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Protokół Nr 58/22 
ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
w dniu 28 września 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 1645 do 1730. 

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

 
Porządek posiedzenia: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia. 
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał. 
3. Zakończenie posiedzenia. 

 
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. 
 
Ad. 2 

1) Dyrektor Oświaty Powiatowej Pani Hanna Majewska – Smółka omówiła  
projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 105/XIV/19 Rady Powiatu Otwockiego 
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki. 
 

 Radna Jolanta Koczorowska zapytała czy opiekun stażu też był kiedyś w siatce płac?  
 Dyrektor Oświaty Powiatowej odpowiedziała, że opiekun stażu nadal jest w siatce płac, 
a teraz dochodzi jeszcze mentor. Stanowiska są równoległe. 
 Przewodniczący Komisji zapytał czy mentor rzeczywiście niczym się nie różni od 
opiekuna stażu? 
 Dyrektor Oświaty Powiatowej odparła, ze zakres zadań dla mentora i opiekuna stażu to 
opieka nad osobą, która rozpoczyna pracę nauczyciela i zdobywa kolejne stopnie awansu 
zawodowego. Stawki dla pełniących te stanowiska nie są wysokie, ale gdyby były wyższe, 
zaburzyłoby to proporcje w stosunku do innych dodatków funkcyjnych.  
 Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że wprowadzając stanowisko mentora władze 
wprowadziły jedynie bałagan - nauczyciel stażysta do tej pory miał opiekuna stażu i tak 
powinno zostać. Następnie powiedziała, że nie ma obecnie żadnych podstaw do tego, aby kwota 
dla mentora była inna niż dla opiekuna stażu oraz aby była wyższa od tej, którą otrzymuje 
wychowawca klasy. Następnie radna nawiązała do swojego wniosku o podwyższenie dodatków 
motywacyjnych dla nauczycieli.  
 Radny Janusz Goliński poparł projekt uchwały wprowadzający chociaż niewielkie 
środki dla nauczycieli 
 Radna Grażyna Kilbach nawiązując do powyższej wypowiedzi powiedziała, że w tej 
kwestii niewiele się zmieni – do tej pory byli opiekunowie stażu, a teraz nazywają się oni 
mentorami. Stawki się nie zwiększyły. Radna dodała, że też złożyła wniosek o podwyżkę 
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dodatków motywacyjnych dla nauczycieli. Jeśli Powiat Otwocki nie zwiększy ich, chociaż 
o 15  %, to przy tak niskich zarobkach nauczyciele będą odchodzić z pracy.  
 Radna Grażyna Olszewska poparła powyższą wypowiedź. Poprosiła, aby zwrócić 
uwagę na to, że władze wdrożyły pomysł mentora, ale to samorządy muszą znaleźć na to środki, 
których niestety brakuje. 
  

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 10 członków Komisji. 

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

2) Dyrektor Oświaty Powiatowej Pani Hanna Majewska – Smółka omówiła  
projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 237/XXXIII/21 Rady Powiatu Otwockiego 
z dnia 25 marca 2021 r. 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. 

 
 Radna Grażyna Kilbach zapytała o stan zatrudnienia – czy nie było problemu, aby 
w każdej placówce zatrudnić pedagoga specjalnego? Czy nie ma problemu również 
z zatrudnieniem innych specjalistów typu pedagog i psycholog? 
 Dyrektor Oświaty Powiatowej powiedziała, że ze względu na dużą liczbę uczniów, 
wynikającą głównie z tzw. „podwójnego naboru” wszystkie placówki już wcześniej zatrudniły 
odpowiednią liczbę psychologów i pedagogów, z których większość ma kwalifikacje pedagoga 
specjalnego. O wymiarze ich pracy decyduje dyrektor danej szkoły.  
 Radna Grażyna Kilbach poprosiła Panią Dyrektor o przygotowanie na następne 
posiedzenie informacji o ilości uczniów z orzeczeniami i wymiarze zatrudnienia pedagogów, 
w tym pedagogów specjalnych oraz psychologów.   
 Dyrektor Oświaty Powiatowej pozytywnie ustosunkowała się do powyższej prośby. 
 
Opinia Komisji: 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 
uchwały, w  obecności 9 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 9 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 
 
 Radna Jolanta Koczorowska zapytała, czy wpłynęły dodatkowe wnioski do budżetu 
Powiatu na 2023 rok do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu? 
 Przewodniczący Komisji odpowiedział, że do Komisji nie wpłynęły już żadne wnioski. 
 Radna Grażyna Kilbach złożyła drogowe wnioski do budżetu na 2023 rok ustalone 
wspólnie z Wójtem Gminy Wiązowna. 
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 Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że zgodnie z ustaleniami komisje opiniują 
wnioski merytorycznie zgodnie z tematyką danej komisji.  
 W wyniku dyskusji radna Grażyna Kilbach zdecydowała się złożyć powyższe wnioski 
do Zarządu Powiatu. 
 Radna Jolanta Koczorowska zaproponowała, aby radni składali wnioski do budżetu do 
Przewodniczącej Rady, która następnie je odpowiednio zadekretuje. Pozwoli to uporządkować 
procedurę składania wniosków. 
 Przewodniczący Komisji poparł powyższą sugestię. 
  
 Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 
 
 

Sporządziła: 
 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 
 

Jarosław Kopaczewski 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


