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Protokół Nr 26/20
ze zdalnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

w dniu 19 listopada  2020 r.

Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się w formie wideokonferencji na platformie
Zoom, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji, radnego Pana Jarosława
Kopaczewskiego, w godzinach od 1615 do 1800.

W posiedzeniu wzięli udział  Radni członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą
obecności oraz: Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, Dyrektor Oświaty Powiatowej w
Otwocku Hanna Majewska-Smółka, Główny Specjalista Wydziału Administracyjnego
Monika Wiechetek, Kierownik Biura Promocji i Kultury Rafał Skwiot.

Porządek posiedzenia:
1. Przywitanie zebranych Radnych i zaproszonych Gości.
2. Informacja Dyrektora Oświaty  Powiatowej związana z  powtórnym wejściem w

nauczanie zdalne w szkołach.
3. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  Rady Powiatu Otwockiego  w sprawie uchwalenia

Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na  2021 rok.

4. Omówienie, dyskusja, przyjęcie  planu działań  Komisji na rok 2021.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku posiedzenia.

Ad. 2.
Pani Hanna Majewska – Smółka Dyrektor Oświaty Powiatowej poinformowała, iż
kompleksowy system zdalnego nauczania  prowadzony jest w  Zespole Szkół Nr 2, Zespole
Szkół Nr 1, Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych  im. Stanisława Staszica oraz
Liceum Ogólnokształcącym  im. K.I. Gałczyńskiego.
W szkołach o profilu zawodowym klasy czwarte objęte są stacjonarną nauką praktyki
zawodu, co implikuje przygotowanie uczniów  szkół branżowych do egzaminu zawodowego
potwierdzającego kwalifikacje  w  sesji  styczeń - luty 2021.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1  im. Marii Konopnickiej  oraz
Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Nr  2, klasy I-VIII, klasy szkoły  branżowej i II-IV
technikum  pracują zdalnie. W klasie  VIII szkoły podstawowej, w klasie  IV technikum oraz
dla uczniów  przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji
styczeń –luty 2021 organizowane są konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia
edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.
Również zajęcia wczesnego  wspomagania  rozwoju dziecka  oraz zajęcia  „ za życiem”
odbywają się w trybie stacjonarnym  po wcześniejszej  konsultacji  z terapeutami oraz
uzyskaniu zgody  rodzica.
W dniu  9 listopada  2020 roku nastąpiło wznowienie  zajęć w  przedszkolu.
W placówkach oświatowych pracy pozaszkolnej; w Powiatowym  Młodzieżowym Domu
Kultury z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 10, w Powiatowej Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej z siedzibą przy ul. Majowej 17 oraz Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii ”
Jędruś” zajęcia  prowadzone są w trybie  stacjonarnym.
Pani Hanna Majewska – Smółka poinformowała, iż na bieżąco monitorowane jest wejście w
życie rozporządzenia w sprawie rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli prowadzących
kształcenie  na odległość oraz przekazania subwencji na przedmiotowy cel.
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Radny Robert Kosiński zadał pytanie jaki jest sposób monitorowania efektywności nauczania
zdalnego, szczególnie w zakresie problemów  nauczycieli, uczniów oraz  rodziców.
Pani Hanna Majewska – Smółka odpowiedziała, że jest w stałym kontakcie ze wszystkimi
dyrektorami placówek oświatowych i pozaszkolnych i że na bieżąco są rozwiązywane
problemy organizacyjne  związane ze stanem epidemicznym.
Zaznaczyła  przy tym, że nie wszyscy uczniowie posiadają dostęp do internetu i w przypadku
tych osób  dyrekcja  danej  szkoły  gwarantuje  prowadzenie zajęć lekcyjnych  w systemie
stacjonarnym.
Radny Pan Janusz Goliński zapytał o ilość uczniów znajdujących poza systemem nauczania.
Pani Hanna Majewska- Smółka powiadomiła o braku takich danych. Schemat nauczania
wyklucza takie przypadki. Monitoruje się frekwencję uczniów i gwarantuje stacjonarne
nauczanie dla osób nieposiadających dostępu do internetu lub deklarujących potrzebę
stacjonarnego nauczania poprzez zapewnienie im w placówce sprzętu i możliwości jego
użytkowania.

Ad. 4. Na wstępie Przewodniczący Komisji, Pan Jarosław Kopaczewski zaznaczył, iż plan
pracy Komisji na rok 2021 może ewoluować ze względu na sytuacje epidemiczną  kraju.
Przebieg  dyskusji oraz uwagi członków Komisji:

Pani  Grażyna Olszewska:

1. zasugerowała, iż lustrację obiektów placówek oświatowych w przedmiocie
realizowanych inwestycji może udaremnić panujący COVID-19.  Co czyni wątpliwym
wyznaczenie  terminu  ujętego w pkt. 1 planu pracy na miesiąc styczeń 2021.

W odpowiedzi Przewodniczący Komisji Pan Jarosław Kopaczewski argumentował
przedmiotowy punkt i termin pilnością dokonania przeglądu inwestycji pn.: budowa
hali sportowej w Zespole Szkół Nr 2, konserwacja dwóch rzeźb aniołków w Liceum
Ogólnokształcącym  im. I.K. Gałczyńskiego, rozbudowę szatni w Liceum
Ogólnokształcącym  im. Słowackiego. Zaznaczył też, że istnieje możliwość zmiany
harmonogramu prac  Komisji w tym zakresie.

2. Pani  Radna  Grażyna Olszewska poinformowała, iż komisja nie posiada legitymacji
do oceny realizacji programów nauczania szkół ponadpodstawowych ( pkt. 1  miesiąc
luty harmonogramu prac  Komisji). Jednocześnie zawnioskowała o uwzględnienie  w
Planie Pracy „Grantu na teatr szkolny”, proponując do wyboru miesiące: marzec,
kwiecień lub czerwiec.

Pani Grażyna Kilbach:

1. zawnioskowała o zmianę zapisu  dotyczącego pkt. 1 miesiąca lutego harmonogramu
prac Komisji w sposób  wyłączający dokonywanie nadzoru nad realizacją programu
nauczania w szkołach ponadpodstawowych, gdyż takie działanie jest niezgodne z
przepisami prawa.
Zapis punktu powinien posiadać formę informacji o kwestiach związanych z
niwelowaniem problemów nauczania zdalnego w okresie pandemii,

2. zawnioskowała o zweryfikowanie terminu opracowania  Strategii  Rozwoju Kultury,
Sportu i Turystyki uznając ustaloną datę w harmonogramie prac Komisji za
zdecydowanie za późną,
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3. zasugerowała zmianę - na miesiąc  sierpień 2021- terminu przedstawienia informacji
nt. przygotowania  szkół i placówek szkolno-wychowawczych do rozpoczęcia roku
szkolnego  2021/22. Wyniki rekrutacji. (obecny termin w harmonogramie: miesiąc
lipiec 2021).
Wniosek determinuje fakt, iż w  miesiącu lipcu następuje zamknięcie roku szkolnego,
przeprowadzane są egzaminy w sesji poprawkowej, przeprowadzane jest
postępowanie rekrutacyjne na kolejny rok szkolny.

4. poparła wniosek pkt. 1  Pani Grażyny Olszewskiej.

Nawiązując do wniosku nr 2 Pani Grażyny Kilbach, dotyczącego Strategii Rozwoju Kultury
Sportu i Turystyki głos zabrała Pani Kinga Błaszczyk. Poinformowała, że  sprawa  była
przedmiotem posiedzenia  Zarządu Powiatu w dniu 18 listopada 2020 roku, podczas którego
ustalono zespół osób koordynujących opracowanie Strategii Rozwoju Kultury, Sportu i
Turystyki. W skład zespołu weszli: Pan Andrzej Solecki Sekretarz Powiatu, Pan Rafał Skwiot
Kierownik Biura Promocji i Kultury oraz referująca sprawę (Pani Kinga Błaszczyk Członek
Zarządu).

Po przygotowaniu projektu, opracowaniu go i  przedłożeniu go Przewodniczącej  Rady
Powiatu, kolejnym etapem prac będzie poszerzenie zespołu konsultacyjnego o osoby radnych,
którzy zadeklarują uczestniczenie w pracach  nad  Strategią.

Pani Jolanta Koczorowska:

1. zasugerowała miesiąc luty 2021 na termin podsumowania obecnego roku
inwestycyjnego  w szkołach powiatowych,

2. poinformowała Komisję, iż opracowanie Strategii Rozwoju Kultury, Sportu i
Turystyki powinno być częścią ogólniejszej strategii Rozwoju Powiatu i że było
przedmiotem posiedzenia Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska. Spectrum
tematyczne wspomnianego opracowania implikuje zagwarantowanie udziału
wszystkich radnych powiatu otwockiego. Zdaniem Radnej Jolanty Koczorowskiej
przesądza to o pilnym przygotowaniu projektu przedmiotowego opracowania tj.
połowa grudnia 2021r. i przekazaniu  go do dalszych prac  Rady Powiatu.
Zapytała również, czy jest już decyzja, kto będzie wykonawcą opracowania, czy
podmiot zewnętrzny, czy też zostanie ono wykonane przy pomocy pracowników
Powiatu.

W odpowiedzi Pani Kinga Błaszczyk poinformowała, iż prace nad  projektem będą
realizowane wyłącznie z wykorzystaniem doświadczenia merytorycznego pracowników
Starostwa Powiatowego w Otwocku, albowiem w wyniku przeprowadzonego rekonesansu
przez Sekretarza  Powiatu, stwierdzono, iż podmiot zewnętrzny zajmowałby się jedynie
kompilacją danych otrzymanych ze Starostwa.

Odnosząc  się  do wnioskowanego terminu przedstawienia opracowania Strategii Rozwoju
Kultury, Sportu i Turystyki wstępnie zadeklarowała jego dotrzymanie, zaznaczając, że
konieczna jest  do sfinalizowania akceptacja Zarządu Powiatu. Nadmieniła również, że biorąc
pod uwagę wskazówki uczestniczących w dyskusji, w kwestii procedowania dokumentu,
należałoby zmienić zapis punktu  w planie pracy na: Zaopiniowanie  Strategii  Rozwoju
Kultury, Sportu i Turystyki.
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Pani Aneta Bartnicka w formie e -mail:

1. zawnioskowała by  w pkt. 1 planu pracy na miesiąc  luty został usunięty zapis
dotyczący informacji  na temat stanu realizacji programów nauczania w szkołach
ponadpodstawowych.

2. zawnioskowała aby Komisja rozważyła włączenie do planu prac Komisji sprawy
przyznania nagród dla maturzystów rocznika szkolnego 2019/2020,

Pani Monika Wiechetek poinformowała Komisję:

1. o zakończeniu realizacji inwestycji pn.: konserwacja dwóch rzeźb aniołków w Liceum
Ogólnokształcącym im. I.K. Gałczyńskiego, jej odbiorze konserwatorskim i złożeniu
sprawozdania końcowego obecnie znajdującego się na etapie weryfikacji,

2. otrzymaniu  dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego w wysokości 2 500.000
złotych na  realizację inwestycji pn.: budowa hali sportowej w Zespole Szkół Nr 2 .
Data planowanego odbioru  inwestycji: 16 grudnia 2020 roku. Na dzień  dzisiejszy
projekt  został zakończony. Do realizacji pozostały drobne prace wykończeniowe.

3. o braku danych o stopniu realizacji inwestycji pn.: rozbudowa szatni w Liceum
Ogólnokształcącym  im. Słowackiego.

Pan Paweł Ajdacki:

1. zwrócił uwagę na pilną potrzebę opracowania Strategii Rozwoju Kultury, Sportu i
Turystyki.  Trzeba uwzględnić realizację zadania w budżecie powiatu na rok 2021, i
zamieścić działania strategii, gdyż sezon turystyczny rozpoczyna się w maju danego
roku kalendarzowego,

2. zaproponował rozważenie stworzenia w pierwszej kolejności strategii rozwoju
powiatu otwockiego, natomiast strategia  rozwoju kultury, sportu i turystyki byłaby  w
nim zawarta.

Pani Kinga Błaszczyk poinformowała, iż  opracowanie Strategii Rozwoju Kultury, Sportu i
Turystyki będzie zawarte w Strategii Rozwoju Powiatu i że będzie uwzględniona sugestia
dotycząca terminu przygotowania Strategii Kultury, Turystyki i Sportu.

Pan Paweł Ajdacki podziela opinię radnych  Pań:  Grażyny Kilbach, Grażyny Olszewskiej,
Anety Bartnickiej, kwestionującą nadzór Komisji nad realizacją programu nauczania.
Jednocześnie zaproponował rozważenie kwestii rozwoju edukacji regionalnej w szkołach i
zamieszczenie tego zagadnienia  w Strategii Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki.

Pani Aneta Bartnicka odnosząc się do propozycji Pan Pawła Ajdackiego poinformowała, iż
funkcję edukacji regionalnej w szkołach w pewnym stopniu zabezpieczają przeprowadzane
konkursy o zasięgu powiatowym tj.: „Turniej  Wiedzy o Samorządzie”, „ Powiatowy Konkurs
Krasomówczy”.

Pani Grażyna Kilbach zasugerowała rozważenie opracowania  pn.: „Ścieżki edukacji
regionalnej”  w  dokumencie Strategii.

Pan Janusz Goliński zawnioskował aby wystąpić do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie
środków finansowych na  wypłatę nagród dla maturzystów rocznika szkolnego 2019/2020.
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Wnioski:
Komisja jednogłośnie (w obecności 11 członków) podjęła decyzję o zmianie zakresu tematyki
i  terminów Planu Pracy na rok 2021 w następujący sposób:

1. Podsumowanie realizacji inwestycji  w  szkołach  ponadpodstawowych: Zespole Szkół
Nr 2, w Liceum Ogólnokształcącym im. I.K. Gałczyńskiego, w Liceum
Ogólnokształcącym  im. Słowackiego – miesiąc  luty 2021,

2. Informacja nt. przygotowania szkół i placówek szkolno-wychowawczych do
rozpoczęcia  roku szkolnego  2021/2022. Wyniki rekrutacji. - miesiąc sierpień 2021,

3. Przyznania nagród dla maturzystów rocznika szkolnego 2020/2021 – miesiąc wrzesień
2021,

4. Wykreśleniu ulega zapis  dotyczący  informacji na temat stanu realizacji programu
nauczania  w powiatowych szkołach  ponadpodstawowych.

5. Zapisowi  tematyki pkt. 2 termin marzec planu prac Komisji nadaje się brzmienie:
„ Zaopiniowanie Strategii Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki jako części Strategii
Rozwoju Powiatu”

Ad.3. Przewodniczący Komisji Pan Jarosław Kopaczewski  poddał pod głosowanie  projekt
uchwały Rady  Powiatu  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Otwockiego z
organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na  2021 rok.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 11 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. Przedmiotowy dokument  zostanie
skierowany na najbliższą sesję Rady Powiatu.

Ad. 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Pan Jarosław Kopaczewski zaprosił członków do dyskusji nad
Powiatowym Programem opieki nad zabytkami.

Na pytanie Pani Anety Bartnickiej, czy aktualną jest współpraca z Powiatowym
Społecznym Opiekunem Zabytków, Pani Monika Wiechetek poinformowała, że
opiekunem jest Pan   Wiktor Lach, z którym jest słaby kontakt.

Pani Monika Wiechetek poinformowała, iż odrębnym zagadnieniem jest Program
Ochrony Zabytków ustalany na okres 5 lat; ważność dokumentu wygasła w roku 2017. W
związku z  brakiem informacji o kontynuacji  programu nie zostały zabezpieczone środki
finansowe  w budżecie powiatu na  kolejny okres jego obowiązywania.

Do dyskusji przyłączył się  Pan Wiesław Miłkowski Skarbnik Powiatu informując, że w
kwestii finansowej, w świetle obowiązujących przepisów prawa, powiat nie może udzielić
dotacji na ochronę zabytków, albowiem nie posiada stosownego opracowania na
udzielanie wsparcia finansowego w kontekście ochrony zabytków. Zaznaczył, iż zgodnie
z zapisami  ustawy o ochronie  zabytków i opiece nad zabytkami, zadania w kwestii
opieki nad zabytkami są przypisane  gminie.

Pani Monika Wiechetek poinformowała, iż koszty opracowania aktualnego Programu
opieki nad zabytkami  oscylują w granicach  15.000 zł- 20.000 zł,  jednakże biorąc pod
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uwagę procedurę zapytania ofertowego, trudno jednoznacznie wskazać  koszt  wykonania
opracowania.

Wnioski:

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  jednogłośnie (w obecności 11 członków) wnosi
do Zarządu Powiatu Otwockiego o opracowanie Powiatowego Programu opieki  nad
zabytkami na lata  2022 - 2027.

1. Przewodniczący Komisji Pan Jarosław Kopaczewski przedstawił członkom Komisji
treść wyciągów z projektów protokołów Zarządu Powiatu Otwockiego:

a. Wyciąg nr 1032 z projektu posiedzenia Zarządu Powiatu  w dniu 21 października
2020 roku - Zarządu  Powiatu postanowił o zweryfikowaniu wniosków Komisji z
zestawieniem  wydatków majątkowych i bieżących  do projektu  budżetu  na 2021  rok
na podstawie złożonych wniosków – wyciąg Komisji Nr  19  z projektu protokołu  Nr
23/20.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu ( w obecności 11 członków) zapoznała się z
treścią wniosku.

b. Wyciąg nr 1061 z projektu posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 4 listopada 2020 roku
– Zarząd  Powiatu kieruje wniosek Komisji do Biura Kultury i Promocji celem analizy
przy konstruowaniu projektu budżetu na 2021 roku. Odnośnie wniosku o wpisanie do
kalendarza imprez na rok 2021 i współfinansowanie  ogólnopolskich  zawodów
sportowych (biegi przeszkodowe) Zarząd Powiatu sugeruje wsparcie rzeczowe
wydarzenia – wyciąg Komisji nr 20 z projektu protokołu 24/20.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu ( w obecności  11 członków) zapoznała się z
treścią  wniosku.

2. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu ( w obecności 11 członków)  w  głosowaniu  10
głosów – za, 1 głos –wstrzymujący się przyjęła treść protokołów Nr 22, 23, 24 z
posiedzeń Komisji.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu ( w obecności 11 członków) jednogłośnie przyjęła
protokół Nr 25 ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu w dniu 4
listopada 2020 roku.

3. Pani Aneta Bartnicka zaproponowała formę elektroniczną kart świątecznych z okazji
Świąt Bożego Narodzenia,  głównie ze względu na panującą epidemię COVID -19 oraz
oszczędności w budżecie powiatu w wysokości 2500 złotych. Wniosek poparła Pani
Jolanta Koczorowska oraz Pan Zbigniew Szczepaniak.
Do zachowania tradycyjnej formy składania życzeń świątecznych przychyliła się Pani
Kinga Błaszczyk, Pani Grażyna Kilbach, Pani Grażyna Olszewska, Pan Jarosław
Kopaczewski, Pan Robert Kosiński.
Pani Kinga Błaszczyk poinformowała, iż wykonanie kart świątecznych zostanie
zlecone Warsztatom Terapii Zajęciowej.

Protokołowała:

Eliza Twaróg

Przewodniczył:

Jarosław Kopaczewski


