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Protokół Nr 18/20 

ze zdalnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 27 kwietnia 2020 r. 

 

Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie 

Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego, radnego Jarosława 

Kopaczewskiego, w godzinach od 16
15

 do 17
45

.   

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności 

oraz: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek, 

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka. 

 

Porządek posiedzenia: 
1. Rozpoczęcie posiedzenia. 

2. Przywitanie radnych i zaproszonych gości. 

3. Realizowanie nauczania zdalnego w szkołach powiatowych- przebieg, napotykane 

problemy, możliwości ich pokonania. 

4. Rozpoznanie możliwości pomocy dla Niezwyczajnej Szkoły Społeczna Szkoła 

Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie. 

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 

Ad. 3 

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka odpowiadając na 

pytania radnych przedstawiła informacje w zakresie realizowania nauczania zdalnego  

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki w zakresie procesu 

nauczania, napotykanych problemów oraz możliwości ich pokonania. 

 Radni podczas dyskusji poruszali kwestie dotyczące: 

• przygotowania nauczycieli na prowadzenie zajęć w trybie zdalnym oraz jakie 

platformy są do tego wykorzystywane, 

• wyrabiania nadgodzin przez nauczycieli oraz ich wypłacania, 

• skutków odizolowania uczniów, 

• organizacji przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkołach ponadpodstawowych. 

 

Ad. 4 

 Starosta w kwestii możliwości pomocy dla Niezwyczajnej Szkoły w Józefowie 

poinformował, że Powiat szkoły prywatne będą kosztowany bardzo dużo wysiłku 

finansowego, dlatego że subwencja w ich przypadku jest niedoszacowana. Prawdopodobnie 

Powiat będzie musiał z własnych środków udzielać dotacji tym podmiotom. Dodał, że 

wspomaganie szkół prywatnych w innej formie z budżetu Powiatu prócz subwencji 

oświatowej w obecnej sytuacji jest niemożliwe.  

Pani Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku zgodziła się z wypowiedzią Starosty 

oraz dodała, że nie ma nawet takich możliwości prawnych w kwestii wspomagania szkoły 

prywatnej. Następnie poinformowała, że Nadzwyczajna Szkoła w Józefowie w ubiegłym roku 

otrzymała dotację w kwocie 2 mln 100 tys. zł. W roku obecnym Powiat Otwocki w styczniu, 

lutym i marcu wypłacił Niezwyczajnej Szkole po 210 tys. 634 zł miesięcznie, a w kwietniu 

zostanie wypłacona kwota 215 tys. 116 zł. Podkreśliła, że zgodnie rozporządzeniem które 



2 

 

określa wagi na poszczególne niepełnosprawności dla uczniów oraz przy obowiązującym 

standardzie Oświata Powiatowa przelicza te wagi i naliczana jest subwencja. W związku z 

czym Szkoła posiada środki na zakup potrzebnego sprzętu. 

 

Ad. 5   

Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu za 2019 rok zostało przyjęte 

jednomyślnie pozytywnie w obecności 10 członków Komisji. 

 

Ad. 6 

1) Przewodniczący Komisji poinformował o korespondencji, która wpłynęła do 

Komisji: 

− powiatowy informator edukacyjny 2020/2021 dla absolwentów szkół 

podstawowych (w załączeniu), 

− wyciąg Nr 712 z projektu protokołu Nr 80/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu  

w Otwocku w dniu 26 lutego 2020 r. dot. wyciągu Komisji Nr 17 (wyciąg  

w załączeniu). 

Komisja zapoznała się z treścią ww. materiałów. 

 

2) Protokół Nr 14/19 ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady 

Powiatu w Otwocku w dniu 25 listopada 2019 r. po uwzględnieniu uwag 

zgłoszonych przez radną Jolantę Koczorowską został przyjęty pozytywnie  

w obecności 9 członków Komisji. 

 

Głosowanie: „za” – 8 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

3) Protokół Nr 16/20 z posiedzenia Komisji w dniu 28 stycznia 2020 r. po 

uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez radnego Krzysztofa Szczegielniaka został 

przyjęty jednomyślnie pozytywnie w obecności 9 członków Komisji. 

Ad. 7 

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Jarosław Kopaczewski  

 


