Protokół Nr 2/11
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
w dniu 25 stycznia 2011 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod
kierunkiem Przewodniczącej, radnej Anety Bartnickiej, w godzinach od 1740 do 20°°.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności,
Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku Tomasz Atłowski, Dyrektor Oświaty Powiatowej
Hanna Majewska-Smółka, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. A. Grucy w Otwocku Grażyna Gągała, Linia
Otwocka - Aleksandra Czajkowska oraz mieszkaniec powiatu Pan
Przewodnicząca powitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła proponowany
porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkół wchodzących
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznym im. Prof. A. Grucy w Otwocku przy ul. Konarskiego 13.
3. Przedstawienie pisma z dnia 17 stycznia 2011 r. Dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w SPSK im. prof. A. Grucy dot. w/w kwestii.
4. Sprawy różne (propozycje do planu pracy Komisji).
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Ad. 1
Pan Artur Brodowski zaproponował, aby rozpocząć od pkt. sprawy różne, ponieważ,
posiedzenie rozpoczęło się wcześniej, a na godz. 18.00 jest zaproszona Pani Dyrektor Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w SPSK.
Porządek obrad ze zmianą kolejności punktów został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4
1. Przewodnicząca poprosiła o zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji:
• przygotowanie szkół ponadgimnazjalnych do wprowadzenia reformy
programowej - Pan Roman Zdunik,
• analiza bazy sportowej w szkołach powiatowych i plan dalszego ich
powiększania - Pan Janusz Goliński,
• nawiązanie partnerstwa powiatów np. z Lennestadt (miasto w Niemczech
zaprzyjaźnione z Otwockiem) - Pan Jacek Czarnowski,
• informatyzacja w szkołach - Pan Andrzej Szaciłło,
• analiza stron internetowych w szkołach - Pan Krzysztof Szczegielniak,
• współpraca z Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Pani Aneta
Bartnicka,
• utworzenie Biblioteki Powiatowej - Pan Jacek Czanowski,
• wizytowanie placówek oświatowych powiatu - Pani Danuta Leśniewska,
• bezpieczeństwo młodzieży na terenie szkoły - Pan Waldemar Walkiewicz.

2. Pan
mieszkaniec powiatu poprosił o zabranie głosu. Zapytał,
czy radni zechcą zmienić statut? Mówił o stowarzyszeniach działających na terenie
Powiatu. Powiedział, że brak jest solidnej informacji internetowej, o tym co Komisje
zamierzają robić przez najbliższy rok, brak sprawozdań. Poprosił, aby obecni radni
zmienili wizerunek kultury współpracy Rady Powiatu z mieszkańcami.
Przewodnicząca odpowiedziała, że zmianą statutu zajmuje się Komisja Statutowa.
Poprosiła o dostarczenie (na piśmie do Biura Rady), uwag wygłoszonych przez Pana
Bogdana Tomaszewskiego.
Ad. 2 i 3
Przewodnicząca uznała, że pkt 2 i 3 nawzajem się łączą, więc będą razem realizowane.
Dyrektor Oświaty Powiatowej Hanna Majewska-Smółka przedstawiła szczegółowo
zamiar likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. A. Grucy w Otwocku przy ul.
Konarskiego 13.
Decyzja likwidacji szkół wynikała z danych statystycznych. W tym roku szkolnym tzn.
jesienią 2010, po raz pierwszy nastąpił spadek liczby uczniów, co w konsekwencji powoduje
znacznie niższą subwencję dla Powiatu na rok przyszły. Ta liczba dzieci spada. Pani Dyrektor
wpisywała liczbę łóżek, obecnie należy podawać faktyczną liczbę dzieci. W dwóch szkołach
jest 15 uczniów. Dodatkowy aspekt to bardzo krótki czas pobytu dzieci na oddziale (średnio 7
dni). Pani Dyrektor powiedziała, że po raz pierwszy Powiat będzie musiał dołożyć do
funkcjonowania tejże szkoły z dochodów własnych.
Radny Artur Brodowski powiedział, iż zwrócił się o dostarczenie członkom Komisji
dokumentów z uzasadnieniem merytorycznym i finansowym, na podstawie których Zarząd
rozpoczął procedurę likwidacji szkoły. Stwierdził, że uzasadnienie uchwały jest lakoniczne.
Poprosił o merytoryczne uzasadnienie, co do likwidacji placówki oraz informację, kto będzie
zajmował się uczniami przebywającymi w tym szpitalu. Poprosił również o analizę
ekonomiczną tej placówki.
Pani Hanna Majewska-Smółka przedstawiła zebranym dokument ilustrujący
zestawienie liczby uczniów, subwencji i planu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w SPSK
w latach 2006-2011 (w załączeniu). Pani Dyrektor powiedziała, że jest to jedyna placówka,
gdzie nastąpiło tak drastycznie zmniejszenie uczniów. Powiedziała również, że dzieci, które
chorują w innych szkołach powiatu, nie są objęte pomocą nauczycieli, potem sami nadrabiają
materiał. Stwierdziła, że decyzja należy do Rady Powiatu, ale jej obowiązkiem było
zasygnalizować ten problem.
Pan Grzegorz Michalczyk stwierdził, że na przestrzeni lat zmienił się szpital, zmieniła
się też sytuacja szkoły. Ta szkoła systematycznie „niknie” w strukturach szpitala. Kadra tej
szkoły wykonuje dużą pracę nie tylko dydaktyczną, ale również terapeutyczną.
Pani Grażyna Gągała Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. A. Grucy w Otwocku powiedziała, że zmienia się
struktura szpitala, jednocześnie zmienia się struktura szkoły, bo szkoła musi się dostosować.
W przeciągu tych lat zmniejszała się również kadra, to również jest dostosowane do liczby
dzieci. Najpierw były cztery oddziały, później trzy, dwa, został tylko jeden. Klasy są łączone.
Dzieci są w różnej części materiału i mają różne podręczniki. Szkolnictwo szpitalne jest
zwolnione z pełnej realizacji materiału. Szkoła stara się nie nadwerężać budżetu. Dzieci są nie
tylko z terenu Powiatu. Pani Dyrektor powiedziała, że praca z dziećmi chorymi w takich
warunkach jest trudna i nie wszyscy nauczyciele ją wytrzymują. Poprosiła radnych, żeby
rozważyli decyzję podtrzymania istnienia szkoły.

Pani Hanna Majewska-Smółka, poinformowała, że w 2004 r. Powiat oddał trzy szkoły
przyszpitalne Marszałkowi Województwa, przekazanie nastąpiło pod warunkiem przekazania
nieruchomości. Szkoły przy SPSK nie przekazano, ponieważ znajduje się na nieruchomości
szpitala.
Pan Roman Zdunik stwierdził, że przez 5 lat ta szkoła dała Powiatowi dochód do
rozdysponowania na inne placówki w wysokości 1.093 tys. zł. Tylko w tym roku jest na
minusie, więc czy należy ją likwidować? Stwierdził, że likwidacja szkoły nie przyniesie
Powiatowi zysku, a szkód na pewno dużo. Powiedział, że tym dzieciom jest potrzebny
nauczyciel, który pomoże znieść trudy choroby.
Pan Andrzej Szaciłło zauważył, że w przekazanych dokumentach nie ma stanowiska
dyrekcji szpitala na temat tej szkoły. Zapytał, czy dyrekcja jest zainteresowana jej istnieniem?
Pani Przewodnicząca odczytała pismo z dnia 12 stycznia 2011 r. Prof. dr. hab. n. med.
Jarosława Czubaka Kierownika Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, dot.
działań terapeutyczno-pedagogicznych pracowników szkoły. Profesor stwierdza, że szkoła
powinna nadal istnieć (pismo w załączeniu).
Pani Danuta Leśniewska stwierdziła, że szkoła, to oderwanie się od zabiegów, od
szpitala. Po powrocie do szkoły dzieci nie maj ą zaległości.
Pani Hanna Majewska-Smółka stwierdziła, że dla szpitala szkoła jest na pewno
potrzebna, bardzo dobrzy nauczyciele, którzy pełnią funkcje terapeutyczne. Szkoła jednak ma
określone zadania w przepisach prawa oświatowego. Szpital powinien sobie zatrudnić
psychologów klinicznych. Pani Dyrektor została pozbawiona niektórych pomieszczeń. Rok
temu również zostało podpisane porozumienie na uiszczanie przez szkołę opłaty za
użytkowane pomieszczenie. Dyrektor Oświaty omówiła przedstawiony plan finansowy.
Pan Roman Zdunik stwierdził, że nie powinno się likwidować szkoły, gdyż jest ona
bardzo potrzebna dzieciom tam przebywającym.
Radny Artur Brodowski poprosił o staranne przygotowywanie dokumentów (błąd
w uzasadnieniu uchwały napisano rok „2010” powinien być „2011”). Stwierdził, że 300 tys.
zł - szacunkowo mniejsza subwencja, nie ma odzwierciedlenia w zestawieniu liczb
przygotowanych przez Dyrektor Oświaty Powiatowej.
Pani Hanna Majewska-Smółka powiedziała, iż ta kwota jest przedstawiona wynosi
ona ok. 300 tys. zł, konkretnie 295 tys. zł.
Pan Grzegorz Michalczyk stwierdził, że szkoła daje dydaktykę, ale w szczególności
udziela wsparcia terapeutycznego, a to wsparcie powinien zapewnić szpital.
Pan Andrzej Szaciłło zaproponował, aby likwidację szkoły przesunąć o jeden rok
szkolny.
Pani Grażyna Gągała stwierdziła, że jest to pewne wyjście z tej sytuacji, ponieważ
oddział dziecięcy liczy niezmiennie 40 łóżek. Ile łóżek będzie „zapełnionych” zależy to od
polityki finansowej szpitala (kontraktu), szkoła nie ma na to wpływu. Powiedziała, że można
obserwować sytuację w ciągu roku.
Pani Hanna Majewska-Smółka stwierdziła, że pobyty dzieci w szpitalu trwają bardzo
krótko, bo na tym zależy szpitalowi.
Radny Artur Brodowski powiedział, że będzie głosował przeciwko likwidacji tej
szkoły.
Pan Roman Zdunik powiedział, że jest przeciwny nawet zamiarowi likwidacji tej
szkoły.
WNIOSEK
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkół
wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym im. Prof. A. Grucy w Otwocku przy ul. Konarskiego 13.

Głosowanie:
1 osoba „za”, 5 osób „przeciw”, 5 osób „wstrzymało się”, 1 osoba „nie głosowała”
Zamiarem Komisji jest przyjrzenie się jak będzie wyglądało naliczenie subwencji
i rozwój szkoły w kolejnym roku szkolnym.
c. d. Ad. 4
1. Przewodnicząca Aneta Bartnicka poprosiła obecnego na posiedzeniu Pana
, aby z szacunkiem odnosił się do członków Komisji i nie
zamieszczał na forach internetowych dziwnych komentarzy.
2. Przewodnicząca Komisji przedstawiła dwa wyciągi z protokołu N r 6/11 z posiedzenia
Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 18 stycznia 2011 r. (w załączeniu):
• wyciąg N r 23 dot. zatwierdzenia Kalendarzy Imprez Kulturalnych,
Promocyjnych, Sportowych Powiatu Otwockiego na 2011 rok,
• wyciąg Nr 28 dot. pozytywnego zaopiniowania wniosków o przyznanie nagród
pieniężnych za wysokie osiągnięcia sportowe.
3. Przewodnicząca poinformowała, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się
10 lutego 2011 r. o godz. 1615.

Ad. 5
Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Jolanta Wyszomirska

Aneta Bartnicka

