Protokół Nr 29/20
ze zdalnego posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 21 grudnia 2020 r.
Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie
Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji, radnego
Jarosława Kopaczewskiego, w godzinach od 1615 do 1700. W posiedzeniu wzięli udział
członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz Dyrektor Oświaty Powiatowej
w Otwocku Hanna Majewska – Smółka.
Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1. Przywitanie Radnych i zaproszonych gości
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Przyjęcie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Otwocki na rok 2021
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji
5. Sprawy różne
6. Zakończenie Posiedzenia
Nie zgłoszono uwag do ww. porządku obrad

Ad.3
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska – Smółka omówiła
projekt uchwały zaznaczając, iż ten projekt był podejmowany przez radnych w roku
ubiegłym, zostały jedynie naniesione niewielkie zmiany. Następnie wspomniała, że jest to
wykonanie delegacji ustawowej na podstawie art.70a ust. 1 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, gdzie jest zawarta informacja, że organ
prowadzący zabezpiecza środki na dofinansowanie doskonalenia a także § 5 i 6
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia
branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe. Dyrektor
Oświaty Powiatowej dodała, iż pierwsza kwestia, która musi zostać podjęta to proporcje
między formami doskonalenia. Wyróżnia się dwie formy: studia oraz szkolenia. Zgodnie z
delegacją zawartą w ww. rozporządzeniu ustala się następujące formy doskonalenia: studia
wyższe, uzupełniające i podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące a także warsztaty,
szkolenia, seminaria i konferencje – jest to literalnym wypełnieniem delegacji ustawowej. W
nawiązaniu do specjalności, na które jest przyznawane dofinansowanie w roku 2021,
Dyrektor Oświaty Powiatowej zapewniła, że wszystko jest w uzgodnieniu z dyrektorami
placówek na podstawie diagnoz wewnętrznych i wniosków nauczycieli. Zakres tych
specjalności jest dosyć duży ze względu na różnorodność placówek prowadzonych w
Powiecie Otwockim. Następnie Dyrektor Oświaty Powiatowej omówiła kwestię maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2021 roku.
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Radna Jolanta Koczorowska zauważyła, że przy poprzedniej takiej uchwale
występowały kontrowersje między radnymi a wicestarostą, ale ostatecznie uchwalono wersję
preferowaną przez radnych. Zapytała, czy w związku z tym w obecnym projekcie uchwały ta
kwestia jest rozwiązana tak, jak w poprzedniej uchwale.
Dyrektor Oświaty Powiatowej odpowiedziała, że projekt uchwały jest wypełnieniem
delegacji ustawowej i nie wolno w nim zawrzeć innych szczegółów. Przypomniała, iż w
ubiegłym roku przygotowany był projekt drugiej uchwały Zarządu, gdzie dokonano podziału
środków na placówki. Kontrowersja z udziałem wicestarosty natomiast dotyczyła kwestii
wysokości dofinansowania zawartej w § 4. Dodała, że tegoroczny projekt uchwały w tym
aspekcie zawiera wersję preferowaną przez radnych.
Radna Grażyna Olszewska poparła powyższą wypowiedź.
Następnie Przewodniczący Komisji zapytał, czy te szkolenia dla nauczycieli, które nie
odbyły się z powodu pandemii w roku 2020, będą realizowane w roku kolejnym.
Dyrektor Oświaty Powiatowej odparła, że nie wszystkie szkolenia będą mogły być
powtórzone, ponieważ jest to oferta wyższych uczelni i to one będą o tym decydować, a wiele
z nich zrezygnowało z kontynuacji różnych kierunków w przyszłym roku. Wiele też zależy od
indywidualnego podejścia nauczycieli oraz wykładowców. Dyrektor nadmieniła również o
planie doskonalenia nauczycieli na rok 2021.
Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie przedstawionego
projektu uchwały.
Opinia Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 6 członków jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za”– 6 osób.
Ad.4
Protokół Nr 26/20 z posiedzenia Komisji w dniu 19 listopada 2020 r. został
przyjęty jednomyślnie w obecności 6 członków Komisji.
Następnie radna Aneta Bartnicka zgłosiła uwagę do protokołów Nr 27/20 i 28/20
zaznaczając, że są one zbyt lakoniczne i poprosiła, aby bardziej rozwijać wypowiedzi danej
osoby tak, aby były one zrozumiałe dla czytelnika.
Radna Jolanta Koczorowska również poparła powyższą wypowiedź.
Przewodniczący Komisji zapewnił, iż protokoły zostaną poprawione.
Ad.5
Radna Jolanta Koczorowska zapytała, czy zostały wygospodarowane fundusze na
remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii
Konopnickiej na ul. Majowej w Otwocku.
Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Robert Kosiński wspomniał, iż rozmawiał
ze Starostą Otwockim Krzysztofem Szczegielniakiem w tej sprawie, ale należy wszystkie
przekazane informacje jeszcze potwierdzić. Następnie zaapelował, że 28 grudnia odbędzie się
posiedzenie Komisji Budżetowej i wtedy najlepiej będzie powrócić do tego tematu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu radny Jarosław Kopaczewski
również zapewnił, że będzie się w tej sprawie kontaktował ze Starostą.
Radna Grażyna Olszewska poprosiła, aby Przewodniczący Komisji kontaktując się ze
Starostą, zapytał, czy są zabezpieczone środki na nagrody dla tegorocznych maturzystów.
Przewodniczący Komisji ustosunkował się pozytywnie do powyższej prośby.
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Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Robert Kosiński wspomniał jeszcze o
drodze przed dawnym rondem w Kołbieli niedaleko wsi Borków, która wymaga remontu.
Radna Aneta Bartnicka wyraziła swoją opinię w tym temacie oznajmiając, że ma
nadzieję, iż droga ta wreszcie zostanie dokończona.
Ad.4
Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła: :

Przewodniczył:

Paulina Przybysz

Jarosław Kopaczewski
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