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Protokół Nr 7/11 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w dniu 10 marca 2011 r. 
 
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się pod kierunkiem Przewodniczącej Anety Bartnickiej,  
w godzinach od 1400 do 1730. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie                 
z załączoną listą obecności oraz: 

− Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku Robert Pielak,  
− Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku 

Apolonia śołądek,  
− Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka. 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Wizytacja Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10.  
2. Wizytacja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku przy                         

ul. Konopnickiej 3. 
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu                    

Szkół Ogólnokształcących w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym                                
im. prof. A. Grucy w Otwocku przy ul. Konarskiego 13 oraz likwidacji szkół wchodzących 
w jego skład.  

4. Informacja Dyrektora Oświaty Powiatowej nt. utworzenia CRE. 
5. Sprawy róŜne. 
6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
7. Zakończenie posiedzenia. 

 
Przedstawiony porządek posiedzenia został przyjęty przy dwóch głosach „przeciw”          

w obecności 9 członków Komisji.  
 

Ad. 1 
 

Członkowie Komisji wizytowali Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego 
4/10.  

Dyrektor ZS zgłosił m.in. problem sali gimnastycznej i jej dachu. Następnie poruszył 
kwestię obiektów sportowych na zewnątrz. Propozycja Dyrektora zakłada sprzedaŜ części 
działek i w konsekwencji przybliŜenie obiektów sportowych do budynku Szkoły. Poza tym 
Dyrektor zasygnalizował, iŜ Zespół Szkół został wpisany do gminnego rejestru zabytków,           
co bardzo utrudnia jego funkcjonowanie. Odniósł się równieŜ do niskiego wynagrodzenia 
pracowników administracji i obsługi. Dyrektor zasygnalizował potrzebę utworzenia 
regulaminu nagradzania maturzystów. Obecnie w tym temacie obowiązują pewne zasady, 
natomiast regulaminu jako takiego nie ma.  

Radny Artur Brodowski zauwaŜył, iŜ problem skandalicznie niskiego wynagradzania 
pracowników obsługi istnieje od lat. Tak samo jest w przypadku problemu remontu sali 
gimnastycznej oraz obiektów sportowych. Zarząd ubiegłej kadencji doskonale znał te kwestie. 
Radny stwierdził, Ŝe pomysł „okrojenia” ZS z terenów celem ich sprzedaŜy nie jest zbyt 
dobry. Dodał, iŜ z pewnością taka propozycja padła ze strony Dyrektora w odpowiedzi na 
brak środków w budŜecie Powiatu.    

Przewodnicząca Komisji nawiązała do kwestii regulaminu wynagradzania 
maturzystów. Stwierdziła, iŜ do jego tworzenia Zarząd powinien zaprosić dyrektorów szkół.  

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Szaciłło poparł Przewodniczącą Komisji. 
Powiedział, iŜ podstawy projektu regulaminu powinni stworzyć dyrektorzy. Następnie 



 2

zaproponował, aby Komisja wystąpiła z wnioskiem o przedstawienie przez Dyrektora 
Oświaty Powiatowej poziomu wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkół,             
dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, z informacją o ostatniej regulacji 
płac.  

Członkowie Komisji jednogłośnie poprali w/w wniosek radnego Andrzeja Szaciłły.  
 
Ad. 2  
  

Członkowie Komisji wizytowali Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych               
w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3. 

Dyrektor ZSE-G zgłosiła potrzebę doposaŜenia pracowni i odnawiania sal. Mówiła 
równieŜ o konieczności wsparcia dla projektów, jakie realizuje Szkoła. Przedstawiła równieŜ 
funkcjonowanie klasy administracyjno-obronnej.   

 
Ad. 3 
 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła projektu uchwały w sprawie rozwiązania 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym                                
im. prof. A. Grucy w Otwocku przy ul. Konarskiego 13 oraz likwidacji szkół wchodzących           
w jego skład. Poinformowała równieŜ o pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
w w/w kwestii (pismo z dnia 11.02.2011 r. znak: ZSE.552.32.2011 MZ).   

W związku z brakiem uwag Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu pozytywne 
zaopiniowanie w/w projektu uchwały.  
 
Wniosek: 
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji pozyt ywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały.  

Głosowanie: za – 7 osób, przeciw – 2 osoby.  
 
 Dyrektor Oświaty Powiatowej dodała, iŜ w/w projekt uchwały będzie przedmiotem 
sesji Rady Powiatu po otrzymaniu opinii związków zawodowych.  
 
Ad. 4 
 
 Dyrektor Oświaty Powiatowej poinformowała członków Komisji o spotkaniu Ministra 
Edukacji Narodowej z władzami samorządowymi, które odbyło się 16 lutego br.                         
w Warszawie (materiał ze spotkania stanowi załącznik do niniejszego protokołu).  
Zgodnie z załoŜeniami bardzo waŜnym elementem nowego systemu doskonalenia nauczycieli                
mają być lokalne Centra Rozwoju Edukacji. Powstaną one z wykorzystaniem                     
potencjału funkcjonujących placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-
pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych.  
Nowy system doskonalenia zacznie w pełni funkcjonować po 2015 r., kiedy to 
odpowiedzialność za prowadzenie doskonalenia nauczycieli przejmą powiaty. W latach  
2012-2016 powinien zostać wdroŜony projekt unijny dający podwaliny właśnie pod Centra 
Rozwoju Edukacji.  
Z załoŜenia organami prowadzącymi CRE powinny być powiaty, ale niekoniecznie. Centra 
mogą tworzyć gminy lub ośrodki niepubliczne posiadające akredytację.  
Następnie Dyrektor poinformowała o przedstawionym sposobie finansowania CRE, jak 
równieŜ zasadach uzyskania środków europejskich na przygotowanie się do prowadzenia 
zadań z zakresu wsparcia szkół i placówek.  
Poza tym na Powiecie ciąŜy obowiązek wybrania i wskazania „lidera”  tj. osoby 
przygotowanej do utworzenia CRE. Prawdopodobnie juŜ w czerwcu pojawi się informacja                           
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o przekazaniu ich nazwisk. Dyrektor przedstawiła swoją wstępną propozycję wskazując 
obecnego Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku             
Panią Katarzynę Nosowską.  
W okresie najbliŜszych dwóch miesięcy odbędzie się Konwent Powiatów Województwa 
Mazowieckiego, na który zostaną zaproszeni przedstawiciele Pani Minister odpowiedzialni za 
wdroŜenie w/w projektu celem jego uszczegółowienia. Przedstawione informacje                        
w przedmiotowym zakresie są bardzo ogólne i rodzą wiele pytań. Prezentowana przez 
Ministerstwo koncepcja nie jest poparta Ŝadnymi podstawami prawnymi. Zmiany powinny 
zostać wprowadzone w ustawie o systemie oświaty.  
 
Ad. 5 
 
1. Dyrektor Oświaty Powiatowej poinformowała o przygotowanym projekcie uchwały                

w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, który będzie przedmiotem obrad Zarządu 
Powiatu, a następnie zostanie przekazany Komisji celem jego zaopiniowania.  

 
2. Radny Artur Brodowski wrócił do sprawy likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących        

w SPSK. Przypomniał, iŜ w uzasadnieniu podana była informacja, Ŝe dokładne naliczenie 
subwencji na tę placówkę moŜliwe będzie po naliczeniu przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej subwencji ostatecznej na rok 2011 i ustaleniu bonu A. 

                              
Dyrektor Oświaty Powiatowej odpowiedziała, Ŝe jutro będzie w Ministerstwie po 

„metryczkę”, na podstawie której moŜliwe będzie dokonanie podziału na poszczególne szkoły 
Powiatu. 

W związku z powyŜszym radny Artur Brodowski poprosił o przekazanie takich 
wyliczeń oraz zestawienie kosztów likwidacji w/w placówki.  

Dyrektor Oświaty Powiatowej zapewniła, iŜ przekaŜe takie informacje.  
 
3. Przewodnicząca Komisji poinformowała o wyciągu Nr 46 z protokołu Nr 11/11                          

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 16.02.2011 r. dot. dofinansowania 
Powiatowych Zawodów Sportowo-PoŜarniczych OSP w 2011 r. oraz odpowiedzi na 
wyciąg Nr 2 Komisji.  

 
4. Komisja ustaliła termin kolejnego posiedzenia 17 marca 2011 r. celem wizytacji Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. gen. Filipowicza 9 oraz Zespołu Szkół Nr 2 
w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7. 

 
Ad. 6 
 
 Protokoły Nr 5-6/11 z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad. 7 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

 
            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska                                                        Aneta Bartnicka 
 


