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Protokół Nr 28/12 
 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w dniu 12 kwietnia 2012 r. 
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącej, radnej Anety Bartnickiej, w godzinach od 1615 do 1830.                         
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi listami 
obecności. 
 
Porządek  posiedzenia:  
1. Informacja na temat wysokości płac pracowników administracji 

 i obsługi w szkołach ponadgimnazjalnych.  
2. Przedstawienie wyciągu Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o przyznanie nagród 

pienięŜnych za wysokie osiągnięcia sportowe za 2011 rok.   
3. Sprawy róŜne. 
4. Przyjęcie protokołów Nr 26-27/12 z poprzednich posiedzeń Komisji.  
5. Zakończenie obrad. 
 

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
Ad. 1 
 
 Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka przedstawiła 
członkom Komisji informację w sprawie średniego wynagrodzenia pracowników 
niepedagogicznych, zgodnie z pismem z dnia 12.04.2012 r. stanowiącym załącznik                     
do niniejszego protokołu. Dyrektor dodała, Ŝe w ubiegłym roku Zarząd Powiatu                  
podczas jednego z posiedzeń odbył dyskusję w temacie wynagrodzeń pracowników 
niepedagogicznych, w wyniku której upowaŜnił dyrektorów placówek do podwyŜek. 
Nastąpiły one sukcesywnie i zostały wprowadzone dwukrotnie. Dyrektor powiedziała,                      
Ŝe jeŜeli chodzi o tegoroczny budŜet, to obecnie nie są przewidziane podwyŜki dla                     
w/w pracowników. Prowadzone są drastyczne cięcia i reorganizacja, aby zmieścić się                  
w budŜecie. Przy planowaniu tego budŜetu w październiku 2011 r. nie było jeszcze 
rozporządzenia o ramówkach i nie było wiadomo, jaka będzie siatka godzin. W związku                 
z czym odprawy z tytułu likwidacji nie zostały zaplanowane. Dopiero w styczniu br.                 
Pani Minister podpisała rozporządzenie o ramówkach – tych godzin jest znacznie mniej i juŜ 
wiadomo, Ŝe będą odprawy z tytułu likwidacji (naleŜy się sześciomiesięczna odprawa). 
Dyrektorzy do końca kwietnia br. przygotują arkusze, na podstawie których zostaną podjęte 
stosowne kroki, w tym przesunięcia w budŜecie celem zabezpieczenia środków na powyŜsze 
odprawy.  
 
Ad. 2 
 

Przewodnicząca Aneta Bartnicka przedstawiła wyciąg Nr 307 z protokołu Nr 74/12            
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 11.04.2012 r. w sprawie wniosku                     
o przyznanie nagród pienięŜnych za wysokie osiągnięcia sportowe za 2011 rok.   

Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Szczegielniak zauwaŜył, Ŝe wśród wymienionych 
imprez, za które zawodnicy otrzymują nagrody nie ma wyszczególnionej pozycji                       
dot. igrzysk młodzieŜy. Mimo wszystko kilkoro zawodników, którzy zajęli miejsca                      
w igrzyskach młodzieŜy zostało wytypowanych do nagród. Natomiast odrzucono kilkoro 
zawodników, którzy zajęli wysokie miejsca w róŜnych turniejach wymienionych                             
w regulaminie w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wysokości nagród                         
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i wyróŜnień dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych                                  
w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla trenerów                 
i instruktorów zasłuŜonych w osiąganiu tych wyników, stanowiącym załącznik do uchwały 
Rady Powiatu w Otwocku Nr 150/XXVI/08, argumentując, Ŝe nie spełniają kryteriów                 
tj. zamieszkują poza terenem Powiatu Otwockiego oraz nie są zrzeszeni w Ŝadnym klubie.  

W wyniku dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu wniosek                            
o pozytywne zaopiniowanie nagród dla pierwszych 11 zawodników wymienionych                         
w piśmie z dnia 02.04.2012 r. Kierownika Samodzielnego Biura Kultury i Promocji                              
znak: S.KP.425.92.2012 (w załączeniu do niniejszego protokołu). Głosowanie: za – 7 osób, 
przeciw – 1 osoba, wstrzymała się – 1 osoba. Wniosek został przyjęty.  

Następnie Przewodnicząca poddała głosowaniu wniosek o negatywne zaopiniowanie 
decyzji Zarządu Powiatu w sprawie nie przyznania nagród trzem zawodnikom i jednemu 
trenerowi. Głosowanie: za – 8 osób, przeciw – 1 osoba. Wniosek został przyjęty. 

Przewodnicząca poddała głosowaniu poniŜszy wniosek.   
 
WNIOSEK 
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji wnios kuje do Zarządu o przyznanie 
nagród trzem odrzuconym zawodnikom i jednemu trenerowi, którzy godnie 
reprezentują Powiat Otwocki.   

Głosowanie: za – 8  osób, wstrzymała się – 1 osoba.        
Wniosek został przyjęty w obecności 9 członków Komisji.  

 
Ad. 3 
 
1. Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku poinformowała, Ŝe jeŜeli chodzi o uczniów 

szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, to w okresie od września 
2011 r. do marca 2012 r. ubyło ich 100 tj. 40 osób w szkołach dziennych i 60 w szkołach 
wieczorowych. 

 
2. Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku poinformowała o promocji szkół Powiatu 

poprzez m.in. prezentacje w gimnazjach, konkursy, zaproszenia. 
 
3. Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku powiedziała, Ŝe jeŜeli chodzi o szkoły 

ponadgimnazjalne, to najbardziej liczne klasy posiada Zespół Szkół Ogólnokształcących                
w Otwocku przy ul. Filipowicza 9 (Gałczyński). Natomiast w Zespole Szkół Nr 2                    
w Otwocku ul. Pułaskiego 7 (Nukleonik) są klasy liczące jedynie 11 uczniów np. kl. IV 
Technikum Elektronicznego, która na początku roku szkolnego liczyła 34 uczniów.  

 
4. Wiceprzewodniczący Rady Jacek Czarnowski korzystając z obecności Wicestarosty 

zgłosił, iŜ w Mieście Otwocku tworzona jest strategia dla turystyki, w związku z czym 
podjęto równieŜ dyskusję nt. estetyki wyglądu miasta Otwocka. Stwierdził, iŜ zapewne 
warto byłoby o tym podyskutować i przenieść na poziom ogólno powiatowy. Miejska 
Komisja Kultury podjęła wniosek o wiosenne uporządkowanie i oczyszczenie                            
przestrzeni miejskiej: ciągów ulic i ciągów pieszych oraz odnowienie znaków 
informacyjnych i drogowych, w miarę potrzeb. Poprosił, aby Powiat równieŜ dokonał tego 
typu prac, poprzez zobowiązanie odpowiednich słuŜb do zadbania o estetykę i poprawę 
wizerunku Powiatu.  

 
Wicestarosta powiedział, Ŝe jeŜeli chodzi o gminy Powiatu Otwockiego, to ich teren 

jest sukcesywnie sprzątany, zamiatany. Biorąc pod uwagę kwestię odświeŜenia znaków,                
to jest problem, poniewaŜ pieniędzy jest coraz mniej – w ubiegłym roku bieŜące utrzymanie 
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dróg, chodników i zieleni kosztowało Powiat blisko 200 tys. zł. Wicestarosta odnosząc się do 
malowania pasów poinformował, iŜ zostały rozstrzygnięte juŜ przetargi, zakupiono wszelkie 
materiały i jak tylko pogoda ustabilizuje się zostaną rozpoczęte prace: malowanie, 
odświeŜanie i sprzątanie.  
 
5. Wiceprzewodniczący Rady Jacek Czarnowski poprosił o usunięcie róŜnego rodzaju 

plakatów, ogłoszeń z tablic informacyjnych, znaków itp., poniewaŜ powinny być one 
umieszczane w wyznaczonych do tego miejscach. Następnie zgłosił, Ŝe przed klubem               
w Mlądzu jest bardzo zniszczony znak drogowy oraz naleŜałoby naprawić droŜność rowu 
melioracyjnego (ul. Majowa 202).  

 
6. Radny Roman Zdunik zgłosił, Ŝe w pobliŜu Gimnazjum w Gliniance jest przejście dla 

pieszych, obecnie nie widać pasów, które powinny być tam wymalowane. Poprosił                  
o interwencję, poniewaŜ dochodzi juŜ do wypadków w tym miejscu.  

 
7. Radna Aneta Bartnicka zwróciła uwagę na reklamy umieszczone na terenie nieruchomości 

połoŜonej w Kołbieli przy ul. Parkowej (teren pałacu Zamoyskich). Stwierdziła, iŜ skoro 
one tam są ciągle wieszane, mimo interwencji ze strony Powiatu, to moŜe naleŜałoby się 
zastanowić nad pobieraniem opłat oraz zapanować nad estetyką w tym miejscu.  

 
8. Radny Janusz Goliński poprosił o interwencję w kwestii reklam na terenie dawnego 

Liceum Pielęgniarskiego w Otwocku.  
 
9. Radna Barbara Parol zapytała o sprawę utworzenia Biblioteki Powiatowej.  
 

Wicestarosta odpowiedział, iŜ istnieje bardzo duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe 
Marszałek Województwa przekaŜe Powiatowi Filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
wraz z księgozbiorem oraz doświadczonym personelem. Wstępne rozmowy w tej sprawie 
zostały przeprowadzone 11 kwietnia br. z Panią Zofią Dembską – Z-cą Dyrektora 
Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego                   
w Warszawie.  

 
10. Przewodnicząca Aneta Bartnicka przedstawiła poniŜsze pisma jakie wpłynęły do Komisji: 
 

1) wyciąg Nr 298 z protokołu Nr 71/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu              
20.03.2012 r. dot. informacji nt. budynków zlokalizowanych na terenie Ogniska 
Wychowawczego „Świder” wpisanych do rejestru zabytków; 

 
Wicestarosta poinformował, iŜ Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków             

w odpowiedzi na wystąpienie Powiatu podał adres strony internetowej, na której moŜna 
znaleźć wykaz obiektów wpisanych w rejestrze zabytków. Wicestarosta dodał, iŜ posiada 
pismo społecznego opiekuna zabytków Pana Wiktora Lacha, z którego wynika, Ŝe w/w 
obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków.  

 
2) wyciąg Nr 304 z protokołu Nr 72/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu              

27.03.2012 r. dot. utworzenia dodatkowych klas w Gimnazjum Specjalnym Nr 21. 
 

Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk poinformował, iŜ jutro w jego 
gabinecie o godz. 900 odbędzie się spotkanie dot. powyŜszej kwestii, na które zostały 
zaproszone Panie Dyrektorki: Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-
Smółka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata 
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Woźnicka, Dyrektor Gimnazjum Specjalnego Nr 21 Jacek Urbaniak, Dyrekcja                     
Ogniska Wychowawczego „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku:                   
Agnieszka Wieczorek i Anna Szostak.  
 
Ad. 4 
 

Protokoły Nr 26-27/12 z posiedzenia Komisji zostały przyjęte jednomyślnie,                        
w obecności 9 członków Komisji.   
 
Ad. 5 
 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

Przebieg całości obrad zarejestrowano na nośniku cyfrowym. 
 
 

            Protokółowała:                                    Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska                                                        Aneta Bartnicka 
 


