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Protokół Nr 50/22 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 21 kwietnia 2022 r. 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19, pod 

kierunkiem Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, radnego Jarosława 

Kopaczewskiego w godzinach od 1615 do 1830. 

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

oraz Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka, Dyrektor 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku 

Eliza Trzcińska-Przybysz, Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego 

w Otwocku Rafał Skwiot. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Wizytowanie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 przy ul. Majowej 17/19 

w Otwocku. 

2. Informacja na temat funkcjonowania placówki.  

3. Omówienie założeń do rekrutacji w edukacyjnych placówkach powiatowych na rok 

szkolny 2022/2023.  

4. Strategia Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2022-2030 – zebranie uwag. 

5. Omówienie i zawnioskowanie uruchomienia projektu „Grant na teatr szkolny” w 2022 

roku. 

6. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji. 

7. Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby zamienić pkt 4 porządku posiedzenia jako pkt 

3, natomiast pkt 5 jako pkt 4 i pkt 3 jako pkt 5.  

Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Wizytowanie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 przy ul. Majowej 17/19 

w Otwocku. 

2. Informacja na temat funkcjonowania placówki.  

3. Strategia Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2022-2030 – zebranie uwag. 

4. Omówienie i zawnioskowanie uruchomienia projektu „Grant na teatr szkolny” w 2022 

roku. 

5. Omówienie założeń do rekrutacji w edukacyjnych placówkach powiatowych na rok 

szkolny 2022/2023.  

6. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji. 

7. Sprawy różne. 

 

Ad. 1, Ad. 2 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej 

w Otwocku Eliza Trzcińska-Przybysz omówiła na podstawie prezentacji funkcjonowanie 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 i odpowiadała na bieżąco na pytania radnych 

dotyczące placówki (prezentacja w załączeniu). 

 

Ad. 3 

Uwagi do Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2022-2030: 
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Radny Janusz Goliński:  

1. Poprawienie relacji z przedsiębiorcami i inwestorami z Powiatu Otwockiego. 

 

Radna Jolanta Koczorowska: 

1. Zamknięcie sprawy Strategii w maju. 

2. Monitorowanie Strategii – wybranie politycznie niezależnej osoby, która będzie 

odpowiadała za jej realizację. 

 

Radny Jacek Czarnowski: 

1. Wskazanie osoby z ramienia Starostwa Powiatowego – Sekretarza, jako osoby 

monitorującej i nadzorującej realizację Strategii. 

2. Przekazanie w sposób jasny i klarowny kolejnej kadencji, co zostało 

zrealizowane do tej pory i jaki nurt nadano Strategii. 

 

Ad. 4 

Przewodniczący Komisji poinformował, że Konkurs Grant na Teatr Szkolny z powodu 

pandemii nie został zrealizowany w zeszłym roku. Przewodniczący Komisji przedstawił 

radnym regulamin Powiatowego Konkursu Grantowego na Teatr Szkolny (w załączeniu). 

Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Rafał Skwiot 

omówił ww. regulamin. Dodał, że ważne jest to, aby wydarzenie zostało uwzględnione 

w projekcie przyszłorocznego budżetu. Projekt natomiast rozpocznie się już w tym roku. 

W wyniku dyskusji radni ustalili, że w regulaminie: 

1. w § 1 pkt 6 powinien być zapewniony patronat medialny, ale bez wskazania 

konkretnego medium; 

2. należy uaktualnić daty; 

3. należy ustalić główną nagrodę, o którą będą walczyć zespoły i wymyśleć jej tytuł; 

4. przy kwocie łącznej puli nagród powinien znaleźć się zapis, że „organizator zastrzega 

sobie prawo do zmiany”. 

 

Komisja podjęła wniosek wraz z ww. zastrzeżeniami: 

 

Wniosek: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje do Zarządu Powiatu o uruchomienie 

Konkursu Grant na Teatr Szkolny w tym roku, z realizacją w roku 2023.  

Głosowanie: „za” - 11 osób, „przeciw”- 0„wstrzymało się” - 0. 

 

Ad. 5 

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka omówiła 

założenia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Otwocki na rok szkolny 2022/2023 (dokument w załączeniu). Dyrektor poinformowała 

o problemach z brakiem miejsc w zespołach szkół zawodowych, w związku z czym utworzono 

więcej klas w liceach oraz o problemach z brakiem kadry pedagogicznej. Problem przepełnienia 

szkół ponadpodstawowych wynika z obecności uczniów „podwójnego rocznika” oraz uczniów 

przybywających z Ukrainy. W związku z powyższym szkoły będą musiały funkcjonować 

dwuzmianowo. Dodatkową trudnością jest znaczne obniżenie poziomu nauczania przy tak 

dużej liczbie klas w liceach ogólnokształcących.     

Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że taki obraz rysuje się w całej Polsce. 

Z powodu niżu demograficznego niedługo znów w szkołach będą pustki, tak, jak było to 
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kilkanaście lat temu. Radna dodała, że na specjalne ścieżki, nowe warunki i wymagania 

potrzebne są środki finansowe a obecna sytuacja jest nieciekawa. 

Dyrektor podkreśliła, że największym problemem jest brak nauczycieli. 

Radna Aneta Bartnicka wypowiedziała się na temat reform edukacji i problemie 

znalezienia nauczycieli, którzy nie będą sfrustrowani i przemęczeni ciężką pracą, kolejnymi 

reformami oraz niskimi płacami. 

Dyrektor Oświaty Powiatowej na prośbę Przewodniczącego Komisji omówiła projekt 

uchwały 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. 

 

W związku z brakiem 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 10 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 10 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

Ad. 6 

Protokół Nr 47/22 z posiedzenia Komisji w dniu 17.02.2022 r. został przyjęty 

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

 

Protokół Nr 48/22 z posiedzenia Komisji w dniu 24.03.2022 r. został przyjęty 

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

 

Protokół Nr 49/22 z posiedzenia Komisji w dniu 11.04.2022 r. ze wspólnego 

posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Powiatu Otwockiego został przyjęty pozytywnie 

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

 

Ad. 7 

Radny Jacek Czarnowski poprosił o przedstawienie sytuacji związanej z herbem 

Powiatu Otwockiego. 

Radna Kinga Błaszczyk – Członek Zarządu Powiatu poinformowała, że obecny herb 

ma pozytywną opinię Komisji Heraldycznej, ale z uwagami. Zmiany na obecny herb, zgodnie 

z tymi uwagami naniesie Pan Robert Fidura – Porycki.  

Radny Jacek Czarnowski powiedział, że skoro obecny herb jest zaakceptowany, to nie 

ma sensu go zmieniać.  

Radna Jolanta Koczorowska poinformowała, że uwagi do herbu Powiatu Otwockiego 

radni mieli wysyłać do Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, radnego 

Pawła Ajdackiego. Radna dodała, iż wysłała swoją opinię, żeby nie zajmować się sprawami 

herbu, ponieważ ma on pozytywną opinię Komisji Heraldycznej, a zająć się tymi elementami, 

które nie mają pozytywnej opinii. Ważne jest również to, o czym wspomniał radny Dariusz 
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Grajda – jego zdaniem Powiat Otwocki miał przekazane prawa autorskie do herbu. 

Oznaczałoby to, że uwagi Komisji Heraldycznej można by było wprowadzić, nie łamiąc przy 

tym prawa.  

Radni ustalili, że powrócą do tematu na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Zasobu 

i Środowiska.  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 

 

Jarosław Kopaczewski 

 

  

 

 

W załączeniu: 

 dokumenty dot. herbu Powiatu Otwockiego, flagi i łańcuchów (uchwały i opinie Komisji 

Heraldycznej). 

 

 

 

 

 


