Protokół Nr 32/21
ze zdalnego posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 18 marca 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 1730.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności
oraz: Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Anna Bielicka, Dyrektor
Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska – Smółka, Główny Specjalista Wydziału
Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Otwocku Monika Wiechetek.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Przywitanie Radnych i zaproszonych Gości.
3. Informacja Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku na temat planów
i zamierzeń dotyczących działalności Biblioteki Powiatowej w roku 2021.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy KEKiS za rok 2020.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 2
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, radny Jarosław Kopaczewski
z uwagi na skierowanie do Komisji projektów uchwał celem wyrażenia opinii zaproponował
zmianę do porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do niego, jako pkt 3 „Zaopiniowanie
projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Powiatu Otwockiego”.
Głosowanie: „za” – 12 osób (jednomyślnie).
Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Przywitanie Radnych i zaproszonych Gości.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Powiatu Otwockiego.
4. Informacja Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku na temat planów i
zamierzeń dotyczących działalności Biblioteki Powiatowej w roku 2021.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy KEKiS za rok 2020.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 3
Przewodniczący Komisji odczytał projekty uchwał do zaopiniowania przez Komisję
Edukacji, Kultury i Sportu na XXXIII sesję Rady Powiatu Otwockiego:
1) w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących
się w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących się na terenie Powiatu
Otwockiego;
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2) w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach
roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne
stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych
zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki
zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru
godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej;
3) w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na
prowadzenie w Technikum Nr 1 wchodzącym w skład Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku oddziału przygotowania
wojskowego.
Następnie Przewodniczący Komisji poinformował, iż można przystąpić do omawiania
i opiniowania powyższych uchwał.
1) Główny Specjalista Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego
w Otwocku Monika Wiechetek zaprezentowała projekt uchwały Nr 1.
Głos w powyższej sprawie zabrał radny Zbigniew Szczepaniak, Przewodniczący
Komisji, radna Aneta Bartnicka oraz Główny Specjalista Wydziału Administracyjnego
Starostwa Powiatowego w Otwocku.
W dalszym ciągu Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. projekt.
Opinia Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 12 członków jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
2) Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska – Smółka omówiła
projekt uchwały Nr 2.
Przewodniczący Komisji poinformował o opiniach Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Otwocku oraz Komisji Międzyzakładowej nr 634
NSZZ „Solidarność” „Oświata” do ww. projektu uchwały. Następnie poddał go pod
głosowanie.
Opinia Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 12 członków jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
3) Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska – Smółka
przedstawiła projekt uchwały Nr 2.
W dyskusji dotyczącej powyżej przedstawionej uchwały wziął udział Przewodniczący
Komisji Budżetowej radny Robert Kosiński, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu oraz Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku.
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Następnie Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. projekt.
Opinia Komisji:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 12 członków jednomyślnie pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Ad. 4
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Anna Bielicka poinformowała,
iż Biblioteka działa od roku 2013 i jest jedyną instytucją kultury dla Powiatu. Spośród innych
bibliotek wyróżnia się tym, że posiada bardzo duży zbiór literatury naukowej
i popularnonaukowej, w szczególności pedagogicznej. Praca Biblioteki została podzielona na
trzy działy: instruktorski, gdzie prowadzone są zadania instruktorskie i merytoryczne nad
bibliotekami gminnymi w Powiecie Otwockim, kulturalno-edukacyjny oraz działalność
bieżąca Biblioteki. W kontekście działu instruktorskiego na 2021 rok zaplanowane zostały
m.in. prace nad sprawozdaniami wpływającymi z bibliotek gminnych, szkolenia, spotkanie z
dyrektorami gminnych bibliotek na terenie Powiatu Otwockiego oraz cykl spotkań dla
bibliotekarzy „Kultura różnych narodów”. Harmonogram działań kulturalno- edukacyjnych
na rok 2021 obejmuje: spotkania autorskie, organizację wystaw, wystawek, warsztatów
bożonarodzeniowych, prezentacji multimedialnych i konkursów dla dzieci, organizację
wydarzenia 15-lecia Otwockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Otwocku, realizację
projektu dla dzieci „Mała książka - wielki człowiek”, samorządowe czytanie polskiego
projektu Konstytucji dla Europy, akcje: Narodowe Czytanie, Odjazdowy Bibliotekarz i
Tydzień Bibliotek. Z działalności bieżącej biblioteki zaplanowano m.in. wprowadzenie audio
zapisu, zakup nowości wydawniczych, uaktualnienie i opracowanie księgozbioru naukowego
i popularnonaukowego oraz wprowadzenie usługi e – prasa.
Przewodniczący Komisji poprosił o podanie szczegółów akcji Tydzień Bibliotek.
Dyrektor PBP powiedziała, iż akcja będzie polegała na popularyzacji czytelnictwa,
spotkaniach z dyrektorami, młodzieżą oraz uczczeniu Dnia Bibliotekarza. Wiele zależy od
sytuacji epidemiologicznej w kraju.
Przewodniczący Komisji poruszył kwestię samorządowego czytania polskiego
projektu Konstytucji dla Europy, w związku z pismem z dnia 22.02.2021 r. Marszałka
Województwa Mazowieckiego, które wpłynęło do Komisji (znak sprawy: SRP.0005.7.2021).
Zapytał również o e-audiobooki i usługę e – prasa.
Dyrektor PBP udzieliła odpowiedzi.
Następnie radny Jacek Czarnowski zapytał, czy Biblioteka w czasie pandemii jest
aktywna, w jakim trybie odbędą się planowane szkolenia oraz czy w planach akcji Tydzień
Bibliotek przewidywana jest tzw. abolicja, czyli możliwość zwrócenia książek długo
przetrzymywanych przez czytelników bez naliczenia im kar.
Dyrektor PBP poinformowała, że Biblioteka w okresie pandemii działa nieprzerwanie.
Jeśli sytuacja się nie poprawi, szkolenia odbędą się w trybie zdalnym. Abolicja funkcjonuje
od początku pojawienia się pandemii.
W dalszym ciągu Radny Jacek Czarnowski zadał pytania w kwestii woluminów
i wysokości środków przewidzianych na zakup nowości w bieżącym roku oraz wydanych na
ten cel w roku poprzednim. Radny wspomniał również o złożonej interpelacji związanej
z informacjami o Powiatowej Bibliotece Publicznej.
Dyrektor podała szczegółowe kwoty środków. Poinformowała także, że interpelacja
została przekazana Staroście Otwockiemu, odpowiedzi dotrą do radnego w trybie
administracyjnym.
W związku z powyższym radny Jacek Czarnowski wystosował prośbę do
Przewodniczącego Komisji, aby po otrzymaniu odpowiedzi na pytania zawarte w interpelacji,
zaprosił Dyrektor PBP na kolejne posiedzenie Komisji w celu ich omówienia.
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Przewodniczący Komisji pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby.
Ad. 5
Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w roku 2020 zostało
przyjęte 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” w obecności 12 członków
Komisji (dokument w załączeniu).
Ad. 6
Protokół Nr 31/21 z posiedzenia Komisji w dniu 18.02.2021 r. został przyjęty
jednomyślnie w obecności 12 członków Komisji.
Przewodniczący Komisji zakomunikował, że w związku z ogłoszeniem przez Sejmik
Województwa Mazowieckiego roku 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida oraz Wojciecha
Bogumiła Jastrzębowskiego, najbliższym zdalnym wydarzeniem Teatru Miejskiego im.
Stefana Jaracza w Otwocku będzie odczytywanie wierszy Cypriana Kamila Norwida, na co
serdecznie wszystkich zaprosił.
Ad. 7
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Sporządziła:

Przewodniczył:

Paulina Przybysz

Jarosław Kopaczewski
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