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Protokół Nr 48/22 

ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 24 marca 2022 r. 

 
Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie 

Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu, radnego Jarosława Kopaczewskiego w godzinach od 16
15 

do 18
10

. 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności, 

Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Pani Anna Bielicka, Dyrektor 

Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku Pani Ewa Musiejko, Dyrektor 

Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska- Smółka i Sekretarz Powiatu Pan 

Andrzej Solecki.  

 

Porządek posiedzenia: 
1. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2021 rok oraz przyjęcie protokołów 

z poprzednich posiedzeń Komisji. 

2. Przedstawienie i omówienie sytuacji w szkolnictwie powiatowym w związku 

z organizacją nauki dla dzieci z Ukrainy, oraz prognozami dotyczącymi 

rekrutacji do szkół powiatowych w roku 2022. 

3. Spotkanie z przedstawicielami jednostek kultury Powiatu Otwockiego- 

Biblioteka Powiatowa i PMDK w kontekście organizacji pracy w sytuacji 

napływu uchodźców z Ukrainy.   

4. Sprawy bieżące. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, radny Jarosław Kopaczewski 

z uwagi na skierowanie do Komisji projektu uchwały celem wyrażenia opinii, zaproponował 

zmianę do porządku obrad polegającą na zmianie pkt 1, nadając mu brzmienie: 

„Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2021 rok oraz zaopiniowanie projektu uchwały w 

sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa”. Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie protokołów z 

poprzednich posiedzeń Komisji w punkcie „Sprawy bieżące”. 

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

 

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco: 
1. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2021 rok oraz zaopiniowanie projektu 

uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

2. Przedstawienie i omówienie sytuacji w szkolnictwie powiatowym w związku 

z organizacją nauki dla dzieci z Ukrainy, oraz prognozami dotyczącymi 

rekrutacji do szkół powiatowych w roku 2022. 

3. Spotkanie z przedstawicielami jednostek kultury Powiatu Otwockiego- 

Biblioteka Powiatowa i PMDK w kontekście organizacji pracy w sytuacji 

napływu uchodźców z Ukrainy.   

4. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 
Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu za rok 2021 zostało przyjęte 

w obecności 9 członków Komisji, przy 9 głosach „za” (dokument w załączeniu). 
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Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki omówił projekt uchwały w sprawie zakresu 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

Radna Aneta Bartnicka zapytała, dlaczego uchwała wchodzi z mocą od 24 lutego 

2022 r., jeśli radni przyjmują ją dopiero teraz? 

Sekretarz odpowiedział, że jest to mechanizm sankcjonujący wszelkie pomoce 

udzielone Ukraińcom od 24 lutego 2022 r. Ustawa działa z mocą wsteczną. 
Radny Zbigniew Szczepaniak powiedział, iż rozumie, że to sankcjonuje wszystkie 

wydatki, które Powiat Otwocki poniósł od 24 lutego 2022 r. w związku z sytuacją 
z uchodźcami? 

Sekretarz odpowiedział, że tak należy to odczytywać. 
Radny Zbigniew Szczepaniak poprosił o przedstawienie wydatków związanych 

z działaniami Powiatu Otwockiego w związku z pomocą Ukrainie. 

Radna Kinga Błaszczyk – Członek Zarządu Powiatu powiedziała, że na chwilę obecną 
nie da się jeszcze określić, jakie Powiat Otwocki wydał środki własne. Należy pamiętać, że do 

pokrycia kosztów zobowiązał się Wojewoda Mazowiecki. Następnie radna poinformowała, że 

Powiat Otwocki stworzył kilka punktów pomocy dla uchodźców z Ukrainy: w wygaszonym 

Oddziale Neurorehabilitacji w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o., w budynku 

Ogniska Wychowawczego „Świder" im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" oraz w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Otwocku. Radna zaznaczyła, że wiele 

środków przeznaczanych na pomoc pochodzi z organizowanych zbiórek. Nieoceniona jest 

również pomoc wolontariuszy. Radna na prośbę radnego Zbigniewa Szczepaniaka 

zobowiązała się do przesłania radnym podsumowania wydatków przeznaczonych na pomoc 

dla uchodźców, gdy takie się pojawi. 

 

W związku z brakiem innych chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Komisji 

poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

uchwały, w  obecności 11 członków Komisji. 
Głosowanie: „za” – 11 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

Ad. 2 
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska- Smółka omówiła, 

jak wygląda sytuacja w szkolnictwie powiatowym w związku z organizacją nauki dla dzieci 

z Ukrainy. Powiedziała, że obecnie do szkół ponadpodstawowych przyjęto 23 uczniów 

z Ukrainy i nie ma już możliwości, aby przyjmować kolejnych. W związku z tym, że szkoły 

ukraińskie prowadzą zdalne nauczanie, młodzież zachęcana jest do kontynuacji tej nauki, aby 

uzyskać promocję do następnej klasy. Od 17 marca br. dla wszystkich zgłaszających się 
uczniów uruchomiono zajęcia z języka polskiego. Środki na naukę języka są zagwarantowane 

do końca sierpnia br. Warto również dodać, że Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 

organizuje warsztaty dla dzieci z Ukrainy. Następnie Dyrektor przedstawiła prognozy 

dotyczące rekrutacji do szkół powiatowych w roku 2022. Powiedziała, że ze względu na dużą 
ilość absolwentów szkół podstawowych planuje się zwiększenie liczby klas zarówno w 

Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Stanisława Staszica, jak i w Liceum 

Ogólnokształcącym im. K.I Gałczyńskiego w Otwocku i w Liceum im. Juliusza Słowackiego 

w Otwocku. To, ilu uczniów zadeklaruje chęć nauki w powiatowych szkołach będzie można 

dokładniej określić na przełomie maja i czerwca. W związku z przyjęciem uczniów z Ukrainy 

analizowana jest możliwość utworzenia dla nich oddziału przygotowawczego, jednak dużą 
przeszkodą są braki kadrowe, a zwłaszcza brak nauczycieli znających język ukraiński. 
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Dyrektor dodała, że dobrym rozwiązaniem będzie również organizacja kursu języka 

polskiego.  

Radny Zbigniew Szczepaniak powiedział, iż rozumie, że zwiększenie ilości godzin 

nauki języka polskiego dla Ukraińców nie jest możliwe ze względu na ograniczenia czasowe 

nauczycieli i aby utworzyć kolejną grupę, należy podjąć działania w kierunku znalezienia 

kolejnych nauczycieli. 

Dyrektor powiedziała, że można by było zwiększyć liczbę godzin dla istniejących 

grup, ale ze względu na to, że jest tylko dwóch nauczycieli znających język polski i ukraiński 

o ograniczonych możliwościach czasowych, obecnie nie jest to możliwe.  

Radny Jacek Czarnowski zapytał czy udałoby się zorganizować lekcje on-line dla 

Ukraińców. 

Dyrektor odpowiedziała, że kursy celowo zostały zorganizowane w trybie 

stacjonarnym, ponieważ jest to forma socjalizacji i integracji dla osób przybywających 

z Ukrainy. Dodała, że być może od września nauka odbędzie się w trybie on-line, jeśli będzie 

kontynuowana. 

Radna Grażyna Kilbach zgodziła się z wypowiedziami Pani Dyrektor. Powiedziała, że 

nauka polskiego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przyjętych do szkół jest trudna, ponieważ 
nie znają oni naszych liter. Bardzo pomocne są tablice multimedialne, gdzie wyświetlany jest 

tłumacz. Radna zaznaczyła, że utworzenie klas przygotowawczych wiąże się z koniecznością 
zatrudnienia większej liczby nauczycieli oraz wygospodarowaniem dodatkowego miejsca, co 

stanowi teraz duży problem. Radna powiedziała, że nie oznacza to jednak, że się poddajemy, 

wręcz przeciwnie działamy cały czas.  

Przewodniczący Komisji podziękował Pani Dyrektor za wystąpienie. Następnie 

Przewodniczący Komisji, z uwagi na skierowanie do Komisji projektu herbu Powiatu 

Otwockiego w celu zaopiniowania przez Komisję (wyciąg nr 1696 z projektu protokołu nr 

223/22 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 17.03.22 r. wraz z projektem herbu i pismem 

z dnia 24.02.22 r. –  w załączeniu) zaproponował, aby omówić teraz ten punkt. 

Radni zaakceptowali powyższą propozycję. 
Przewodniczący Komisji odczytał opis do projektu herbu Powiatu Otwockiego, 

a następnie Sekretarz omówił projekt herbu.  

Radny Jacek Czarnowski przedstawił swoje stanowisko w powyższej sprawie. 

Powiedział, że w jego ocenie czara jest zbyt pełna i nie ma zachowanej asymetrii, nie ma tu 

również odpowiedniej przestrzeni i światła.  

Radny Paweł Ajdacki zgodził się z powyższą opinią. Poprosił również o to, aby radni 

otrzymali wytyczne Komisji Heraldycznej do obecnego herbu Powiatu Otwockiego. 

Następnie powiedział, że na projekcie herbu nie znajduje się czara, tylko kielich i wyjaśnił w 

odniesieniu do sugestii Przewodniczącego Komisji, że gryfa nie można odwrócić, ponieważ 
nawiązuje on do Herbu Ziemi Czerskiej. Następnie radny wypowiedział się w kwestii orła 

znajdującego się na projekcie zaznaczając, że nie nawiązuje on do Mazowsza.  

Radna Kinga Błaszczyk - Członek Zarządu Powiatu wraz z Sekretarzem zobowiązali 

się do przesłania radnym materiałów, o które prosi radny Paweł Ajdacki. Następnie Sekretarz 

poinformował, że obecny herb Powiatu Otwockiego formalnie ma pozytywną opinię Komisji 

Heraldycznej, ale z uwagami, które nigdy nie zostały naniesione. W kwestii sztandaru, 

insygniów i flagi opinia jest negatywna.  

Przewodniczący Komisji zapytał czy istnieje możliwość stworzenia zespołu, który 

dołączyłby do prac nad nowym herbem Powiatu Otwockiego. 

Radna Kinga Błaszczyk odpowiedziała, że po zapoznaniu się radnych z uwagami 

Komisji Heraldycznej obraz sytuacji na pewno się zmieni. W poniedziałek sprawa projektu 

herbu omawiana będzie na Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska i jeśli radni nie 

wypracują wspólnego stanowiska, będzie można stworzyć zespół, by je wypracować.  
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Radna Jolanta Koczorowska podkreśliła, że dyskusja nad projektem herbu powinna 

odbyć się dopiero wtedy, gdy radni będą mieli komplet dokumentów. Radna poprosiła, aby 

materiały zostały dostarczone na posiedzenie Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska. 

Radna Kinga Błaszczyk zasugerowała, aby na ww. posiedzenie zaprosić Pana Roberta 

Fidurę – Poryckiego, który opracował projekt graficzny herbu zgodnie z zaleceniami Komisji 

Heraldycznej. Mogłoby to ułatwić radnym wypracowanie wspólnego stanowiska. 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, radny Paweł Ajdacki 

pozytywnie ustosunkował się do powyższej sugestii.  

Radna Jolanta Koczorowska zapytała o pozostałe elementy – insygnia, flagę i 

sztandar.  

Sekretarz powiedział, że herb jest wiodącym elementem, więc najpierw skupiamy się 
na nim. Później będą przygotowywane projekty pozostałych elementów. 

Radny Jacek Czarnowski powiedział, że rozumie, iż obowiązujący herb Powiatu 

Otwockiego został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Heraldyczną, natomiast pojawiły 

się uwagi do pozostałych elementów.   

Sekretarz podkreślił, że opinia Komisji Heraldycznej w sprawie obecnego herbu jest 

pozytywna z uwagami, które nigdy nie zostały naniesione.  

 

Ad. 3 
Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Pani Anna Bielicka 

przedstawiła, jak wygląda organizacja pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku 

w związku z napływem uchodźców z Ukrainy (pismo z dnia 24.03.22 r. dot. organizacji 

pracy Powiatowej Biblioteki Publicznej – w załączeniu). 

Radny Jacek Czarnowski pogratulował Pani Dyrektor za to, że udało się pozyskać 
literaturę w języku ukraińskim i zapytał o wydawnictwo oraz o to, czy zamawiane są również 
książki w języku rosyjskim. 

Przewodniczący Komisji zapytał o frekwencję na lekcjach bibliotecznych dla dzieci 

i dorosłych z ośrodka „Świder” Dziadka Lisieckiego.  

Dyrektor odpowiedziała, że zajęcia dopiero się rozpoczęły i prowadzone są za pomocą 
osoby tłumaczącej. Następnie poinformowała, że większość książek jest z wydawnictwa 

„Poznańskie Towarzystwo im. Iwana Franki”. Dodała, że po pierwszych zajęciach okazało 

się, że wielu uchodźców posługuje się językiem rosyjskim, ale książki w tym języku jeszcze 

nie zostały zamówione.  

Przewodniczący Komisji podziękował Pani Dyrektor za wystąpienie. 

 

Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku Pani Ewa 

Musiejko omówiła organizację pracy Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w 

związku z napływem uchodźców z Ukrainy na podstawie wyświetlanej prezentacji. 

Powiedziała, że działalność rozpoczęła się od zbiórki darów i organizacji ich wysyłki na 

Ukrainę. PMDK organizuje warsztaty plastyczne dla dzieci, gdzie integrują się również ich 

mamy. Dzieci z Ukrainy mają także możliwość zapisania się na zajęcia stałe. Dyrektor 

poinformowała, że na bieżąco załatwiane są indywidualne potrzeby Ukraińców, udostępniono 

jedno z pomieszczeń PMDK na potrzeby projektu unijnego prowadzonego przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie tj. dzienny pobyt seniorów w Ognisku Wychowawczym 

„Świder”, przeprowadzone zostały w ramach programu charytatywnego „Zaadoptowani” 

zbiórki karmy dla kotów, która została przekazana dla zwierząt przywiezionych z Ukrainy. 

Przewodniczący Komisji pogratulował Pani Dyrektor za profesjonalizm. 

Dyrektor podkreśliła, że wszystkie działania są możliwe do wykonania dzięki 

wspaniałemu zespołowi PMDK. 
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Radna Jolanta Koczorowska wyraziła słowa uznania dla Dyrektor PMDK oraz dla 

Dyrektor Biblioteki Powiatowej. Następnie radna powiedziała, że wśród osób 

przybywających z Ukrainy jest bardzo dużo osób mówiących w języku angielskim, w 

związku z czym warto byłoby zrobić przegląd kadr w poszukiwaniu takich osób. Radna 

podkreśliła, że podstawowym problemem w komunikacji pomiędzy Polakami a Ukraińcami 

jest alfabet, a co za tym idzie utrudnione porozumiewanie się za pomocą pisowni. Warto 

byłoby podjąć działania mające na celu rozpowszechnienie pisowni polskiej, co znacznie 

ułatwiłoby podjęcie pracy przez Ukraińców.  

Dyrektor powiedziała, że dzieci przygotowują przypinki z podstawowymi słowami 

w języku polskim i ukraińskim. Dyrektor następnie zaznaczyła, że brakuje jej banku 

informacji w kwestii dostępności osób znających języki, z którymi można podjąć współpracę.  
Radny Jacek Czarnowski również pogratulował Paniom Dyrektorkom. Następnie 

powiedział, że skoro mamy kontakt z Nowowołyńskiem i wiemy, że przyjeżdżają do nas auta 

bezpośrednio stamtąd po odbiór darów, to może warto im zasugerować, aby przywieźli 
z Ukrainy używane książki, chociażby dla dzieci.  

Dyrektor powiedziała, że omówi ten temat z koordynatorem tego transportu. 

Radny Jacek Czarnowski poinformował, że w „Przystanku Dobrej Nadziei” - ośrodku 

powstałym na terenie szpitala w Otwocku dla dzieci i mam przybywających z ogarniętych 

wojną terenów przebywają osoby, które zostaną tu na dłużej. Są wśród nich takie osoby, 

z którymi można współpracować.   
Dyrektor powiedziała, iż podejmie z radnym kontakt w tej kwestii.  

Radny Jacek Czarnowski poinformował, że do „Przystanku Dobrej Nadziei” na 

zaproszenie organizatorów domu i telewizji TVP Kobieta dotarła Kamalija – znana na 

Ukrainie piosenkarka, aktorka i Miss World 2008, która wspiera ośrodek. Udało się również 
nawiązać współpracę z osobami ze Stanów Zjednoczonych, którzy również wspierają nas w 

pomocy. Radny podsumowując powiedział, że dzisiejsze spotkanie dotyczy pomocy Ukrainie, 

ale trzeba pamiętać, że nasze życie toczy się dalej i należy również zadbać o polskie dzieci. 

Radny podziękował Paniom Dyrektor, że ta kwestia jest również realizowana.  

Przewodniczący Komisji podziękował Pani Dyrektor za wystąpienie. 

 

Ad. 4 
 Protokół Nr 46/22 ze wspólnego posiedzenia komisji w dniu 26.01.2022 r. został 

przyjęty pozytywnie w obecności 10 członków Komisji, przy 10 głosach „za”. 

 

             Protokół Nr 45/22 z posiedzenia Komisji w dniu 20.01.2022 r. został przyjęty 

pozytywnie w obecności 10 członków Komisji, przy 10 głosach „za”. 

 

 Radni nie zgłosili spraw bieżących. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 

 

Jarosław Kopaczewski 
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