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Protokół Nr 8/19 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 8 lipca 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
00

.  

W posiedzeniu uczestniczyli: Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek, Dyrektor 

Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka, Kierownik Biura Kultury  

i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Rafał Skwiot, Pani Sylwia Wysocka – Linia 

Otwocka oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Powitanie Radnych i zaproszonych gości. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały przygotowanej przez Oświatę 

Powiatową. 

5. Sprawozdanie i ocena aktywności Powiatu w sferze kultury, sportu i rekreacji za  

I półrocze 2019 roku.  

6. Przedstawienie planu dalszych działań w sferze kultury, sportu i rekreacji. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia Komisji. 

 

Ad. 3 

Protokół Nr 7/19 z posiedzenia Komisji w dniu 30 maja 2019 r. został przyjęty  

jednomyślnie w obecności 8 członków Komisji. 

 

Ad. 4 

1) Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 

specjalnych działających na obszarze Powiatu Otwockiego. 

 

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

zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.  

 

Ad. 5 i 6 

  Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Rafał 

Skwiot odpowiadając na pytania radnych i w oparciu o przygotowane materiały przedstawił 

informacje dot. aktywności Powiatu w I półroczu 2019 r. w zakresie kultury, sportu  

i rekreacji. Zaprezentował również plan dalszych działań w zakresie kultury, sportu, turystyki 

i promocji. Przedstawił również zestawienie wydarzeń organizowanych lub 

współorganizowanych przez Powiat Otwocki oraz wydarzenia organizowane w ramach tzw. 

małych grantów lub otwartych konkursów ofert. 

(materiały w załączeniu) 

 

Ad. 7 

1) Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynął:  

− wyciąg Nr 306 z projektu protokołu Nr 35/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu  
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w Otwocku w dniu 5 czerwca 2019 r. dot. informacji nt. Powiatowego Festiwalu 

Kultury (wyciąg w załączeniu), 

Komisja zapoznała się z treścią wyciągu. 

 

− pismo z dnia 10 maja 2019 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dot. 

opinii RIO w kwestii wypłacenia wynagrodzenia dla nauczycieli za czas strajku, 

Komisja zapoznała się z treścią pisma. 

 

− e-mail mieszkańca powiatu otwockiego - list dla członków Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu (w załączeniu). 

Komisja zapoznała się z treścią e-mailu. 

 

2) Przewodniczący Komisji poinformował, że podczas posiedzenia Komisji Zdrowia, 

Rodziny i Bezpieczeństwa w dniu 27 czerwca 2019 r. Zastępca Komendanta 

Powiatowego Policji w Otwocku Jędrzej Bełz w ramach tematu „Bezpieczna droga do 

i ze szkoły” odpowiadając na pytania radnych przedstawił informację nt. 

infrastruktury i zabezpieczeń na terenie, jak i wokół szkół podstawowych  

w poszczególnych gminach powiatu. Następnie Przewodniczący Komisji poprosił 

Panią Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku o przedstawienie informacji nt. 

zabezpieczeń na terenie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Otwocki.  

 

Pani Dyrektor poinformowała, że na terenie szkół, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Otwocki został założony monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, mianowicie: 

− Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica posiada 

monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, który obejmuje cały budynek i teren 

włącznie z boiskiem szkolnym, 

− Liceum Ogólnokształcące nr III im. Juliusza Słowackiego w Zespole Szkół Nr 1 

posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, ale tylko przed szkołą i na 

dziedzińcu i nie obejmuje boiska szklonego, 

− Zespół Szkół nr 2 w Otwocku posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny 

włącznie z boiskiem, 

− Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Otwocku 

posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny obejmujący wejście i obszar od 

strony parku.   

Pani Dyrektor dodała, że w wyniku dyskusji z dyrektorami placówek rozważano 

rozbudowanie istniejącego monitoringu, w związku z czym Oświata zwróci się z wnioskiem 

w powyższej kwestii do przyszłorocznego budżetu.  

 Wicestarosta poprosił, aby przy rozwoju tego systemu monitoringu skonsultować się  

z Komendą Powiatową Policji w Otwocku, ponieważ w związku z planowaną budową nowej 

siedziby Policji można byłoby wygospodarować miejsce na to, aby wszystkie kamery na 

terenie otwocka zebrać do wspólnego centralnego systemu monitoringu. Dlatego też dobrze  

byłoby wybrać takie systemy monitoringu, które byłyby ze sobą kompatybilne.  

 

3) Radny Janusz Goliński poprosił o przedstawienie sytuacji placówek, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Otwocki pod kątem ich przygotowania na 

przyjęcie nowych uczniów w wyniku podwójnego naboru. 

 

Pani Dyrektor poinformowała, że Województwo Mazowieckie ma najdłuższy termin 
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naboru. Dlatego też, aby podać ostateczną liczbę przyjętych uczniów do poszczególnych 

szkół należy poczekać aż dostarczą oni oryginały dokumentów. Dodała, że Oświata wraz  

z dyrektorami szkół zagwarantowali dla absolwentów podstawówki 80% miejsc, a dla 

absolwentów gimnazjów 70%. Przy tych założeniach w Liceum Ogólnokształcącym im. 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Otwocku i Liceum Ogólnokształcącym nr III im. 

Juliusza Słowackiego w Zespole Szkół Nr 1 przyjęto, że będzie rekrutowane 12 klas (5 klas 

dla absolwentów gimnazjów i 7 klas dla absolwentów podstawówki), natomiast w Zespole 

Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica i Zespół Szkół nr 2 w 

Otwocku będzie rekrutowane po 16 klas (7 klas dla absolwentów gimnazjów i 9 klas dla 

absolwentów podstawówki). 

 

4) Radny Robert Kosiński poprosił o informację, na jakim etapie znajduje się budowa 

hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku. 

Pani Dyrektor poinformowała, że hala sportowa jest w trakcie projektowania. Dodała, 

że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z panią projektant, na którym zostanie 

przedstawiony gotowy projekt architektoniczny hali.    

 

5) Radny Robert Kosiński zapytał czy Pani Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego  

im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Otwocku wystąpiła do Zarządu o pomoc 

finansową w związku z organizacją uroczystości 100-lecia szkoły? 

 

Wicestarosta odpowiedział, że Pani Dyrektor z taką prośbą wystąpiła do Miasta 

Otwocka. Natomiast Powiat w swoim budżecie na tą uroczystość zabezpieczył środki  

w wysokości 40 tys. zł. 

 

Ad. 8 

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Jarosław Kopaczewski  

 


