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Protokół Nr 9/19 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 22 sierpnia 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. Otwarcie posiedzenia. 

2. Powitanie Radnych i zaproszonych gości. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. 

5. Informacja na temat rekrutacji do szkół powiatowych. 

6. Projekt p. Pawła Ajdackiego do omówienia i zaopiniowania- Propozycja uczczenia 

Bronisławy i Kazimierza Dłuskich z okazji zakończenia obchodów 100 lecia 

Niepodległości. 

7. Projekt p. Jarosława Kopaczewskiego do omówienia i zaopiniowania- "Grant na teatr 

szkolny". 

8. Prognoza i zamierzenia aktywności Powiatu w sferze kultury, sportu i rekreacji na  

II półrocze 2019 roku. 

9. Sprawy różne. 

10.  Zakończenie posiedzenia Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę porządku obrad polegającą na zdjęciu 

z porządku obrad pkt 3 i 4 z uwagi na brak materiałów.  

Ww. zmiana do porządku obrad została przyjęta przez głosowanie. 

Głosowanie: „za” – 7 osób (nie głosowała 1 osoba). 

 

Porządek po zmianach przedstawiła się następująco:  
1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Powitanie Radnych i zaproszonych gości. 

3. Informacja na temat rekrutacji do szkół powiatowych. 

4. Projekt p. Pawła Ajdackiego do omówienia i zaopiniowania- Propozycja uczczenia 

Bronisławy i Kazimierza Dłuskich z okazji zakończenia obchodów 100 lecia 

Niepodległości. 

5. Projekt p. Jarosława Kopaczewskiego do omówienia i zaopiniowania- "Grant na teatr 

szkolny". 

6. Prognoza i zamierzenia aktywności Powiatu w sferze kultury, sportu i rekreacji na  

II półrocze 2019 roku. 

7. Sprawy różne. 

8.  Zakończenie posiedzenia Komisji. 

 

 



2 

 

Ad. 3 

  Pani Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka 

odpowiadając na pytania radnych i w oparciu o przygotowane materiały przedstawiła 

informacje nt. wyników rekrutacji do klas pierwszych 2019/2020. 

(materiały w załączeniu) 

 Radna Grażyna Kilbach zgłosiła wniosek, aby Komisja zapoznała się szczegółowo  

z regulaminem wynagradzania i przyznawania dodatków oraz nagród dla nauczycieli szkół, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. W wyniku czego Komisja 

przeanalizuje skutki finansowe ewentualnych podwyżek do przyszłorocznego budżetu. 

Zaproponowała, aby Pani Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku przygotowała 

zestawienie porównujące przyznawanie dodatków nauczycielom w gminach z powiatu 

otwockiego do dodatków przyznawanych w innych powiatach okołowarszawskich.  

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

 

 Radni podczas dyskusji poruszyli kwestię dot. inwestycji na terenach szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, koncepcji budowy hali sportowej  

i basenu na terenie dawnej zieleni miejskiej w Otwocku przez Miasto Otwock oraz 

uroczystości w związku z jubileuszem 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego nr I im. K. I. 

Gałczyńskiego w Otwocku. Radni odnieśli się również do wystąpienia Przewodniczącej Rady 

Miasta Otwocka w piśmie z dnia 13 sierpnia 2019 r. dot. przyjętego przez Radę Miasta 

Otwocka wniosku podczas XVI sesji w dniu 14 sierpnia 2019 r. w kwestii wykonania 

remontu lub modernizacji terenu zlokalizowanego przed siedzibą Liceum Ogólnokształcącego 

im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Otwocku w związku z zakończeniem 

rewitalizacji znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Miejskiego w Otwocku 

(znak sprawy: SRP.0005.27.2019). W związku z powyższym Komisja podjęła poniższy 

wniosek. 

 

Wniosek: 

Komisja Edukacji Kultury i Sportu wnioskuje o rozplanowanie przebudowy przestrzeni 

przed Liceum im. Gałczyńskiego i miejsc parkingowych od strony ulicy Filipowicza, 

oraz ew. wjazdu do parku od drugiej strony. Komisja prosi również o rozważenie 

wybudowania studzienki chłonnej. 

 

Ad. 4 

 Radny Paweł Ajdacji przedstawił koncepcję uczczenia Bronisławy i Kazimierza 

Dłuskich z okazji zakończenia obchodów 100-lecia Niepodległości. 

 W wyniku powstałej dyskusji radni przyjęli poniższy wniosek. 

 

Wniosek: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje o upamiętnienie p. Bronisławy  

i Kazimierza Dłuskich instalacją pamiątkową. 

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

 

Ad. 5 

 Radny Jarosław Kopaczewski przedstawił projekt pn. „Grant na teatr szkolny”  

z przeznaczeniem dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu 

otwockiego. Powyższy projekt ma na celu wspieranie istniejących teatrów oraz tworzenie 

nowych. (materiały w załączeniu) 

  W wyniku powstałej dyskusji radni przyjęli poniższe wnioski. 
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Wniosek: 

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

regulaminu przyznawania grantu na teatr szkolny. 

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

 

Wniosek: 

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

powiatowego przeglądu teatralnego.  

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

 

Ad. 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. prognozy i zamierzeń aktywności Powiatu w sferze kultury, sportu i rekreacji 

na II półrocze 2019 roku. 

(materiały w załączeniu) 

  W wyniku powstałej dyskusji radni przyjęli poniższy wniosek. 

 

Wniosek: 

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

rozliczenia wydarzenia organizowanego w ramach XVI Powiatowego Festiwalu Kultury 

"Membrana. Festiwal nad Rzeką". Membrana nie powinna być traktowana, jako 

Powiatowy Festiwal Kultury. Powiatowy Festiwal Kultury powinien w swojej formule 

przedstawiać dorobek gmin Powiatu i być miejscem spotkania i integracji 

społeczeństwa. 

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

 

Ad. 7 
 Radni nie zgłosili spraw bieżących. 

 

Ad. 8 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Jarosław Kopaczewski  
 


