Protokół Nr 17/20
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 20 lutego 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 1730.
W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta
Otwocki Krzysztof Kłósek, Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna MajewskaSmółka, Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku Barbara Laskus, Dyrektor Zespołu
Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku Monika Chudek, Kierownik Szkolenia
Praktycznego Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku Waldemar
Mazurek, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku
Joanna Michalczyk, radny Rady Powiatu w Otwocku Roman Srebnicki oraz członkowie
Komisji, zgodnie z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Przywitanie zebranych Radnych i zaproszonych Gości.
2. Informacja na temat stanu realizacji inwestycji realizowanych przez Powiat w Zespole
Szkół Nr 1 w Otwocku i Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Otwocku.
3. Informacja na temat planów inwestycyjnych dotyczących Liceum Ogólnokształcącego
Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku i stanu ich zaawansowania.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 2
Pani Monika Chudek Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Otwocku wraz z Panem Waldemarem Mazurek Kierownikiem Szkolenia Praktycznego
Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku odpowiadając na pytania
radnych przedstawili sprawozdanie z przebiegu budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem
przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku. (Materiał w załączeniu.)
Pani Barbara Laskus Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku odpowiadając na
pytania radnych przedstawiła informacje nt. zaawansowania robót budowlanych dotyczących
inwestycji obejmującej rozbudowę i przebudowę skrzydła drugiego budynku szkoły.
(Materiał w załączeniu.)
Ad. 3
Pani Joanna Michalczyk Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K. I.
Gałczyńskiego w Otwocku odpowiadając na pytania radnych przestawia informacje
nt. inwestycji zaplanowanej na terenie Szkoły, która została podzielona na trzy zadania:
1. Prace konserwatorskie dwóch grup rzeźbiarskich z puttami znajdującymi się na tarasie
budynku Liceum od strony ul. Filipowicza.
2. Remont schodów od strony ul. Filipowicza,
3. Budowa parkingu przed Liceum od strony ul. Filipowicza.
(Materiał w załączeniu.)
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Przewodniczący Komisji zapytał jak wygląda sytuacja organizacji wjazdu na teren
parku miejskiego?
Pani Dyrektor poinformowała, że sytuacja wjazdu na teren parku nie uległa poprawie.
Zwróciła uwagę również na to, że nieogrodzony teren Liceum przyczynia się do wielu
uciążliwości, które w okresie letnim będą narastać, ponieważ każdy mieszkaniec otwocka
myśli, że to jest parking ogólnodostępny. Pani Dyrektor, jako przykład podała sytuację, kiedy
zostały odnowione murki wokół Szkoły na uroczystość 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego
Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku, które na drugi dzień zostały pobrudzone
i zniszczone.
Radny Krzysztof Szczegielniak przypomniał, że Komisja jakiś czas temu zgłosiła
wniosek do Zarządu Powiatu w kwestii zamknięcia wjazdu na teren parku od strony
ul. Filipowicza i utworzenia wjazdu od strony ul. Pułaskiego. W związku z czym poprosił
Starostę o informację powyższej w kwestii.
Starosta poinformował, że nie było takiego wystąpienia ze strony Starostwa do Miasta.
Radny Krzysztof Szczegielniak zaproponował ponowienie wniosku, ponieważ
Komisji chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo młodzieży użytkującej główne wejście
do budynku szkoły.
Komisja w wyniku powstałej dyskusji przyjęła poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja Edukacji Kultury i Sportu wnioskuje do Zarządu Powiatu o podjęcie rozmów
z Miastem Otwock nt. zmiany organizacji wjazdu na teren parku miejskiego ze
wskazaniem, aby główny wjazd był od strony ul. Pułaskiego, a wjazd od
ul. Filipowicza był wjazdem przeciw pożarowym.
Głosowanie: „za” – 9 osób (jednomyślnie).
Ad. 4

− Protokół Nr 14/19 ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady
Powiatu w Otwocku w dniu 25 listopada 2019 r.
Radna Jolanta Koczorowska podtrzymała swoje uwagi zgłoszone e-mailem z dnia
08.01.2020 r. o uwzględnienie jej wypowiedzi.
Radny Krzysztof Szczegielniak zauważył, że protokół z posiedzenia Komisji to nie
stenogram.
Radna Jolanta Koczorowska stwierdziła, że protokół, z którego nie wiadomo, o co
chodzi nie jest protokołem. Dodała, że posiedzenia komisji jak sesje nie są transmitowane na
żywo. Dlatego też w protokole powinno zostać zawarte, kto zabrał głos, jakie wnioski zgłosił
i jaki był sens jego wypowiedzi.
Przewodniczący Komisji w związku z powyższym poddał głosowaniu uwagi
zgłoszone przez Radną Jolantę Koczorowską e-mailem z dnia 08.01.2020 r.
Głosowanie: „za” – 7 osób, „wstrzymały się – 2 osoby.
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Nr 14/19 zostanie przyjęty
z chwilą, gdy zostaną wprowadzone zmiany zgodnie z uwagami zgłoszonymi przez Radną
Jolantę Koczorowską.
Radna Jolanta Koczorowska zaznaczyła, że podczas tego posiedzenia wypowiadała się
dosłownie dwa razy i wystarczy sięgnąć do tego i napisać, ponieważ zdaniem radnej to co
mówiła było ważne.
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− Protokół Nr 16/20 z posiedzenia Komisji w dniu 28 stycznia 2020 r.
Radny Krzysztof Szczegielniak zgłosił wniosek o uwzględnienie w protokole jego
uwag, które zgłaszał podczas posiedzenia do projektu uchwały 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.
Głosowanie: „za” – 9 osób (jednomyślnie).
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Nr 16/19 zostanie przyjęty
z chwilą, gdy zostaną wprowadzone zmiany zgodnie z powyższym wnioskiem radnego
Krzysztofa Szczegielniaka.
Ad. 5
1) Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynął:
− wyciąg Nr 671 z projektu protokołu Nr 75/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 29 stycznia 2020 r. dot. wniosków Komisji do projektu
uchwały 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 (wyciąg w załączeniu),
Komisja zapoznała się z treścią wyciągu.
2) Radna Grażyna Kilbach zachęciła radnych do zakupu cegiełek na Koncert
Charytatywny na rzecz Poli Kuśmierek, który odbędzie się 29 lutego 2020 r.
o godz. 1700 w Hotelu Brant przy ul. Równa 20, Majdan.
3) Radna Jolanta Koczorowska odniosła się do powstającej koncepcji przebudowy
układu drogowego w związku z Centralnym Portem Komunikacyjnym.
Zauważyła, że jest to sprawa, która z punktu widzenia Powiatu Otwockiego jest
niezwykle brzemienna i która może zaburzyć strukturę funkcjonowania Powiatu.
W związku z zaplanowanym posiedzeniem Komisji Gospodarki Zasobu
i Środowiska na dzień 26 lutego br. zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego
Komisji Pawła Ajdackiego o przełożenie posiedzenia Komisji na następny tydzień
wraz przedstawicielami tych gmin, których dotyczy ten problem.
Radny Paweł Ajdacki Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobu i Środowiska
wyjaśnił, że posiedzenie Komisji zaplanowane na dzień 26 lutego r. musi się odbyć. Jednakże
zaznaczył, że popiera myśl spotkania się szerszym gronie z przedstawicielami gmin, aby
wypracować jednolite stanowisko.
Ad. 6
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Szczepańska

Jarosław Kopaczewski
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