Protokół Nr 21/20
ze zdalnego posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 22 czerwca 2020 r.
Zdalne posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 1615 przy pomocy
wideokonferencji na platformie Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem
Przewodniczącego, radnego Jarosława Kopaczewskiego.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności
oraz: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek,
Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna
Majewska - Smółka, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr. I im. Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego Joanna Michalczyk, Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr. III im.
Juliusza Słowackiego Barbara Laskus, Kierownik Biura Kultury i Promocji Rafał Skwiot.
Porządek posiedzenia:
1. Przywitanie Radnych i Gości.
2. Informacja Dyrekcji na temat zakończenia roku i przeprowadzenia egzaminów
maturalnych w Liceum Gałczyńskiego i Słowackiego, oraz naboru do liceów.
3. Informacja Dyrekcji na temat inwestycji prowadzonych w Liceum Gałczyńskiego
i Słowackiego w Otwocku.
4. Omówienie i dyskusja nad regulaminem Grantu na Teatr Szkolny.
5. Zapoznanie Radnych z kosztorysem Powiatowego Festiwalu Kultury w 2019 r.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 2
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr. I im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Joanna Michalczyk oraz Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr. III im. Juliusza
Słowackiego Barbara Laskus odpowiadając na pytania radnych poinformowały, że pierwsze
pisemne egzaminy maturalne odbyły się 8 czerwca 2020 roku i potrwają do 29 czerwca 2020
roku. Z uwagi na stan epidemiologiczny w tym roku egzaminy ustne nie odbędą się. Dodały,
że podczas egzaminów maturzyści zostali zobowiązani do przestrzegania wskazanych
zaleceń, mianowicie na egzamin może przyjść tylko uczeń zdrowy, bez objawów
sugerujących chorobę zakaźną. Maturzyści nie mogą wnosić na teren szkoły żadnych
zbędnych rzeczy: telefonów komórkowych, książek czy maskotek. Muszą również pamiętać
o własnych przyborach do pisania, linijkach, cyrklach itd. Czekając przed wejściem,
maturzyści muszą zachować odpowiedni dystans, a po wyjściu nie wolno im się gromadzić.
Na teren szkoły muszą przychodzić w maseczce lub przyłbicy, które mogą zdjąć na sali
egzaminacyjnej.
Ad. 3
Pani Joanna Michalczyk odpowiadając na pytania radnych przedstawiła informacje
na temat inwestycji prowadzonych na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr. I im.
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego mianowicie:
− prace konserwatorskie dwóch rzeźb aniołków – Powiat Otwocki otrzymał na to
zadanie od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotację
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w wysokości 32 000,00 zł,
− remont i prace konserwatorskie schodów – projekt obecnie jest na etapie
uzgodnienia z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
− prace rewitalizacyjne parkingu przed budynkiem Szkoły.
Radna Aneta Bartnicka poprosiła o informację w kwestii wniosku zgłoszonego przez
Komisję w sprawie 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.
Starosta odpowiedział, że już kilka miesięcy temu Starostwo skierowało do
Prezydenta Otwocka zapytanie i wniosek o to, aby dla bezpieczeństwa młodzieży Liceum
zorganizować wjazd na teren parku miejskiego od strony ul. Pułaskiego i takie oświadczenie
Starostwo otrzymało od Prezydenta w związku z cym ta sprawa jest uregulowana.
Pani Barbara Laskus odpowiadając na pytania radnych przedstawiła informacje
na temat inwestycji rozbudowa szatni wraz z przebudową części istniejącej na terenie Liceum
Ogólnokształcącego nr. III im. Juliusza Słowackiego
Ad. 4
Kierownik Biura Kultury i Promocji Rafał Skwiot przedstawił projekt regulaminu
konkursu Grantowego na Teatr Szkolny. (Projekt regulaminu w załączeniu).
Radna Grażyna Olszewska zgłosiła uwagi dotyczące ww. projektu w kwestii:
− braku § 4 w projekcie regulaminu (zaraz po § 3 jest wymieniony § 5),
− wątpliwości dotyczących warunków uczestnictwa w tym konkursie,
− ograniczenia osobowego 15+1,
− rozszerzenia § 3 pkt 3 o pomysły młodzieży o tematyce współczesnej.
Radna poprosiła również o wyjaśnienie zapisu w § 9 pkt 2 „Organizatorowi przysługuje
prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz do niewyłaniania zwycięzcy.”
Przewodniczący Komisji, jako pomysłodawca konkursu zauważył, że warto się
również zastanowić, jaki jest cel przyznawanej nagrody. Ponieważ zgodnie z jego pierwotną
koncepcją nagrody pieniężne przyznawane szkołom miały w jakiś sposób tworzyć bazę na
dalszy rozwój. Dlatego też z chwilą rozszerzenia uczestników przybierze to formę wpierania
i rozwijania grup.
Radna Grażyna Olszewska zauważyła, że w regulaminie w § 2 pkt 5 jest właśnie
mowa o integracji społeczności, dlatego też należy integrować młodzież nie tylko w ramach
jednej szkoły i klasy tylko właśnie w ramach wielu szkół. Natomiast w kwestii nagród
stwierdziła, że te środki mogą być również wykorzystane na rekompensatę poniesionych
kosztów.
W dalszej dyskusji zabrali głos: radna Grażyna Kilbach, Przewodniczący Komisji,
radna Jolanta Koczorowska, radna Aneta Bartnicka, Kierownik Biura Kultury i Promocji
Rafał Skwiot, Wicestarosta, radny Grzegorz Michalczyk, Skarbnik Powiatu.
Komisja podjęła decyzję o przeprowadzeniu spotkania roboczego w dniu
6 lipca 2020 r. z Kierownikiem Biura Kultury i Promocji w sprawie dopracowania regulaminu
konkursu Grantowego na Teatr Szkolny.
Ad. 5
Komisja zapoznała się z kosztorysem Powiatowego Festiwalu Kultury za 2019 r.
(Wydruk zestawienia w załączeniu)
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Ad. 6
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.;
Opinia Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 7 członków pozytywnie zaopiniowała
przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” – 2 osoby, „wstrzymało się” – 5 osób.
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 o godz. 19.19 utraciła kworum wymagane do prowadzenia dalszych obrad.
Protokółowała:

Przewodniczył:

Klaudia Szczepańska

Jarosław Kopaczewski
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