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Protokół Nr 10/19 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 19 września 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 19
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, 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. Przywitanie Radnych i zaproszonych gości. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Zapoznanie się z zestawieniem porównującym przyznawanie dodatków nauczycielom 

w gminach z powiatu otwockiego do dodatków przyznawanych w innych powiatach 

okołowarszawskich. Analiza skutków finansowych ewentualnych podwyżek dla 

nauczycieli. 

4. Wnioski Komisji do projektu uchwały budżetowej na rok 2020. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 

Protokół Nr 8/19 z posiedzenia Komisji w dniu 8 lipca 2019 r. został przyjęty  

jednomyślnie w obecności 8 członków Komisji. 

 

Ad. 3 

 Pani Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku odpowiadając na pytania radnych 

przedstawiła zestawienie porównujące przyznawanie dodatków nauczycielom w gminach  

z terenu powiatu otwockiego do gmin z innych powiatów okołowarszawskich oraz analizę 
skutków finansowych ewentualnych podwyżek dla nauczycieli przy puli 5%, 10% i 15%.  

 Komisja w wyniku powstałej dyskusji podjęła poniższy wniosek.  

 

Wniosek: 

Komisja Edukacji Kultury i Sportu wnioskuje o zwiększenia puli na dodatki 

motywacyjne do 15%. Zwiększenie dodatku za wychowawstwo klasy w szkoła 

ponadpodstawowych masowych do 450 zł.  

Głosowanie: „za” – 8 osób (jednomyślnie). 

 

Ad. 4 

Wnioski do projektu budżetu Powiatu na rok 2020. 

 

1) Radna Grażyna Olszewska – wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia 18 września 

2019 r. (w załączeniu): 

1. Wsparcie finansowe Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Krzewniaka w 

kwocie proporcjonalnej do lat ubiegłych (powiat przez wiele lat obejmował 

patronatem ten konkurs). 
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2. Wsparcie finansowe imprezy regionalnej URZECZE w ramach promowania 

powiatu otwockiego w regionie Urzecza (Powiatów i Gmin Nadwiślańskich).    

3. Umieszczenie w budżecie środków finansowych na wsparcie Pikniku 

Historycznego na terenie Pałacu Bielińskich (przedstawiciele władz powiatu 

uczestniczą od lat w wielu inicjatywach kulturalnych na terenie Pałacu). 

4. Zabezpieczenie środków na wsparcie działalności Orkiestry Strażackiej OSP 

Karczew (orkiestra uświetnia imprezy na ternie Powiatu Otwockiego). 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 8 członków Komisji. 

 

2) Radna Grażyna Kilbach zgłosiła poniższe wnioski: 

1. Uzupełnienie doświetlenia przejść dla pieszych przy placówkach oświatowych 

w Powiecie przy drogach powiatowych.  

2. Wsparcie finansowe festiwalu „Hiszpania w Otwocku”. 

3. Poparcie wniosków do budżetu dot. infrastruktury drogowej powiatowej na terenie 

Gminy Wiązowna (w załączeniu). 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 8 członków Komisji. 

 

3) Radny Paweł Ajdacki zgłosił poniższe wnioski: 

1. Zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2020 rok kwoty 45000 zł na odnowienie 

70 km szlaków rowerowych i 40 km szlaków pieszych na terenie powiatu 

otwockiego wniosek (w załączeniu). 

2. Zabezpieczenie środków na Festiwal „Świdermajer” (8 – 10 tys. zł). 

3. Wydanie rocznika krajobrazowego „Polesie, Łużyce i okolice” (4,5 – 5 tys. zł). 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 8 członków Komisji. 

 

4) Radny Robert Kosiński – wniosek zgłoszony zgodnie z pismem z dnia 19 września 

2019 r. (w załączeniu): 

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej dla dzieci w Otwocku ul. Majowa 

17/19 (wartość zadania ok. 2.5 mln zł – możliwość uzyskania dofinansowania  

z programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury 

sportowej – edycja 2020” w kwocie 825 tys. zł.  

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: „za”- 1 osoba, „przeciw” – 3 osoby, „wstrzymały się” – 4 osoby.  

Wniosek nie uzyskał poparcia Komisji. 

 

5) Radny Jarosław Kopaczewski zgłosił poniższe wnioski: 

1. Uporządkowanie spraw działki przyległej do Liceum Ogólnokształcące nr III im. 

Juliusza Słowackiego w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku, zabezpieczenie 
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pozyskanych funduszy na rzecz oświaty ze szczególnym uwzględnieniem Liceum 

„Słowackiego” i jego infrastruktury sportowej. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 8 członków Komisji. 

 

2. Kupno dwóch telefonów – jako sprzętu multimedialnego dla Biura Kultury  

i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku m.in. do obsługi multimedialnej 

imprez kulturalnych Powiatu.  

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu budżetu 

Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 8 członków Komisji. 

 

6) Komisja Edukacji Kultury i Sportu wnioskuje o wykonanie modernizacji placu przed 

Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  

w Otwocku. Komisja wnioskuje jednocześnie ze względów bezpieczeństwa  

o przeniesienie wjazdu do parku poza teren szkoły.   

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu budżetu 

Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 8 członków Komisji. 

 

7) Radny Krzysztof Szczegielniak zgłosił poniższe wnioski: 

1. Zagospodarowanie terenu przy pomniku „Katyń 1940” (ławki, oświetlenie, tablica 

informacyjna). 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu budżetu 

Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 8 członków Komisji. 

 

2. Dofinansowanie Festiwalu „SACROSONG” w kwocie min 10 tys. zł.  

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu budżetu 

Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 8 członków Komisji. 

 

Ad. 5 

1) Radny Krzysztof Szczegielniak poruszył kwestię organizacji obchodów 100-lecia 

Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku im. I. K. Gałczyńskiego. 

 

2) Pani Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku poprosiła, aby przy robieniu 

projektu terenu przed budynkiem „Gałczyńskiego” włączyć również remont 

schodów. 

 

Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił, aby Oświata Powiatowa oraz Szkoła 

włączyły tę inwestycję do projektu budżetu. 

 

3) Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynął: 
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− regulamin przyznawania honorowego patronatu Starosty Otwockiego  

z uwzględnionymi uwagami zgłoszonymi przez radnego Krzysztofa 

Szczegielniaka (załącznik do Zarządzenia Starosty Otwockiego Nr 58/2019  

z dnia 8 sierpnia 2019 r.) 

 

Komisja w związku z powyższym przyjęła poniższy wniosek. 

 

Wniosek: 

Komisja Edukacji Kultury i Sportu prosi o wyjaśnienie, dlaczego Zarząd Powiatu 

podjął regulamin przyznawania honorowego patronatu Starosty Otwockiego bez opinii 

Komisji.   

Głosowanie: „za” – 8 osób (jednomyślnie). 

 

− e-mail z dnia 7 sierpnia 2019 r. mieszkańca powiatu Pana B. T. (w załączeniu)  

− e-mail z dnia 7 sierpnia 2019 r. mieszkańca powiatu Pana B. T. (w załączeniu) 

 

Komisja zapoznała się z treścią ww. e-maili.  

 

− e-mail z dnia 29 sierpnia 2019 r. Kierownika Biura Kultury i Promocji dot. 

zaproszenia członków Komisji do grupy roboczej mającej na celu zbudowanie 

strategii promocji Powiatu Otwockiego. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował członków Komisji o pierwszym spotkaniu 

ww. grupy oraz poinformował, że zaproszenie do grupy jest nieustające. 

 

− wyciąg Nr 468 z projektu protokołu Nr 53/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w Otwocku w dniu 11 września 2019 r. stanowiący odpowiedź na wyciąg Komisji 

(wyciąg w załączeniu), 

Komisja zapoznała się z treścią wyciągu. 

 

4) Radny Krzysztof Szczegielniak poruszył kwestię dot. rozsyłania do radnych 

kalendarza uroczystości.  

 

Ad. 6 

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Jarosław Kopaczewski  

 


