Protokół Nr 55/22
ze zdalnego posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 21 lipca 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 1615 do 1745.
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 Rafał Skwiot.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie przygotowań do realizacji wydarzenia (pod wstępną nazwą) "Grant na
Teatr Szkolny".
2. Omówienie realizacji budżetu edukacji za I półrocze 2022 roku.
3. Sprawy bieżące.
Ad. 1
Kierownik Biura Kultury i Promocji Rafał Skwiot poinformował o zmianach
wprowadzonych do regulaminu konkursu „Grant na Teatr Szkolny” m.in. wykreślenie patrona
medialnego „Linia Otwocka”, w § 3 informacja o tym, że konkurs będzie w trzech kategoriach
oraz zaktualizowanie dat, zamiana kolejności § 4 i § 5. W regulaminie warto również
doprecyzować, że termin prezentacji zostanie podany do 30 stycznia 2023 roku, natomiast
termin Gali finałowej odbędzie się w pierwszym półroczu przyszłego roku. Kolejną propozycją
jest nawiązanie nazwy konkursu do postaci Ignacego Gogolewskiego, co rodzi kolejne
wyzwania. Propozycja nazwy: „Pierwszy Powiatowy Konkurs Teatralny im. Ignacego
Gogolewskiego”. Powiat Otwocki jest w kontakcie z radcami prawnymi, którzy określą, co
należy zrobić, aby móc tak konkurs nazwać. Kierownik dodał, że regulamin zawiera
informację, że zakres tematyczny inscenizacji zostanie określony i ogłoszony w terminie do 31
sierpnia br. Podsumowując, do 31 sierpnia br. nastąpi ogłoszenie konkursu i wysyłka zaproszeń
do szkół, do 15 lub 30 października szkoły będą mogły zgłaszać udział poprzez specjalnie
przygotowany formularz, jednocześnie we wrześniu będzie składany wniosek do budżetu
Powiatu Otwockiego na 2023 rok o zabezpieczenie kwoty na wydarzenie. Do 31 stycznia 2023
roku zostaną określone terminy prezentacji. Na nagrody przewidziana jest kwota 10 tys. zł plus
statuetki. Dobrą praktyką byłoby, gdyby w wydarzenie włączyli się również radni, jako jury
lub wsparcie merytoryczne.
Przewodniczący Komisji zaproponował nazwę przedsięwzięcia „Spotkania Teatralne
Teatrów Amatorskich”. Dodał, że oczywiście nawiązanie do postaci Ignacego Gogolewskiego
jest świetną inicjatywą.
Radny Jacek Czarnowski powiedział, że w kwestii teatrów amatorskich w grę wchodzą
już także inne kategorie wiekowe. Następnie zasugerował, że może należałoby powołać
instytucję dyrektora/koordynatora, który będzie prowadził przedsięwzięcie.
Kierownik Biura Kultury i Promocji odnosząc się do powyższej sugestii powiedział, że
powołanie dyrektora artystycznego wykracza poza kompetencje Biura, w związku z tym
należałoby wyznaczyć osobę z zewnątrz. W kwestii poprowadzenia projektu Biuro Kultury
i Promocji powinno sobie z tym poradzić technicznie, natomiast merytorycznie liczy też na
pomoc radnych, zwłaszcza związanych ze środowiskiem artystycznym.
Przewodniczący Komisji zadeklarował akces w wydarzeniu.
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Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że teraz należałoby bazować na teatrze
szkolnym. Następnie zaznaczyła, że jeśli okazałoby się z czasem, że jednak zajdzie potrzeba,
aby znaleźć koordynatora wydarzenia, to radna będzie przychylna temu pomysłowi. Radna
nawiązując do kwestii jury powiedziała, że to, co będzie wykonane w pierwszej edycji, będzie
bazą do dalszego rozwoju pomysłu. Dobrze by było, aby udział w jury był dla tych osób –
aktorów czy reżyserów mieszkających na terenie powiatu - wyróżnieniem.
Radny Jacek Czarnowski poparł powyższą propozycję – jest to zadanie dla osoby
kierującej całym przedsięwzięciem. Następnie radny nawiązał do Przeglądu Teatrów Małych
Form Kontrapunkt przedstawiając go jako wzór do działania w przyszłości. Dodał, że nazwa
konkursu nawiązująca do postaci Ignacego Gogolewskiego będzie marką i świetnym
produktem kulturalnym realizowanym przez Powiat Otwocki.
Radna Aneta Bartnicka również poparła propozycję zapraszania lokalnych aktorów.
Następnie radna przedstawiła swoje propozycje odnośnie konkursu: utworzenie jury
uczniowskiego - równolegle do profesjonalnego jury, dalsza „kariera” – grupa która wygra,
mogłaby być nagradzania poprzez zaproszenie do grania w spektaklach np. na powiatowych
wydarzeniach. Radna zobowiązała się do wysłania wniosków e-mailem.
Przewodniczący Komisji poparł powyższe pomysły. Następnie zaproponował, żeby
jednak 30 października 2022 r. było datą końcową zgłoszeń uczniów w konkursie.
Ad. 2
Dyrektor Oświaty Powiatowej Pani Hanna Majewska – Smółka omówiła realizację
budżetu oświaty za I półrocze 2022 roku. Powiedziała, że po zwiększeniu planu finansowego,
po otrzymaniu dodatkowych środków z subwencji związanych z podwyżką wynagrodzenia
nauczycieli, statystyka wypada dobrze. Wydatki realizowane były rytmicznie i ich wykonanie
oscyluje w okolicach 50 %. W niektórych rozdziałach wykonanie przypisanych do określonych
placówek wynosi poniżej 50 %. Następnie Dyrektor omówiła szczegółowo wykonanie budżetu
każdej z poszczególnych szkół powiatowych.
Przewodniczący Komisji zapytał czy nie ma kłopotów z rozliczeniami projektów
unijnych.
Dyrektor odpowiedziała, że nie jest to łatwe, ale robimy to już wiele lat i szkoły sobie
z tym radzą.
Radny Jacek Czarnowski pogratulował Pani Dyrektor a także dyrekcji i gronu
pedagogicznemu Liceum im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku za 100 – procentową zdawalność
matur w roku 2022. Następnie radny poprosił o informacje w sprawie rekrutacji.
Dyrektor podziękowała i podkreśliła, że LO im. K.I Gałczyńskiego jest szkołą, która
nie eliminuje uczniów słabych chcąc utrzymać zdawalność, tylko dopuszcza, pomaga i ich
wspiera.
Radna Jolanta Koczorowska zapytała czy są jakiekolwiek możliwości, aby podnieść
wynagrodzenia nauczycielom? Następnie przekazała osobiste gratulacje członkowi grona
pedagogicznego LO im. K.I Gałczyńskiego, radnej Grażynie Olszewskiej.
Dyrektor odpowiedziała, że jeśli chodzi o budżet, to nie ma żadnych możliwości
podniesienia wynagrodzeń, ponieważ w drugiej połowie roku kumulacja wydatków zwiększa
się, dodatkowo wykonanie budżetu w szkołach wynosi 50 %. Następnie Dyrektor udzieliła
informacji w sprawie rekrutacji do szkół zaznaczając, że w tym roku szkoły czeka ogromne
wyzwanie, ponieważ jest aż 500 osób więcej w naborze. Planowane jest utworzenie trzech
dodatkowych klas w LO im. K.I Gałczyńskiego w Otwocku oraz LO III im. Słowackiego
w Otwocku, jednej klasy więcej w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Otwocku oraz jeśli się uda, jednej klasy więcej w Zespole Szkół Ekonomiczno –
Gastronomicznych w Otwocku.
Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że poprze każdą decyzję poprawiającą
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sytuację finansową oświaty.
Przewodniczący Komisji zadeklarował, że takie poparcie pojawi się ze strony całej
Komisji.
Radny Janusz Goliński powiedział, że prowadzenie przez Powiat Otwocki oświaty jest
ważne, ponieważ inwestujemy w wykształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, a robią to
ludzie z wielkim powołaniem i zaangażowaniem, ale za bardzo niskie wynagrodzenie, co jest
niedopuszczalne. Następnie radny pogratulował Dyrektor za osiągnięte sukcesy.
Dyrektor podziękowała za ciepłe słowa i następnie udzieliła szczegółowych informacji
w kwestii rekrutacji do szkół.
Ad. 3
Protokół Nr 53/22 z posiedzenia Komisji w dniu 09.06.2022 r. ze wspólnego
posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Powiatu Otwockiego został przyjęty pozytywnie
w obecności 8 członków Komisji, przy 8 głosach „za”.
Protokół Nr 54/22 z posiedzenia Komisji w dniu 23.06.2022 r. został przyjęty
pozytywnie w obecności 8 członków Komisji, przy 8 głosach „za”.
Radny Jacek Czarnowski poprosił o informacje w sprawie ewentualnej zmiany
lokalizacji lub likwidacji Biblioteki Powiatowej.
Radna Kina Błaszczyk – Członek Zarządu Powiatu powiedziała, że w powyższej
kwestii pojawiły się medialne doniesienia, które nie znajdują odzwierciedlenia
w rzeczywistości. Obok Biblioteki Powiatowej buduje się prokuratura, która faktycznie
chciałaby w budynku, gdzie mieści się Biblioteka, zrobić archiwum. W tej sprawie odbyły się
już rozmowy, jednak nic w ślad za tym nie poszło. Radna dodała, iż nie wyobraża sobie, abyśmy
mieli się pozbywać jedynej naszej jednostki kultury.
Radny Jacek Czarnowski podziękował za powyższe wyjaśnienia.
Radna Aneta Bartnicka powiedziała, że powołanie Biblioteki Powiatowej było bardzo
dużym osiągnięciem. Następnie zwróciła uwagę na to, że na terenie Biblioteki znajdują się stare
garaże, więc może udałoby się je odsprzedać. Radna zasugerowała, aby rozważyć tą opcję.
Przewodniczący Komisji poinformował o wniosku Pana B.T o powołanie Społecznej
Komisji Kultury Powiatu oraz odpowiedzi Pani Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu
Kultury na wniosek (korespondencja w sprawie – w załączeniu). Przewodniczący Komisji
dodał, że odpowiedź jest bardzo konkretna i merytoryczna.
Komisja zapoznała się z powyższą korespondencją.
Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła:

Przewodniczył:

Paulina Przybysz

Jarosław Kopaczewski
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