dla Młodzieży 

Niesłyszącej i Słabosłyszącej oraz Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera  



w Otwocku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku; 

 

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

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Ad. 4 

  Przewodniczący Komisji przedstawił projekt stanowiska Rady Powiatu w sprawie 

udzielenia odpowiedzi na wniosek o wypłatę wynagrodzenia strajkującym nauczycielom za 

cały okres trwania akcji strajkowej. 

  Radny Krzysztof Szczegielniak zauważył, że do Rady Powiatu trafia wiele pism  

w kwestii, których Rada nie podejmuje stanowisk, a w tym przypadku w odpowiedzi dla 

jednej placówki podejmowane jest stanowisko. W nawiązaniu do informacji przedstawionych 

podczas ostatniego posiedzenia Komisji zapytał czy Zarząd Powiatu pochylał się nad innymi 

możliwościami wypłacenia wynagrodzenia strajkującym nauczycielom? Czy też została 

wyłącznie udzielona odpowiedź na podstawie Karty Nauczyciela? 

  Starosta Otwocki odpowiedział, że obecnie nie ma takich regulacji prawnych, które 

zezwalałyby na wypłacenie nauczycielom w jakikolwiek sposób rekompensat za utracone 

zarobki za okres trwania akcji strajkowej. Dodał, że stanowisko Zarządu Powiatu zostało 

wyrażone w piśmie z dnia 17 kwietnia br. stanowiące odpowiedź do poszczególnych szkół, 

które występowały do Zarządu.  

  Radna Aneta Bartnicka zauważyła, że wszystkie placówki wystąpiły do Zarządu w tej 

sprawie, a Rada podejmuje stanowisko tylko w sprawie jednego wystąpienia, co jest 

przesadne i radni powinni odrzucić to stanowisko. 

  Starosta Otwocki zauważył, że prawdopodobnie projekt stanowiska wynika  

z wystąpieniem nauczycieli i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

Nr 2 w Otwocku bezpośrednio do Rady Powiatu. W związku z czym Przewodniczący Rady 

uznał, że Rada w przedmiotowej sprawie powinna udzielić odpowiedzi.   

  Wicestarosta Otwocki zauważył, że w odniesieniu do art. 65 kodeksu postępowania 

administracyjnego Rada Powiatu udziela odpowiedzi zainteresowanym. Dodał, iż jego 

zdaniem tryb jest właściwy i jedynie w podstawie prawnej warto byłoby wspomnieć o tym 

artykule. 

  Radny Krzysztof Szczegielniak wyjaśnił, że radni są zainteresowani czy tylko ta jedna 

placówka wystąpiła do Rady Powiatu i poprosił o sprawdzenie czy pozostałe placówki 

występowały tylko do Zarządu Powiatu.   

  Wicestarosta zobowiązał się do sprawdzenia powyższej kwestii.  

  Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał czy Zarząd otrzymał już opinię Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w powyższej kwestii i poprosił o jej przesłanie.  

  Starosta Otwocki zobowiązał się do przekazania ww. pisma.  

  Przewodniczący Komisji w związku z zakończeniem dyskusji poddał głosowaniu 

przedmiotowy projekt stanowiska. 

 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 9 członków negatywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt stanowiska.  
Głosowanie: „za” – 3 osoby, „przeciw” – 4 osoby, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

Ad. 5 

Wicestarosta Otwocki przedstawił sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy 

Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2018 rok”. 

 



Ad. 6 

 Przewodniczący Komisji wyjaśnił, iż ten punkt posiedzenia jest odpowiedzią na  

e-mail z dnia 13 maja 2019 r. radnego Pawła Ajdackiego, w którym zaproponował połączenie 

XVI Powiatowego Festiwalu Kultury z Europejskimi Dniami Dziedzictwa, organizowanymi 

we wrześniu. 

 Wicestarosta Otwocki poinformował, że popiera pomysł połączenia Europejskich Dni 

Dziedzictwa z Festiwalem Membrana. Dodał, że przeprowadzono już wstępne rozmowy  

z organizatorem poprzedniego Festiwalu, w związku z czym należy teraz z nim porozmawiać 

czy istnieje możliwość organizacji Festiwalu we wrześniu.  

 Radna Jolanta Koczorowska zapytała kto był organizatorem zeszłorocznego Festiwalu 

Membrana? 

Katarzyna Grzegrzółka-Gil odpowiedziała, że głównym organizatorem zeszłorocznego 

Festiwalu Membrana był Powiat Otwocki przy współpracy z grupą osób, które były 

pomysłodawcą projektu organizacji tego wydarzenia pod ww. nazwą. Dodała, że w ramach 

tego festiwalu zorganizowane zostały 4 wydarzenia w łącznej wysokości 100 tys. zł. 

Radny Krzysztof Szczegielniak w związku z tym, że w roku ubiegłym odstąpiono od 

nazwy „Powiatowy Festiwal Kultury” i zastąpiono ją nazwą „Membrana. Festiwal nad rzeką” 

zaproponował powrót do pierwotnej nazwy festiwalu, która dla kultury Powiatu posiada 

znacznie większe znaczenie.  

Członkowie Komisji poparli powyższą propozycję radnego oraz przyjęli poniższy 

wniosek.  

 

Wniosek: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje o powrócenie do tytułu Powiatowego 

Festiwalu Kultury i o powiązanie Festiwalu z Europejskimi Dniami Dziedzictwa. 

Głodowanie: „za” – 9 osób (jednomyślnie). 

 

Ad. 7 

1) Radna Aneta Bartnicka zapytała kiedy będą koszone pobocza na terenie gminy 

Kołbiel? 

   

Wicestarosta Otwocki odpowiedział, że obecnie prowadzone są prace polegające na 

koszeniu poboczy. Dodał, że wystąpił do Zarządu Dróg Powiatowych o harmonogram prac  

w tym zakresie, natomiast ze względu na panujące warunki pogodowe prace mają tygodniowe 

opóźnienie, ponieważ intensywne opady deszczu uniemożliwiają koszenie poboczy.  

 Radna Aneta Bartnicka poprosiła Wicestarostę o pozyskanie informacji, kiedy zostaną 

skoszone pobocza w gminie Kołbiel. 

  Wicestarosta Otwocki poinformował, że radni po najbliższym posiedzeniu Zarządu 

Powiatu otrzymają również analizę dróg powiatowych, które spełniają warunki zgodnie  

z definicją zawartą w art. 6a ustawy o drogach publicznych. 

 

2) Radny Janusz Goliński poprosił o przyśpieszenie prac drogowych polegających na 

odmalowaniu przejść dla pieszych.  

 

Wicestarosta Otwocki wyjaśnił, że w postępowaniu przetargowym jeden z podmiotów 

po zakończeniu postępowania wnosił o wyjaśnienia, co w następstwie spowodowało 

opóźnienie rozpoczęcia prac.  

Radny Paweł Ajdacki zapytał czy przejścia dla pieszych mogą zostać wykonane  

w trwalszy sposób.  

Wicestarosta Otwocki odpowiedział, że zgodnie z wnioskiem radnej Grażyny Kilbach 



przy jednostkach oświatowych przejścia dla pieszych będą wykonywane w technologii 

grubowarstwowej.  

  

3) Radna Jolanta Koczorowska zauważyła, że do „Programu współpracy Powiatu 

Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2018 rok” zgłaszają się również szkoły,  

w związku z czym poprosiła o przeprowadzenie analizy i przedstawienie wyjaśnień 

Komisji w tym zakresie.  

 

Wicestarosta Otwocki zobowiązał się do wyjaśnienia powyższej kwestii. 

 

4) Radna Aneta Bartnicka zapytała czy Powiat Otwocki wspomoże finansowo Liceum 

Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku imienia I. K. Gałczyńskiego  

w organizacji obchodów 100-lecia Szkoły. 

 

Starosta Otwocki odpowiedział, że Powiat wspomoże organizację obchodów 100-lecia 

Szkoły w kwocie w wysokości 20 tys. zł   

 

5) Krzysztof Szczegielniak w związku ze sporządzaniem arkuszy organizacyjnych szkół 

zapytał czy zostały w nich uwzględnione fakultety dla maturzystów? 

 

Starosta Otwocki zobowiązał się sprawdzić powyższa kwestię. 

 

6) Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynął wyciąg Nr 260 z 

projektu protokołu Nr 31/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu  

15 maja 2019 r. przekazujący w załączeniu informację Dyrektora Oświaty Powiatowej 

w Otwocku nt. zapłaty nauczycielom za pracę w komisjach na egzaminach pisemnych 

(wyciąg w załączeniu). 

 

Komisja zapoznała się z treścią wyciągu.  

 

Ad. 8 

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Jarosław Kopaczewski  

 


