Protokół Nr 16/20
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 28 stycznia 2020 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie starostwa Powiatowego w Otwocku. Przy
ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącego, radnego Jarosława Kopaczewskiego,
w godzinach od 1615 do 1830.
W posiedzeniu uczestniczyli: Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek, Skarbnik
Powiatu Wiesław Miłkowski, Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna
Majewska-Smółka, Prezes Otwockiego Oddziału ZNP Pan Przemysław Gręzak,
Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej „Solidarność” Pani Urszula Trzaskowska, Pani
Sylwia Wysocka – Linia Otwocka oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami
obecności.
Ad. 2
Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie Posiedzenia.
2. Przywitanie zebranych Radnych i zaproszonych gości.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Powiatu.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 3

− Protokół Nr 14/19 ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady
Powiatu w Otwocku w dniu 25 listopada 2019 r.
Przewodniczący Komisji poinformował, że do ww. protokołu zostały zgłoszone uwagi
przez radną Jolantę Koczorowską (e-mail z dnia 08.01.2020 r.).
Radna Jolanta Koczorowska podtrzymała swoje uwagi.
Wicestarosta zauważył, że jeśli radni życzą sobie, aby zaprotokołować zabranie głosu
należy zaznaczyć, iż dana wypowiedź powinna się znaleźć w protokole.
W wyniku powstałej dyskusji Przewodniczący Komisji poinformował, iż przyjęcie
protokołu odbędzie się na następnym posiedzeniu.
− Protokół Nr 15/19 z posiedzenia Komisji w dniu 5 grudnia 2019 r. został przyjęty
jednomyślnie w obecności 10 członków Komisji.
Ad. 4
1) Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Nr 1 w sprawie zmian w uchwale
Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała
Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn. zm.;
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 10 członków pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 9 osób, „przeciw” – 1 osoba.
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2) Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Nr 2 w sprawie zmian w uchwale
Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020 – 2033,
z późn. zm.;
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 10 członków jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
3) Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka przedstawiła
projekty uchwał Nr 3 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 17 w Otwocku
przy ul. Mickiewicza 43/47;
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 10 członków jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
4) Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka przedstawiła
projekty uchwał Nr 4 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Otwocki na rok 2020, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane.
Prezes Otwockiego Oddziału ZNP Pan Przemysław Gręzak oraz Przewodnicząca
Komisji Międzyzakładowej „Solidarność” Pani Urszula Trzaskowska poinformowali, że ich
pierwsze opinie do pierwotnej wersji uchwały były negatywne. Natomiast obecna wersja
uchwały nie budzi zastrzeżeń poza wyjątkiem § 4 w kwestii zapisu o ograniczeniu
dofinansowania do poziomu 80% kwoty całości kosztów.
Wicestarosta poinformował, że niniejszy zapis o ograniczeniu dofinansowaniu do
poziomu 80%b był podejmowany na posiedzeniu Zarządu Powiatu na jego wniosek. Dodał,
że należy zwrócić uwagę na to co ustawodawca miał na myśli mówiąc o dofinansowaniu,
ponieważ dofinasowanie nie oznacza sfinansowania w całości kosztów. Zauważył, że
partycypacja w kosztach spowoduje przemyślenia nauczycieli podejmujących naukę,
w zakresie tego czy dane studia będą wpływać pozytywnie na jego dalszy rozwój zawodowy.
Radna Aneta Bartnicka nie zgodziła się z powyższą wypowiedzią. Wspomniała, że
przepisy pozwalają na finansowanie w 100% form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
a ich zakres jest w ustalany z dyrekcją i zgodnie z zapotrzebowaniem danej szkoły.
Zauważyła, że poziom finasowania może stanowić zachętę dla nowych nauczycieli.
Radny Krzysztof Szczegielniak zauważył, że w § 1 dobrze by było zawrzeć zapis
upoważniający dyrektorów szkół do przesunięcia środków w przypadku ich niewykorzystania
w poszczególnych formach kształcenia na druga formę. Odniósł się również do zapisu
w § 3 mówiący o specjalnościach, na które jest przyznawane dofinansowanie. Zwrócił uwagę,
że zgodnie z obecnym zapisem dofinansowanie na przedmioty ogólnokształcące jest
przyznawane jedynie na studia wyższe, studia uzupełniające i studia podyplomowe pomijając
kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia, seminaria oraz konferencje.
Radny zwrócił uwagę również na brak spójności, ponieważ w § 2 w pkt 6 jest mowa
o konferencjach natomiast w § 4 w pkt 2 pojawia się zapis „konferencje dla rad
pedagogicznych oraz nauczycieli”.
Radni podczas dyskusji zgłosili poniższe wnioski:
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Wniosek 1:
Komisja Edukacji Kultury i Sportu wnioskuje o dodanie do § 1 ust. 2 w brzmieniu
„W przypadku niewykorzystania środków na daną formę doskonalenia zawodowego
upoważnia się Zarząd Powiatu do przesunięcia środków na inną formę.”, przy czym
zaproponowana w projekcie uchwały treść całego paragrafu 1 staje się ust. 1.
Głosowanie: „za” – 11 osób (jednomyślnie).
Wniosek 2:
Komisja Edukacji Kultury i Sportu wnioskuje o wykreślenie z § 4 zapisu o ograniczeniu
dofinansowania do poziomu 80% kwoty całości kosztów.
Głosowanie: „za” – 11 osób (jednomyślnie).
Wniosek 3:
Komisja Edukacji Kultury i Sportu wnioskuje o wykreślenie w § 3 w pkt 1 wyrazów:
„– na studiach, o których mowa w § 2 w pkt 1 – 3;” następnie po wyrazach „wczesne
wspomaganie” dodać przecinek, w pkt 2 należy wykreślić wyrazy „pomoc
psychologiczno-pedagogiczna” i wyrazy „– w formach wymienionych w § 2 w pkt 4 – 6”.
Następnie pkt 2 po zmianie włączyć do pkt 1, za wprowadzonym przecinkiem.
Głosowanie: „za” – 10 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby.
Wniosek 4:
Komisja Edukacji Kultury i Sportu wnioskuje o wykreślenie w § 4 w pkt 2 wyrazów
„dla rad pedagogicznych oraz nauczycieli”.
Głosowanie: „za” – 11 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba.
Opinia:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 12 członków jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.
W dyskusji nad ww. uchwałą brali udział przewodniczący obu związków zawodowych
i zaakceptowali wprowadzone poprawki.
Ad. 5
1) Pani Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku przedstawiła Sprawozdanie
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Otwocki w 2019
roku, przekazane do Komisji wyciągiem nr 651 z projektu protokołu Nr 72/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 15 stycznia 2020 r. (wyciąg
w załączeniu).
2) Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynął:
− zgodnie z dekretacją Przewodniczącego Rady wyciąg Nr 607 z projektu protokołu
Nr 65/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 4 grudnia 2019 r.
informujący o upoważnieniu Pani Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku do
przygotowania projektu odpowiedzi w sprawie przetargu na budowę hali
gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku. (wyciąg w załączeniu),
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Komisja zapoznała się z treścią wyciągu.
− wyciąg Nr 615 z projektu protokołu Nr 67/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 11 grudnia 2019 r. przekazujący w załączeniu rozliczenie
wydarzenia Membrana za 2018 rok (wyciąg w załączeniu),
Komisja zapoznała się z treścią wyciągu.
− wyciąg Nr 619 z projektu protokołu Nr 67/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 11 grudnia 2019 r. dot. odpowiedzi na wyciąg nr 15 z projektu
protokołu Nr 15/19 Komisji (wyciąg w załączeniu),
Komisja zapoznała się z treścią wyciągu.
− wyciąg Nr 620 z projektu protokołu Nr 67/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 11 grudnia 2019 r. przekazujący w załączeniu zestawienia
wydatków i zaangażowania na dzień 27.11.2019 r. w poszczególnych rozdziałach
(wyciąg w załączeniu),
Komisja zapoznała się z treścią wyciągu.
− wyciąg Nr 659 z projektu protokołu Nr 73/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 11 grudnia 2019 r. przekazujący w załączeniu wykaz wydarzeń
realizowanych przez Powiat Otwocki w 2020 r. z podziałem na planowane
wydatki (wyciąg w załączeniu),
Komisja zapoznała się z treścią wyciągu.
− e-mail z dnia 19 grudnia 2019 r. Przewodniczącego Komisji przekazujący
w załączeniu pogłodowany wykaz wydarzeń realizowanych przez Powiat Otwocki
w 2020 r. z podziałem na planowane wydatki (e-mail w załączeniu).
Komisja przyjęła do wiadomości treść ww. e-mailu.
Ad. 6
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Szczepańska

Jarosław Kopaczewski

