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Protokół Nr 33/21
ze zdalnego posiedzenia

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 22 kwietnia 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 Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku Pani Ewa Barbara
Musiejko.

Porządek obrad:
1. Przywitanie Radnych i zaproszonych gości.
2. Przedstawienie i omówienie oferty PMDK dla młodzieży i dzieci (obecnej i w okresie

wakacyjnym).
3. Omówienie procedury przyznawania nagród dla maturzystów w 2021 roku.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, radny Jarosław Kopaczewski

otworzył posiedzenie komisji, przywitał obecnych i zapytał, czy są propozycje zmian
porządku obrad.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

Ad. 2
Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku Pani Ewa Barbara

Musiejko przedstawiła radnym prezentację multimedialną pt. „Oferta Powiatowego
Młodzieżowego Domu Kultury im. M.E. Andriollego w Otwocku, rok szkolny
2020/2021”(w załączeniu).

Radny Janusz Goliński wyraził słowa uznania dla kierunku działalności, którą
zaprezentowała pani Dyrektor. Poprosił również o przybliżenie liczby dzieci biorących udział
w zajęciach w PMDK oraz liczby grup tematycznych.

Dyrektor poinformowała o 29 rodzajach prowadzonych zajęć i ponad 600
wychowankach w nich uczestniczących (w praktyce jest to jednak ponad 800 uczestników,
ponieważ niektóre dzieci korzystają z kilku zajęć). W dalszej części Pani Dyrektor mówiła o
programie edukacyjnym dla szkół.

Przewodniczący Komisji zapytał, na czym polega program edukacyjny dla szkół i czy
oferta będzie przeznaczona dla szkół otwockich czy powiatowych.

Dyrektor omówiła założenia programu opierające się głównie na edukacji kulturalnej i
folklorystycznej. Program przeznaczony jest dla szkół z terenu całego Powiatu Otwockiego.

Radna Grażyna Olszewska zapytała o przebieg procesu szczepień przeciwko COVID-
19 w placówce oraz o zakres i płaszczyznę działań koła wolontariatu.

Dyrektor opisała aktualną sytuację związaną ze szczepieniami i zachorowalnością na
„koronawirusa” w jednostce. Następnie powiedziała, że działania koła wolontariatu na razie
będą ukierunkowane na potrzeby PMDK, później będą ewentualnie włączane w akcje
zaproponowane przez innych. Na prośbę Przewodniczącego Komisji Dyrektor uszczegółowiła
strukturę funkcjonowania koła wolontariatu.
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Przewodniczący Komisji wspomniał, iż spotyka się z opiniami, że ze względu na
bogatą i ciekawą ofertę bardzo ciężko jest zakwalifikować dzieci do udziału w zajęciach.

Dyrektor wytłumaczyła, że do zakwalifikowania dziecka przyczynia się rezygnacja
lub wycofanie innego dziecka z zajęć bez uprzedniej informacji. W trakcie roku jednak wiele
miejsc się zwalnia, choć są też takie zajęcia, na które z powodu kontynuacji przez dzieci,
bardzo ciężko się dostać nowym dzieciom.

Radny Jacek Czarnowski pogratulował Pani Dyrektor za świetnie zorganizowaną
pracę. W dalszym toku dyskusji zasugerował rozważenie założenia fundacji, w ramach której
realizowane byłyby zajęcia poza arkuszem oświatowym. Mogłaby też to być doskonała
szansa na pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Dyrektor wyjaśniła, że właśnie temu celowi ma służyć stowarzyszenie „Varsovia”.
Przewodniczący Komisji podziękował Pani Dyrektor za obecność i przedstawienie

prezentacji.
Pani Dyrektor podziękowała wszystkim radnym za pomoc, na którą zawsze może

liczyć.

Ad. 3
Radna Kinga Błaszczyk poinformowała, że Dyrektor Oświaty Powiatowej oraz

dyrektorzy szkół poparli pomysł nagród dla maturzystów w 2021 roku i zasugerowali, aby
dokładne zasady procedury ich przyznawania sprecyzowały rady pedagogiczne. Kwestią do
ustalenia dla radnych jest wysokość nagród i liczba uczniów, którzy mogliby je otrzymać.

Komisja ustaliła, iż dobrym rozwiązaniem będzie sprecyzowanie zasad przyznawania
nagród przez rady pedagogiczne, a wysokość kwoty nagrody powinna być adekwatna do jej
rangi. Ważnym aspektem jest przyznanie puli nagród w sposób sprawiedliwy i równy dla
każdej ze szkół. Następnie Komisja podjęła poniższy wniosek:

Wniosek:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje do Zarządu Powiatu o ustanowienie
nagrody dla najlepszych maturzystów oraz o przedłożenie Komisji regulaminu do
zaopiniowania.

Głosowanie: „za” – 9 osób (1 osoba nie zagłosowała).

Ad. 4
Protokół Nr 32/21 z posiedzenia Komisji w dniu 18.03.2021 r. został przyjęty 9

głosami „za” (1 osoba nie zagłosowała).

Ad. 5
Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynęło pismo z dnia

11.03.2021 r. Przewodniczącej Rady Miasta Zielonka wraz z uchwałą Nr XXVIII/279/21
Rady Miasta Zielonka z dnia 28.01.2021 r.

Ad. 6
Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła:

Paulina Przybysz

Przewodniczył:

Jarosław Kopaczewski
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