Protokół Nr 30/21
ze zdalnego posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 21 stycznia 2021 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 1720.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności
oraz: Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie Marzena
Marusińska i Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku
Paweł Uścinowicz.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat funkcjonowania powiatowych placówek szkolnowychowawczych.
2. Informacja Zespołu ds. Wdrożenia Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata
2021-2027.
3. Sprawy bieżące.
Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku posiedzenia.
Ad. 1
Przewodniczący Komisji powitał radnych oraz gości. Następnie udzielił głosu
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie pani Marzenie
Marusińskiej.
Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” poinformowała, że zgodnie z
pkt. 1 i 2 § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, MOS „Jędruś” – szkoła z internatem
– pracuje od września stacjonarnie. W ośrodku obowiązują szczegółowe procedury
bezpieczeństwa opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej,
Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wdrożony jest reżim
sanitarny i ogólne zasady higieny, udostępniane są wszystkim użytkownikom ośrodka płyny
dezynfekujące i maseczki, w częściach wspólnych obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa,
sale lekcyjne są dezynfekowane i wietrzone a plan lekcji ułożony jest tak, aby uczniowie
mogli uczyć się w stałych pomieszczeniach. Zostało wydzielone pomieszczenie na
izolatorium w przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 któregoś ucznia lub pracownika,
plan uroczystości i imprez uległ modyfikacji, wiele z nich odbyło się w innym trybie.
Atrakcje dla dzieci organizowane są wyłącznie na terenie ośrodka.
Radna Jolanta Koczorowska zapytała, jak dzieci z Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii „Jędruś” odnajdują się w sytuacji pandemii, czy zaobserwowano wśród nich
zwiększone problemy wychowawcze wynikające np. z ograniczonych kontaktów.
Dyrektor zaznaczyła, że dzieci przebywają w placówce od poniedziałku do piątku, a
więc kontaktują się między sobą. Jednak najciężej im było zaadoptować się po półrocznej
przerwie od uczęszczania do szkoły, a dodatkowym utrudnieniem był wdrażany reżim
sanitarny. Niektórzy uczniowie, szczególnie ci z oznakami depresji czy obniżonym nastrojem,
zostali objęci natychmiastową opieką psychiatryczną.
Przewodniczący Komisji podziękował pani Dyrektor za udzielenie powyższych
informacji i udzielił głosu Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr
2 w Otwocku panu Pawłowi Uścinowiczowi.
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Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku oznajmił,
że od 16 października 2020 r. placówka decyzją Państwowej Inspekcji Sanitarnej pracuje w
trybie zdalnym, ponieważ w krótkim okresie czasu u 34 pracowników wykryto COVID-19.
18 stycznia dzieci klas I – III szkoły podstawowej, dzieci biorące udział w programie „Za
Życiem” a także te uczestniczące w zajęciach organizowanych w ramach programu „Wczesne
Wspomaganie” powróciły do stacjonarnego trybu nauki. Powrót starszych dzieci i młodzieży
planowany jest w najbliższym czasie. Praca w ośrodku odbywa się zgodnie z zarządzeniem,
stworzonym na podstawie wytycznych i rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Dyrektor podziękował w szczególności rodzicom, którzy w trakcie
zdalnego nauczania wspomagają nauczycieli w procesie edukacyjnym swoich dzieci.
Radna Jolanta Koczorowska zapytała, czy wśród pracowników ośrodka chorych na
„koronawirusa” były przypadki ciężkie.
Dyrektor powiedział, że żaden przypadek nie był na tyle ciężki, aby wymagał
hospitalizacji.
Przewodniczący Komisji podziękował panu Dyrektorowi za powyższe informacje.
Ad. 2
Radna Jolanta Koczorowska poinformowała, że Zespół ds. Wdrożenia Strategii
Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2021-2027 został powołany zarządzeniem Starosty
Otwockiego Krzysztofa Szczegielniaka i następnie wymieniła jego członków. Oznajmiła, że
odbyło się już pierwsze spotkanie Zespołu w trybie hybrydowym, a kolejne spotkanie
zaplanowane jest na dzień jutrzejszy w trybie stacjonarnym. Na odbytym spotkaniu
członkowie wymienili się uwagami związanymi ze strategią, która się skończyła wraz z
upływającym rokiem, a następnie podjęli zobowiązania, z których mieli się wywiązać m.in.
poprosili Kierownika Biura Kultury i Promocji, aby dokonał pewnych podsumowań
wynikających z oceny działania tej strategii. W dalszym ciągu omówili tematy związane
m.in. z wątpliwościami wynikającymi z informacji o corocznym monitorowaniu strategii i
ewentualnym nowelizowaniu jej co dwa lata; z wątkiem osoby, która powinna być
pełnomocnikiem do jej spraw; z dokonaniem statystycznych porównań i koniecznością
zmiany metody podejścia do strategii pod kątem możliwości rozwoju powiatu. Radna
powiedziała, że Przewodnicząca Rady na spotkaniu zobowiązała się do nawiązania kontaktu z
radami gmin w celu poinformowania ich o pracy Zespołu ds. Wdrożenia Strategii Rozwoju
Powiatu Otwockiego i nawiązania z nimi ewentualnej współpracy w tej kwestii. Na koniec
wspomniała, że warto położyć nacisk na to, co jest przedmiotem działania Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu gdyż kultura i turystyka są ważnymi dziedzinami dla rozwoju powiatu i
współpraca Zespołu z Komisją będzie świetnym rozwiązaniem.
Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska radny Paweł Ajdacki
odnosząc się do powyższej wypowiedzi zaznaczył, że w działaniu tworzenia strategii trzeba
przede wszystkim wyznaczyć maksymalnie 3 lub 4 priorytety, które następnie sukcesywnie
mogą być uzupełniane o inne przedsięwzięcia. Powstająca strategia będzie prawdopodobnie
różniła się od poprzednich tym, iż zostanie mocno ukierunkowana w stronę właśnie kultury
i turystyki.
Radny Jacek Czarnowski poparł powyższe wypowiedzi i wspomniał o rozwijaniu
turystyki weekendowej w tej kwestii, jako dużej szansy dla rozwoju całego powiatu.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zapewnił, że współpraca Komisji
z Zespołem do spraw Wdrożenia Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2021-2027
zostanie nawiązania.
Ad. 3
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1) Protokół Nr 27/20 z posiedzenia Komisji w dniu 7 grudnia 2020 r. został przyjęty
jednomyślnie w obecności 7 członków Komisji.
2) Protokół Nr 28/20 z posiedzenia Komisji w dniu 10 grudnia 2020 r. został przyjęty
jednomyślnie w obecności 7 członków Komisji.
3) Protokół Nr 29/20 z posiedzenia Komisji w dniu 21 grudnia 2020 r. wraz z
uwzględnieniem uwagi zgłoszonej przez radną Jolantę Koczorowską (e-mail z dnia
08.01.2021r. – w załączeniu) został przyjęty w obecności 7 członków Komisji przy 6
głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.
Przewodniczący Komisji poinformował o wpłynięciu do Komisji Wyciągu Nr 1119 z
projektu protokołu Nr 136/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego (w załączeniu).
Radna Jolanta Koczorowska wyraziła swoją opinię w kwestii otwockich zabytków i
zasugerowała, aby Komisja zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu o porównanie ich stanu
z tym okresem, w którym obowiązywał poprzedni program ochrony zabytków (zakończył się
on kilka lat temu).
W wyniku krótkiej dyskusji Przewodniczący Komisji zaproponował, aby w czasie
opracowywania nowej strategii opieki nad zabytkami umieścić, jako jeden z pierwszych
punktów rozeznanie, w jakim stanie są obecnie zabytki w Otwocku i które z nich jeszcze
widnieją, jako zabytki. Przewodniczący Komisji zobowiązał się do poruszenia tej sprawy i
monitorowania jej na bieżąco.
W dalszej debacie wzięli udział radna Aneta Bartnicka, radna Jolanta Koczorowska, radny
Jacek Czarnowski i Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
Następnie Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska radny Paweł
Ajdacki zaproponował inicjatywę honorowania mieszkańców Powiatu Otwockiego (a także
osób zamieszkujących inne tereny, które w jakiś sposób zasłużyły się dla powiatu), którzy są
aktywni w różnych dziedzinach. Dodał, iż Biuro Kultury i Promocji mogłoby opracować
regulamin wyróżnienia dla takich osób. Raz do roku, w czasie Powiatowego Festiwalu
Kultury wyróżnienia te zostałyby im wręczane.
Komisja w wyniku powstałej dyskusji przyjęła poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu składa wniosek o ustanowienie wyróżnienia i
opracowanie regulaminu tegoż wyróżnienia – „Zasłużony dla Powiatu”.
Głosowanie: „za” – 6 osób (jednomyślnie).
Radny Jacek Czarnowski wspomniał o inauguracyjnym przejeździe nowej linii
autobusowej, który odbył się w dniu dzisiejszym.
Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła:

Przewodniczył:

Paulina Przybysz

Jarosław Kopaczewski
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