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Protokół Nr 61/22 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 22 grudnia 2022 r. 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 

w Otwocku przy ulicy Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu, radnego Jarosława Kopaczewskiego w godzinach od 1615 do 1720. 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi 

listami obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przywitanie Radnych i zaproszonych Gości 

2. Zaopiniowanie Uchwały Zarządu „W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej 

Specjalnej Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku 

przy ul. Literackiej 8” oraz „Uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8 w Zespół 

Szkół Specjalnych”. 

3. Przedstawienie i zatwierdzenie Planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2023 

rok. 

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. 

Radna Jolanta Koczorowska zapytała, czy radni będą głosować nad możliwością 

zdalnych posiedzeń Komisji? 

Przewodniczący Komisji poinformował, że tak – głosowanie odbędzie się w punkcie 

sprawy różne, jest to konieczne ze względu na zmiany w ustawie. 

Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, iż ostatnio miała pewne wątpliwości odnośnie 

wniosku zgłoszonego na posiedzeniu Komisji, ale utwierdziła się w przekonaniu, że jest 

wszystko w porządku i się myliła, natomiast przy tej okazji radna przesłuchała nagranie 

z posiedzenia Komisji. Powiedziała, że jakość nagrania jest bardzo słaba i radna 

poinformowała, że ma postulat, aby podczas stacjonarnych komisji (ze zdalnych posiedzeń są 

dobre i wyraźne nagrania) w miarę możliwości mówić głośno i wyraźnie, a także postuluje o to, 

aby zestaw nagłaśniający, który jest na sesji w PMDK, między sesjami był na sali 

konferencyjnej w Starostwie, gdzie odbywają się komisje.  

Przewodniczący Komisji pozytywnie ustosunkował się do powyższych postulatów. 

 

Ad. 2 

 Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska-Smółka omówiła dwa 

projekty uchwał: w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej Nr 3 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8 oraz 

uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8 w Zespół Szkół Specjalnych. 

 Radny Jacek Czarnowski zapytał czy mamy możliwości dotarcia do wizytatora 

z kuratorium w sprawie grup wychowawczych, aby dać informację o kosztach prowadzenia 

takich grup w przypadku, gdy w grupie jest tylko jedna osoba? 
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 Dyrektor Oświaty Powiatowej powiedziała, że jeśli chodzi o kuratorium to minęły te 

czasy, kiedy jedna szkoła miała jednego wizytatora, z którym współpracowaliśmy. Obecnie, 

w zależności od rodzaju sprawy przyjeżdżają różni wizytatorzy.  

 Radny Janusz Goliński powiedział, że w ośrodku jest tylko jedna grupa dla dzieci 

z autyzmem, a na terenie powiatu jest duże zapotrzebowanie na tego typu grupy. Radny 

zaproponował, aby w związku z tym zrobić wywiad i utworzyć na przykład dwie grupy dla 

dzieci z autyzmem. 

 Dyrektor Oświaty Powiatowej poinformowała, że do ośrodka zostały przyjęte wszystkie 

dzieci, które były chętne. Następnie dodała, że jeśli osoby do szkoły zgłaszają się pod koniec 

września, to przy tych limitach, które teraz są (po cztery osoby w klasach z dziećmi 

z autyzmem) nie ma wtedy już dla nich miejsc. Dyrektor dodała, że rekrutację prowadzimy już 

od wiosny i zabiegamy o to, aby jak najwięcej dzieci ściągnąć do ośrodka, głównie poprzez 

poradnię i niestety nie możemy czekać aż do września. Ci, którzy zgłosili się do ośrodka do 

końca wakacji, zostali przyjęci, utworzona została nawet dodatkowa klasa. 

 Przewodniczący Komisji powiedział, że rozumie, iż cztery osoby to jest jedna klasa 

i jeśli pojawia się więcej osób – ponad ten limit, należy utworzyć kolejną klasę?  

 Dyrektor Oświaty Powiatowej odpowiedziała, że tak. Dodała, że nie możemy utworzyć 

klasy, gdzie będzie jeden uczeń. Następnie Dyrektor powiedziała, że w  najbliższym czasie 

może pojawić się problem z kadrą pedagogiczną, ponieważ wielu nauczycieli z ośrodka 

odejdzie na emeryturę, a niewielu przybywa nowych. 

 Radny Robert Kosiński w nawiązaniu do sprawy rozmów z kuratorem poruszonej przez 

radnego Jacka Czarnowskiego powiedział, że może wypadałoby zorganizować spotkanie 

trójstronne, jednostki Oświaty Powiatowej wraz z rodzicami i kuratorem, aby zapadła 

pozytywna decyzja w sprawie utworzenia grup wychowawczych. Być może byłaby też 

możliwość skorzystania z ośrodków warszawskich, aby umieścić tam dzieci.  

 Dyrektor Oświaty Powiatowej zaznaczyła, że jest to bardzo delikatna sprawa, ponieważ 

dzieci zostały umieszczone w ośrodku na wniosek rodziców. Był pomysł zaproponowania 

umieszczenia dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym na ulicy Majowej, ale 

ośrodek ten jest dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej, natomiast te 

dzieci nie mają takiego orzeczenia. Konieczność przestrzegania prawa to podstawa. Dyrektor 

dodała, że oczywiście będziemy rozmawiać indywidualnie z rodzicami, zwłaszcza rodzicami 

tych pięciorga dzieci o przekształceniu ośrodka w zespół szkół i zaproponujemy im stosowne 

rozwiązanie. Jeśli rodzice nie będą chcieli dowozić dzieci, postaramy się znaleźć im miejsce 

w Warszawie.  

 Przewodniczący Komisji zapytał czy Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Nr 2 w Otwocku przeprowadzi proces komunikacji z rodzicami przed 

odejściem na emeryturę? 

 Dyrektor Oświaty Powiatowej powiedziała, ze Dyrektor kończy kadencję w sierpniu, 

a jeśli Rada podejmie uchwałę w grudniu, to w styczniu będziemy musieli wszystko 

przeprocedować i wysłać do kuratorium. Jeśli kurator wystawi pozytywną opinię w marcu, to 

w maju trzeba będzie ogłosić konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół. 

 

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

poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru 

likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

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

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu 

uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8 w Zespół Szkół Specjalnych. 

 

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. 3 

 Radni zgłosili następujące uwagi do planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 

2023 rok: 

1. Punkt „Sprawozdanie z pracy Komisji za 2022 rok” umieścić, jako punkt, który 

omawiany będzie w styczniu, nie w marcu; 

2. Wykreślić z planu pracy punkt „Sprawozdanie z działalności Komisji w 2023 roku” 

i przenieść ten punkt na styczeń 2024 roku; 

3. Dodać punkt „Spotkanie online z przedstawicielami NGOS – ów” jako punkt 2 

w marcu;  

4. Punkt „Omówienie wniosków ze spotkania z przedstawicielami NGOS” w kwietniu 

zamienić na „Omówienie wniosków z Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu 

Otwockiego”; 

5. Poprawić w punkcie 2 zaplanowanym na wrzesień wyrażenie „Społecznego 

Koordynatora Zabytków” na „Społecznego Konserwatora Zabytków”; 

6. Wykreślić punkt zaplanowany na czerwiec „Ocena aktywności Powiatu w sferze 

kultury, sportu i rekreacji za I półrocze 2021 roku”; 

 

 Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie plan pracy Komisji Edukacji, Kultury 

i Sportu na rok 2023 z powyższymi poprawkami: 

 

Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2023, który stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu, został przyjęty pozytywnie.  

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

 

Ad. 4 

Protokół Nr 57/22 z posiedzenia Komisji w dniu 22.09.2022 r. został przyjęty 

pozytywnie w obecności 11 członków Komisji, przy 11 głosach „za”. 

 

Protokół Nr 58/22 z posiedzenia Komisji w dniu 28.09.2022 r. został przyjęty 

pozytywnie w obecności 11 członków Komisji, przy 11 głosach „za”. 

 

Protokół Nr 59/22 z posiedzenia Komisji w dniu 19.10.2022 r. został przyjęty 

pozytywnie w obecności 11 członków Komisji, przy 11 głosach „za”. 

 

Ad. 5 

 Przewodniczący Komisji zawnioskował, aby radni przegłosowali możliwość zdalnych 

posiedzeń i upoważnili Przewodniczącego Komisji do zwoływania posiedzeń Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu w trybie zdalnym lub hybrydowym. 
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Wniosek: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje o możliwość zdalnych posiedzeń 

i upoważnia Przewodniczącego Komisji do zwoływania posiedzeń Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu w trybie zdalnym lub hybrydowym. 

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

 

 Na tym posiedzenie zakończono.  

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz  

Przewodniczył: 

 

Jarosław Kopaczewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

 

 

 

 


