Protokół Nr 9/11
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
w dniu 14 kwietnia 2011 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się pod kierunkiem Przewodniczącej Anety Bartnickiej,
w godzinach od 1500 do 1900. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie
z załączoną listą obecności oraz:
− Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka,
− Dyrektor MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5 w Józefowie Beata
Kuchniewska,
− Dyrektor Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie Cezary Łukaszewski,
− Zastępca Dyrektora Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie Marzena Marusińska,
− Zastępca Dyrektora Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie Małgorzata Miazek,
− Kierownik Administracyjno-Gospodarczy Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie
Krzysztof Barburski.
Porządek posiedzenia:
1. Wizytacja MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5 w Józefowie – Michalinie,
ul. Ks. Malinowskiego 7.
2. Wizytacja MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, ul. Główna 10.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku:
a) w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli
pobierających świadczenia kompensacyjne odnośnie do szkół i placówek, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Otwocki;
b) w sprawie załoŜenia Technikum Uzupełniającego Specjalnego w Otwocku
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących
i Słabosłyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8;
c) w sprawie załoŜenia Szkoły Policealnej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących
w Otwocku przy ul. Literackiej 8;
d) w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących
w Otwocku przy ul. Literackiej 8;
e) w sprawie załoŜenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Otwocku i włączenia jej do Zespołu Szkół
Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7.
4. Informatyzacja w szkołach i analiza stron internetowych jako witryn promujących
placówki powiatowe. Uczestnictwo w programach informatyzacji i przeciwdziałaniu
wykluczeniu cyfrowemu – informacja Dyrektora Oświaty Powiatowej.
5. Sprawy róŜne.
6. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 1
Członkowie Komisji wizytowali MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5
w Józefowie – Michalinie przy ul. Ks. Malinowskiego 7.
MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy prowadzi zintegrowaną działalność dydaktyczną,
wychowawczą oraz opiekuńczą zapewniając właściwe warunki rozwojowo-wychowawcze,
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resocjalizację i socjalizację wychowanek. Przyjmowane są wyłącznie dziewczęta w wieku
gimnazjalnym, z terenu całego kraju. Pobyt w Placówce trwa do osiemnastego roku Ŝycia,
w wyjątkowych sytuacjach na prośbę wychowanki moŜe zostać przedłuŜony. W Placówce
przebywają dziewczęta w stosunku, do których Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania
zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w placówce resocjalizacyjnej.
Zdecydowana większość pochodzi z rodzin i środowisk patologicznych. Dlatego teŜ proces
resocjalizacji jest skomplikowany oraz wieloetapowy. Wychowawcy nieustannie dąŜą do
zapewnienia atmosfery nacechowanej Ŝyczliwością i zaufaniem tak, by przywrócić często
zakłócone poczucie bezpieczeństwa. Działania kadry nauczycielskiej (10 osób)
i wychowawczej (11 osób) mają na celu równieŜ nadrobienie braków w edukacji szkolnej
podopiecznych. Wspomagane są one przez psychologa oraz pedagoga. Obecnie w MOW
przebywa 29 wychowanek, w tym 9 pełnoletnich. JeŜeli chodzi o pracowników obsługi
i administracji, to odpowiednio zatrudnionych jest: 9 osób i 3 osoby. W skład Ośrodka
wchodzi szkoła i internat. Podczas zajęć szkolnych realizowany jest program obowiązujący
w szkołach powszechnych. Praca z wychowankami w internacie funkcjonuje w obrębie grup
wychowawczych. Dziewczęta przebywają w pomieszczeniach własnych grup, o których
wystrój dbają i którym nadają własny charakter.
Dyrektor MOW zgłosiła potrzebę zagospodarowania pomieszczeń znajdujących się
na ostatnim piętrze budynku celem przeznaczenia ich m.in. na pracownię plastyczną, salę TV,
salę do zajęć z terapii psychologicznej, jak równieŜ odremontowania pomieszczeń szkoły.
Poinformowała, Ŝe w chwili objęcia stanowiska dyrektora wezwała inspektora nadzoru, który
zrobił ekspertyzę techniczną budynku. Wcześniej była wykonana ekspertyza dot. części
wodociągowej. Obecny stan rur nie wymaga jeszcze natychmiastowego remontu. Natomiast
przerdzewiały jest dach. Udało się juŜ zrobić jeden z kominów. Dyrektor zauwaŜyła, iŜ jest to
stary budynek i naleŜy mieć na uwadze, Ŝe w kaŜdej chwili moŜe coś się wydarzyć.
Dyrektor Oświaty Powiatowej poinformowała, iŜ kilka lat temu Powiat zainwestował
kwotę 500 tys. zł z przeznaczeniem na generalny remont. Zostały wykonane m.in. gładzie,
wyremontowano kuchnię.
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na brak strony internetowej Ośrodka.
Dyrektor MOW poinformowała, iŜ wymieniając spostrzeŜenia z innymi dyrektorami,
ta strona jest rzeczywiście potrzebna, chociaŜby z uwagi na współpracę miedzy placówkami.
Ad. 2
Członkowie Komisji wizytowali MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś”
w Józefowie przy ul. Głównej 10.
Ośrodek jest placówką publiczną przeznaczoną dla dzieci i młodzieŜy, które z powodu
trudności w uczeniu się i trudności w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagroŜone
niedostosowaniem społecznym lub uzaleŜnieniem. Głównym celem jest przygotowanie
wychowanków do Ŝycia zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi
poprzez udzielenie specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej oraz psychospołecznej w celu
wyeliminowania specyficznych trudności edukacyjnych i przejawów zaburzeń zachowania.
Placówka zapewnia swoim wychowankom (ok. 130 dzieci w wieku 7-14 lat) korzystne
warunki do nauki, całodobową opiekę, moŜliwość realizacji celów terapeutycznych,
socjalizacyjnych i edukacyjnych. Podstawową jednostką pracy z wychowankiem jest grupa
wychowawcza. Nad bezpieczeństwem czuwają i są odpowiedzialni wszyscy pracownicy
Ośrodka. W skład Placówki wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna. Jej uczniami są
wychowankowie Ośrodka skierowani przez Starostę Powiatu na podstawie wniosków
rodziców lub postanowienia Sądu Rodzinnego i orzeczeń Poradni PsychologicznoPedagogicznej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka. Podstawową jednostką
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organizacyjną Szkoły jest oddział klasowy, w którym liczba dzieci wynosi od 10 do 16
uczniów. Dzieci mieszkają w internacie w przytulnych, domowo urządzonych, 12-to
osobowych mieszkankach. W większości, na weekendy wyjeŜdŜają do swoich domów.
Ośrodek zapewnia swoim wychowankom wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli,
wychowawców i terapeutów, pomieszczenia do nauki i zabawy, moŜliwość rozwijania
zainteresowań, a przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i pełnej akceptacji.
Dyrektor MOS Cezary Łukaszewski zapoznał członków Komisji z Ośrodkiem.
Poinformował o funkcjonowaniu placówki, jak równieŜ organizacji i charakterze samej pracy
z wychowankami. Następnie zgłosił potrzebę wybudowania sali gimnastycznej oraz
utworzenia pracowni komputerowej.
Ad. 3
Przewodnicząca Komisji przedstawiła następujące projekty uchwał:
a) w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli
pobierających świadczenia kompensacyjne odnośnie do szkół i placówek, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Otwocki;
Dyrektor Oświaty Powiatowej omówiła w/w projekt uchwały.
Zdaniem radnego Artura Brodowskiego naleŜałoby zmienić zapis § 6 pkt 3
stanowiącego, Ŝe warunkiem przyznania zasiłku pienięŜnego jest złoŜenie m.in. dokumentu
potwierdzającego poniesione koszty leczenia. Radny dodał, iŜ często zdarza się tak, Ŝe ludzie
muszą mieć najpierw zabezpieczone środki, aby było ich stać na realizację leczenia.
W związku z powyŜszym przyjęto poniŜsze rozwiązania.
Członkowie Komisji wnioskują o wprowadzenie następujących zmian:
− w § 4 w miejsce „statusu materialnego” naleŜy wpisać wyraz „dochodów”,
− § 6 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: „oświadczenia o poniesionych kosztach leczenia”,
− dział III pkt 2 załącznika otrzymuje nowe brzmienie: „oświadczenie o poniesionych
kosztach leczenia”.
Wniosek:
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
w/w projekt uchwały wraz ze zmianami, w obecności 6 członków Komisji.
b) w sprawie załoŜenia Technikum Uzupełniającego Specjalnego w Otwocku
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących
i Słabosłyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8;
Dyrektor Oświaty Powiatowej omówiła w/w projekt uchwały.
Wniosek:
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
w/w projekt uchwały, w obecności 6 członków Komisji.
c) w sprawie załoŜenia Szkoły Policealnej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących
w Otwocku przy ul. Literackiej 8;

3

Dyrektor Oświaty Powiatowej omówiła w/w projekt uchwały.
Wniosek:
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
w/w projekt uchwały, w obecności 6 członków Komisji.
d) w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących
w Otwocku przy ul. Literackiej 8;
Dyrektor Oświaty Powiatowej omówiła w/w projekt uchwały.
Wniosek:
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
w/w projekt uchwały, w obecności 6 członków Komisji.
e) w sprawie załoŜenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Otwocku i włączenia jej do Zespołu Szkół
Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7.
Dyrektor Oświaty Powiatowej omówiła w/w projekt uchwały.
Wniosek:
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
w/w projekt uchwały, w obecności 6 członków Komisji.
Ad. 4
Dyrektor Oświaty Powiatowej przekazała członkom Komisji informację nt.
informatyzacji szkół i placówek oświatowych pismem z dnia 08.04.2011 r. znak:
P.M.4044/210/11, które stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Przewodnicząca Komisji zgłosiła uwagi dot. stron internetowych placówek
wchodzących w skład jednostek organizacyjnych Oświaty Powiatowej:
a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. Gen. J. Filipowicza 9 – strona jest
dość chaotyczna, link do Urzędu Miasta Otwocka;
b) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. Majowej 17/19 – aktualności
na stronie są z 21.09.2010 r.;
c) Powiatowy MłodzieŜowy Dom Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10 – linki do:
Urzędu Miasta Otwocka i BIP UM Otwocka;
d) MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie przy ul. Głównej 10 – link do
Urzędu Miasta Józefowa;
e) Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 – galeria z lat 2007-2008 .
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, iŜ dobrą promocją szkół ponadgimnazjalnych Powiatu
moŜe być LipDub. Obecnie taki film znajduje się na stronie LO Nr III im. J. Słowackiego
w Otwocku. Wideoklip promujący szkołę jest świetnym pomysłem na zainteresowanie
i dotarcie z ofertą do uczniów gimnazjów.
Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Szczegielniak stwierdził, iŜ linki do strony
Powiatu Otwockiego powinny być w kaŜdej placówce, która mu podlega.
Dyrektor Oświaty Powiatowej zaproponowała, aby członkowie Komisji skierowali
powyŜsze uwagi do dyrektorów w/w placówek.
Radny Artur Brodowski stwierdził, iŜ naleŜałoby te uwagi przekazać Zarządowi
Powiatu. Komisja nie powinna wnioskować bezpośrednio do dyrektorów, nie ma takiego
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umocowania prawnego. Poza tym pismo Starosty do placówek w tej kwestii będzie miało
inną rangę.
Wniosek:
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji zwraca się do Zarządu Powiatu
o przekazanie dyrektorom placówek wchodzących w skład Oświaty Powiatowej
w Otwocku następujących uwag w sprawie witryn internetowych promujących ich
jednostki, mianowicie sprawdzenie:
1) układu informacji na stronie, aby były one czytelne i przejrzyste,
2) bieŜących aktualności;
3) galerii;
4) przyjaznych linków do innych stron internetowych, a w szczególności do strony
Powiatu Otwockiego.
PowyŜszy wniosek został przyjęty przez aklamację.
Ad. 5
1. Przewodnicząca Aneta Bartnicka poinformowała o pismach, jakie wpłynęły do Komisji:
a) pismo z dnia 08.04.2011 r. Dyrektora Oświaty Powiatowej w Otwocku znak:
P.M.4044/210/11 przekazujące informacje nt.:
− informatyzacji szkół i placówek oświatowych,
− średniego wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych,
− wyliczenia subwencji na rok 2011 dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w SPSK im. prof. A. Grucy w Otwocku,
− zestawienia kosztów likwidacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w SPSK
im. prof. A. Grucy.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iŜ do w/w tematu średniego wynagrodzenia
pracowników niepedagogicznych Komisja powróci podczas podsumowania półrocznego
budŜetu Powiatu, celem złoŜenia wniosku w tej kwestii do projektu budŜetu Powiatu na rok
2012.
b) wyciąg Nr 64 z protokółu Nr 17/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu
29 marca br. dot. odpowiedzi na wyciąg Nr 4 Komisji;
c) wyciąg Nr 71 z protokółu Nr 19/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu
7 kwietnia br. dot. odpowiedzi na wyciąg Nr 5 Komisji.
2. Radny Artur Brodowski zaproponował, aby Komisja skierowała zapytanie do Starosty,
poniewaŜ na stronie internetowej Powiatu ukazała się informacja, Ŝe zlikwidowany
Dom Dziecka w Michalinie zostanie przekazany jako nieruchomość Miastu Józefów na
przedszkole i bibliotekę. Zdaniem radnego jest to zbyt daleko idąca pomoc we współpracy
między jednostkami samorządowymi, biorąc pod uwagę budŜet Powiatu. W załączeniu do
protokołu e-mail radnego z informacją Starosty w w/w kwestii.
Wniosek:
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji zwraca się do Starosty z prośbą
o wyjaśnienie przedmiotowej informacji i ewentualne sprostowanie.
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Głosowanie: za – 6 osób. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
3. Przewodnicząca Komisji wstępnie poinformowała o terminie kolejnego posiedzenia, które
odbyłoby się wspólnie z Komisją Ochrony Zdrowia i Rodziny w Otwocku w dniu
12.05.2011 r. w Ognisku Wychowawczym Świder im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.
Ad. 6
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczyła:

Honorata Tarnowska

Aneta Bartnicka
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