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Protokół Nr 37/21 
ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  
w dniu 19 sierpnia 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 1700.   

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności 
oraz Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska – Smółka. 

 
Porządek obrad: 

1. Przywitanie Radnych i zaproszonych Gości 
2. Przedstawienie przez Dyrektor Oświaty Powiatowej Panią Hannę Majewską- Smółkę 

wstępnych wyników rekrutacji do szkół i placówek szkolno- wychowawczych 
3. Omówienie przez  Dyrektor Oświaty Powiatowej Panią Hannę Majewską- Smółkę 

projektu uchwały Rady Powiatu Otwockiego  w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. 
Konopnickiej 3 z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych. Głosowanie w sprawie zaopiniowania tej uchwały. 

4. Omówienie projektu Uchwały Rady Powiatu  Otwockiego w sprawie wyboru delegata 
Powiatu Otwockiego do Związku Powiatów Polskich przez Sekretarza Powiatu, Pana 
Andrzeja Soleckiego. Głosowanie w sprawie  zaopiniowania tej uchwały. 

5.  Sprawy bieżące. 
6. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu przywitał obecnych 
i  zaproponował, aby zgodnie z prośbą Pana Sekretarza Powiatu Andrzeja Soleckiego, pkt 4 
„Omówienie projektu Uchwały Rady Powiatu  Otwockiego w sprawie wyboru delegata 
Powiatu Otwockiego do Związku Powiatów Polskich przez Sekretarza Powiatu, Pana Andrzeja 
Soleckiego. Głosowanie w sprawie  zaopiniowania tej uchwały” omówić jako pkt 2.  

Głosowanie – „za” – 7 osób, „przeciw” – 0 osób, „wstrzymało się” – 0 osób. 
 
Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Przywitanie Radnych i zaproszonych Gości 
2. Omówienie projektu Uchwały Rady Powiatu  Otwockiego w sprawie wyboru delegata 

Powiatu Otwockiego do Związku Powiatów Polskich przez Sekretarza Powiatu, Pana 
Andrzeja Soleckiego. Głosowanie w sprawie  zaopiniowania tej uchwały 

3. Przedstawienie przez Dyrektor Oświaty Powiatowej Panią Hannę Majewską- Smółkę 
wstępnych wyników rekrutacji do szkół i placówek szkolno- wychowawczych 

4. Omówienie przez  Dyrektor Oświaty Powiatowej Panią Hannę Majewską- Smółkę 
projektu uchwały Rady Powiatu Otwockiego  w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. 
Konopnickiej 3 z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych. Głosowanie w sprawie zaopiniowania tej uchwały. 

5.  Sprawy bieżące. 
6. Zakończenie posiedzenia. 

Ad. 2 
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Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru delegata 
Powiatu Otwockiego do Związku Powiatów Polskich. 

 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.  
 

Opinia Komisji: 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 8 członków pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowanie – „za” –8 osób, „przeciw” – 0 osób, „wstrzymało się” – 0 osób. 
 
 
Ad. 3 

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska – Smółka 
przedstawiła informacje nt. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez 
Powiat Otwocki (w załączeniu). Dyrektor dodała, że dzięki utworzeniu dwóch dodatkowych 
klas w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku, udało się przyjąć 
wszystkie chętne dzieci do szkół ponadpodstawowych w Otwocku.  

Przewodniczący Komisji zapytał, czy trzydzieści dwie osoby to standardowa liczba 
dzieci w klasach? 

Dyrektor odpowiedziała, że tak, ale zdarza się, że niektóre klasy liczą po trzydzieści 
sześć osób, tak jak ma to miejsce w przypadku jednej klasy w Liceum Ogólnokształcącym Nr 
1 im. K.I. Gałczyńskiego. Dyrektor LO podjęła taką decyzję ze względu na bardzo dużą liczbę 
chętnych z wysoką punktacją. Dodatkowym ułatwieniem są wielkie i przestronne sale. 
W  Liceum Ogólnokształcącym Nr 3 im. Juliusza Słowackiego utworzenie tak dużych klas nie 
jest możliwe, ponieważ sale są tam bardzo małe. W Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej 
– Curie również są klasy, które liczą więcej niż trzydzieści dwie osoby. Szkoła w ostatnich 
latach cieszy się dużą popularnością, ponieważ posiada wiele ciekawych kierunków 
kształcenia. Pojawił się pomysł, aby utworzyć kolejny atrakcyjny kierunek – technika 
programistę. Dyrektor dodała, że w Zespole Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych im. 
Stanisława Staszica również trzeba będzie zmodyfikować ofertę kierunków, głównie w pionie 
gastronomicznym, który bardzo ucierpiał przez pandemię.  

Radna Jolanta Koczorowska zapytała o progi punktowe, które decydują o dostaniu się 
do szkół oraz o pozostałą część absolwentów szkół ponadpodstawowych. 

Dyrektor zaznaczyła, że do liceów ogólnokształcących przyjmowane są dzieci, które 
zdobyły 130 punktów i więcej. Progi punktowe dla technikum są różne, w zależności od 
kierunku. Rozpiętość punktacji w szkołach zawodowych jest znacznie wyższa niż w liceach. 
Obecnie z oferty edukacyjnej Oświaty Powiatowej w Otwocku skorzystało 759 uczniów, ale 
trwa jeszcze rekrutacja do dodatkowej klasy szkoły branżowej, więc liczba ta będzie wyższa. 
Pozostali absolwenci wybrali szkoły znajdujące się w Warszawie, Mińsku Mazowieckim 
i  Garwolinie. 

Przewodniczący Komisji zapytał o profil najliczniejszej klasy w LO Nr 1 im. K.I 
Gałczyńskiego w Otwocku. 

Dyrektor odpowiedziała, że jest to klasa z rozszerzeniem matematyki i geografii.  
 

Ad. 4 
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska – Smółka omówiła 

projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 z obowiązku 
realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.  
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Przed posiedzeniem Komisji radnym została wysłana oraz umieszczona w „chmurze” 
autopoprawka w brzmieniu „do ww. projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

-   § 2 otrzymuje brzmienie: Zwolnienie, o którym mowa w § 1 obejmuje okres od 3 września 
2021 r. do 31 sierpnia 2026 r., 

- § 5 otrzymuje brzmienie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 września 2021 r.” 
Do autopoprawki został dołączony tekst jednolity projektu uchwały. 

 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.  
 

Opinia Komisji: 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w obecności 8 członków pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 

Głosowanie – „za” –8 osób, „przeciw” – 0 osób, „wstrzymało się” – 0 osób. 
 
 
Ad. 5 

Protokół Nr 36/21 w dniu 30.06.2021 r. został przyjęty pozytywnie w  obecności 8 
członków Komisji wraz z uwzględnieniem uwagi radnej Jolanty Koczorowskiej (e-mail z dnia 
16.08.2021 r. – w załączeniu). 

 
Protokół Nr 35/21 w dniu 28.06.2021 r. został przyjęty pozytywnie w  obecności 8 

członków Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji poinformował o korespondencji, która wpłynęła do Komisji: 

 uchwała Nr XXIX.263.2021 oraz uchwała Nr XXIX.264.2021 Rady Gminy 
Mińsk Mazowiecki z dnia 24.06.202 r.  

Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie spraw różnych. 
Radny Robert Kosiński - Przewodniczący Komisji Budżetowej - udzielił informacji w 

sprawie realizacji inwestycji rewitalizacji parkingu przed budynkiem LO im. K.I 
Gałczyńskiego w Otwocku. Wspomniał, że podpisano już umowę z jedną z firm, która wygrała 
przetarg. Opóźnienia w pracach spowodowane są brakiem materiałów na rynku zamówień. 
Materiały zostały zamówione bezpośrednio po podpisaniu umowy i wykonawca czeka na ich 
dostarczenie.  

Radna Jolanta Koczorowska w imieniu radnych podziękowała za powyższe informacje 
i następnie zapytała o terminy składania wniosków do budżetu. 

Radny Robert Kosiński powiedział, że wnioski można składać do 20 września br.  
Radny Paweł Ajdacki – Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska -

potwierdził powyższą informację i przypomniał, że Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska 
pochyli się na wnioskami do budżetu na posiedzeniu w dniu 16 września br. 

Radna Grażyna Olszewska zapytała Przewodniczącego Komisji Budżetowej o 
najbliższe posiedzenie Komisji Budżetowej. 

Radny Robert Kosiński, Przewodniczący Komisji Budżetowej, potwierdził, iż 
posiedzenie Komisji odbędzie się 24 sierpnia br. 

Radna Grażyna Olszewska, jako Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu poinformowała 
obecnych o terminie najbliższej sesji tj. 2 września br.  

Radna Aneta Bartnicka zapytała o formę wniosków do budżetu. 
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Radny Robert Kosiński odparł, że wnioski można składać zarówno w formach 
elektronicznej i pisemnej, jak i tylko elektronicznej. 

Radna Grażyna Olszewska dodała, że wnioski można złożyć w trzech formach: 
pisemnie, elektronicznie oraz na posiedzeniu danej komisji. 

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła, aby wnioski składać odpowiednio tematycznie 
do każdej komisji. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że na następnym posiedzeniu Komisji 
Edukacji, Kultury i Sportu radni będą mogli pochylić się nad wnioskami do budżetu. 

 
Ad. 6 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Sporządziła: 
 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 
 

Jarosław Kopaczewski 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 


