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Protokół Nr 56/22 

ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 30 sierpnia 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 1600 do 1700. 

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

Dyrektor Oświaty Powiatowej Pani Hanna Majewska – Smółka oraz Kierownik Biura Kultury 

i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Pan Rafał Skwiot. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przywitanie Radnych i zaproszonych gości. 

2. Omówienie wyników rekrutacji do szkół powiatowych. 

3. Omówienie działań już dokonanych i zamierzonych w tym roku w obszarze turystyki i 

sportu. Wskazanie potrzeb w tym zakresie. 

4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.  

5. Sprawy różne. 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, radny Jarosław Kopaczewski 

przywitał obecnych i zapytał czy radni zgłaszają uwagi do przedstawionego porządku obrad. 

 Radni nie zgłosili uwag. 

Przewodniczący Komisji, radny Jarosław Kopaczewski poprosił Panią Dyrektor 

Oświaty Powiatowej Panią Hannę Majewską - Smółkę o odniesienie się w pkt 2 do Wyciągu 

Nr 1854 Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu 21.07.2022 r. dot. pisma w sprawie podwyżki 

dodatków dla nauczycieli za trudne i uciążliwe warunki pracy (w załączeniu). 

 

Ad. 2 

 Dyrektor Oświaty Powiatowej Pani Hanna Majewska – Smółka omówiła wyniki 

rekrutacji do szkół powiatowych (materiał w załączeniu). 

 Radny Jacek Czarnowski powiedział, w nawiązaniu do wyniku rekrutacji do LO III im. 

Juliusza Słowackiego w Otwocku, że 38 osób w klasie matematyczno- fizycznej jest chyba zbyt 

dużą liczbą, a i profil tej klasy jest z pewnością ciężki. Czy w związku z tym faktem zostaną 

podjęte jakieś działania? 

 Dyrektor Oświaty Powiatowej Pani Hanna Majewska – Smółka odpowiedziała, że ze 

swojej strony zaproponowała, aby zostały dokonane zmiany, natomiast w chwili obecnej 

jeszcze te 38 osób pozostanie w klasie. Uzupełniając Pani Dyrektor dodała, że podczas nauki 

wielu przedmiotów klasy są dzielone na mniejsze grupy i wtedy nauka odbywa się 

w mniejszych składach. 

 W odpowiedzi Radny Jacek Czarnowski zaproponował, aby przemyśleć, czy nie należy 

zwiększyć liczby klas w LO III im. Juliusza Słowackiego, tym bardziej, że wstępnie 

planowanych było 9 klas, a w tej chwili jest ich tylko 7.   

 Dyrektor Oświaty Powiatowej Pani Hanna Majewska – Smółka odpowiedziała, że 

planowana liczba klas wynikała z planów Oświaty Powiatowej, które były prognozowane 

w odniesieniu do założeń demograficznych i rekrutacyjnych. 

 Radny Jacek Czarnowski stwierdził, że widocznie kierunek matematyczno- fizyczny 

budzi większe zainteresowanie, a pozostałe kierunki budzą mniejsze zainteresowanie, gdyż 
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mają niższe obłożenie. Z kolei radny powiedział, że szkoły będą mocno obciążone, gdyż, jak 

rozumie, jest przewidziana wielozmianowość, co może skutkować dłuższą obecnością 

w obiektach. Co z kolei będzie się wiązać z większymi rachunkami za oświetlenie i ogrzewanie. 

Radny zapytał, czy w związku z tym są planowane ze strony Oświaty Powiatowej jakieś 

działania? 

 Dyrektor odpowiedziała, że w tym roku ze względu na wcześniej podpisane umowy 

koszty nie przekroczą planowanych. Dodała, że trudno powiedzieć, co będzie w przyszłym 

roku. Na szczęście oświata miała w tym roku już dwukrotnie zwiększoną subwencję, w związku 

z czym również sprawy płacowe są zabezpieczone. Kluczowe jest tu takie rozplanowanie 

wydatkowania pieniędzy, aby zabezpieczyć środki na ogrzewanie i energię elektryczną. 

 Radny Janusz Goliński zadał trzy pytania: czy wszystkie dzieci znalazły miejsce 

w szkołach? Ile jest wakatów nauczycielskich? Czy dzieci z Ukrainy w tym roku będą 

uczęszczać do powiatowych szkół?  

 Dyrektor odpowiedziała, że wszystkie dzieci znalazły miejsce w szkołach. Nie 

zanotowano żadnych zgłoszeń, żeby czyjeś dziecko nie dostało się do szkoły. Jeśli chodzi 

o uczniów z Ukrainy to kilku z nich będzie uczęszczało do powiatowych szkół, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministerstwa Oświaty przewidziane są dla nich dodatkowe lekcje języka 

polskiego. W związku z pytaniem o wakaty nauczycielskie, Dyrektor zobowiązała się do 

sprawdzenia i przeliczenia liczby godzin pracy nauczycieli w placówkach powiatowych.   

 Radny Janusz Goliński podziękował za powyższą odpowiedź i złożył na ręce Pani 

Dyrektor oraz dyrektorom placówek oświatowych życzenia z okazji zbliżającego się 

rozpoczęcia roku szkolnego. 

 Dyrektor podziękowała za powyższe życzenia. 

 Przewodniczący Komisji radny Jarosław Kopaczewski poinformował o wyciągu Nr 

1854 Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu 21.07.2022 r. dot. pisma w sprawie podwyżki 

dodatków dla nauczycieli za trudne i uciążliwe warunki pracy. Wniosek Dyrektor Specjalnego 

Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 1 w Otwocku o podwyżkę dodatków został odrzucony. 

W tym piśmie Zarząd Powiatu odpowiedział również na wniosek Komisji Edukacji i przekazał 

zestawienie dodatków dla nauczycieli w szkolnictwie samorządowym w sąsiednich powiatach.  

 

Ad. 3 

 Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Rafał Skwiot 

omówił działania dotyczące sportu i turystyki w minionym okresie, jak również przewidziane 

do końca roku. Wydarzenia te podzielił na realizowane przez Powiat Otwocki oraz realizowane 

w ramach Otwartych Konkursów Ofert i Małych Grantów. W ramach działań związanych 

z turystyką zorganizowano Dzień Gier Terenowych, planowany jest kolejny, związany 

z turystyką rowerową. W ramach działań Biura Kultury i Promocji planowane są również 

wydawnictwa turystyczne. W ramach działań w zakresie sportu zorganizowano Sportowy 

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Ojca na terenie PMDK, a we wrześniu planowane są 

Mistrzostwa Powiatu Otwockiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach 

Otwartych Konkursów Ofert i Małych Grantów zorganizowano zawody biegowe „Otwocka 

Dycha”, a w październiku zaplanowano Półmaraton Otwocki. Ponadto Powiat Otwocki wsparł: 

Fundację ProActiv Poland, która zorganizowała zawody golfa dla najmłodszych w Józefowie, 

UKS Zakręt, który zorganizował turniej „Brazylijskie Jiu-Jitsu”, Klub Team Zabiegane Dni 

z Wiązowny, który zorganizował wydarzenie „Trail and Fun” oraz Klub Motocyklowy Zryw, 

który zorganizował obchody 60-lecia istnienia. W zakresie turystyki i krajoznawstwa, Powiat 

Otwocki przekazał wsparcie finansowe Stowarzyszeniu Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro 

Fortalicium" realizującemu projekt pn. „Szlak Przedmościa Warszawa 1915-1944”. Oprócz 

tego Zarząd Powiatu zdecydował się na wsparcie projektu pn. „Dni Puszczy”.  

 W odniesieniu do tych informacji Radny Paweł Ajdacki stwierdził, że w tym roku 
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planowano odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci małżeństwa Dłuskich i zapytał, na jakim 

etapie znajduje się realizacja tego przedsięwzięcia?  Z kolei radny poprosił, aby przekazać 

wszystkim radnym informację pod koniec roku, które z zaplanowanych organizowanych lub 

współorganizowanych przez Powiat imprez się odbyły, jaki był ich koszt oraz jaka była 

frekwencja (przynajmniej szacowana) na tych imprezach. 

 W odpowiedzi Kierownik Biura Kultury i Promocji Pan Rafał Skwiot stwierdził, że 

planowano, aby połączyć odsłonięcie tablicy Dłuskich z Powiatowym Festiwalem Kultury, ale 

ostatecznie zdecydowano się nie łączyć tych wydarzeń. Obecnie Biuro Kultury i Promocji 

pracuje nad tym, aby odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci małżeństwa Dłuskich odbyło się 

jeszcze we wrześniu. Następnie Kierownik powiedział, że organizatorzy składając oferty, 

zakładają planowaną liczbę uczestników, a następnie po realizacji rozliczają się z tych planów, 

w związku z czym Biuro Kultury i Promocji pod koniec roku będzie miało informację, ile osób 

wzięło udział w danym wydarzeniu i będzie mogło ją przedstawić radnym. Frekwencja na 

wydarzeniach organizowanych przez Powiat Otwocki jest szacowana nieco szybciej i radni 

będą mogli otrzymać szczegółowe informacje w tej sprawie zaraz po ich realizacji  

 Przewodniczący Komisji radny Jarosław Kopaczewski zadał pytanie Panu 

Kierownikowi Rafałowi Skwiotowi, z jakich planowanych wydarzeń Biuro musiało 

zrezygnować ze względu na koszty? 

 Kierownik Biura Kultury i Promocji Pan Rafał Skwiot odpowiedział, że w zakresie 

turystyki zaplanowano książkę o pałacach, dworach i folwarkach ziemi otwockiej, która nie 

została wydana, także została zdjęta z realizacji konferencja pn. „Dni Puszczy”, która została 

przyjęta z powrotem w trybie Małego Grantu. Z większych imprez zrezygnowaliśmy 

z organizacji Paraolimpiady. Kończąc swoją wypowiedź Kierownik zaznaczył, że na początku 

roku zaplanowano na turystykę 38 tys. zł a  na sport 153 tys. zł, z tych pieniędzy zostało na 

organizacje imprez turystycznych 14 tys. zł, a na organizację imprez sportowych zostało 78 tys. 

zł.  

 Tu włączył się radny Jacek Czarnowski i w nawiązaniu do mającego się odbyć 

Powiatowego Festiwalu Kultury zaapelował, aby radni pojawili się na nim jak najliczniej. 

Podkreślił, że pracownicy Starostwa Powiatowego oraz animatorzy kultury Powiatu włożyli 

dużo pracy w organizację wydarzenia. 

  Przewodniczący Komisji radny Jarosław Kopaczewski zapytał o ilość banerów 

zawiadamiających o Powiatowym Festiwalu Kultury. 

 Kierownik Biura Kultury i Promocji Pan Rafał Skwiot odpowiedział, że banery w ilości 

dwóch sztuk są wystawione w dwóch miejscach – na ulicy Kołłątaja i ulicy Andriollego 

w Otwocku. Oprócz tego, w każdej gminie Powiatu Otwockiego rozwieszone są plakaty 

informujące o tej imprezie.  

 Radny Jacek Czarnowski zapytał, czy w związku z obchodami 1 i 17 września jest 

zaplanowane organizowanie uroczystości przez Powiat Otwocki bądź współorganizowanie 

z innymi samorządami?  

 Kierownik Biura Kultury i Promocji Pan Rafał Skwiot odpowiedział, że Powiat 

Otwocki organizuje wraz z Gminą Osieck wydarzenie związane z obchodami 1 września, w 

ramach którego zostanie zaprezentowany i poświęcony (oddany do renowacji) pomnik ofiar 

poległych podczas II wojny światowej. Jeśli chodzi o obchody 17 września to tu jeszcze nie ma 

planów.  

 Radna Kinga Błaszczyk – Członek Zarządu Powiatu dodała, że razem ze szkołami 

podstawowymi w Otwocku Powiat Otwocki będzie uczestniczył w obchodach 17 września. 

W tym roku szkoły otwockie są organizatorami tych wydarzeń i przekażą, jaki zakres działań 

mógłby być podjęty przez Powiat. 

 Powyższą informacją zamknięto kwestie obchodów. 

 Z kolei Kierownik Biura Kultury i Promocji Pan Rafał Skwiot poinformował radnych 
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o pracach związanych z przygotowaniem konkursu teatralnego im. Ignacego Gogolewskiego. 

Zaznaczył, że po pozyskaniu zgody rodziny pana Ignacego Gogolewskiego, konkurs będzie 

mógł się oficjalnie nazywać „im. Ignacego Gogolewskiego”. 

 Powyższa informacja została przez radnych przyjęta z aplauzem.  

 

Ad. 4 

Protokół Nr 55/22 z posiedzenia Komisji w dniu 21.07.2022 r. został przyjęty 

pozytywnie w obecności 12 członków Komisji, przy 12 głosach „za”. 

 

Ad. 5 
 Przewodniczący Komisji przypomniał, że w ramach realizacji uchwały Nr 

293/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości 

materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu do 15 września 

przedstawi główne założenia do projektu uchwały budżetowej. Następnie radni i Komisje Rady 

Powiatu będą mogły zgłaszać swoje wnioski do budżetu. W związku z tym na kolejnym 

posiedzeniu Komisji radni będą mieli możliwość zgłaszać wnioski do budżetu, do czego 

również Przewodniczący ich zachęcił. 

 Radna Grażyna Kilbach – Przewodnicząca Rady Powiatu poinformowała, że ponieważ 

założenia do budżetu będą do 15 września, radni mogą składać wnioski do budżetu do 30 

września.  

 

 Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 

 

Jarosław Kopaczewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


