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Protokół Nr 15/19
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

w dniu 5 grudnia 2019 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie w Powiatowego Młodzieżowego Domu
Kultury przy ul. Poniatowskiego 10, pod kierunkiem Przewodniczącego, radnego Jarosława
Kopaczewskiego, w godzinach od 1600 do 1735.

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Kierownik Biura
Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Rafał Skwiot, Główny Specjalista
Wydziału Administracyjnego Monika Wiechetek, mieszkaniec powiatu otwockiego oraz
członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami obecności.

Ad. 2
Porządek posiedzenia:

1. Przywitanie Radnych i zaproszonych Gości.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na rok 2020.
4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.
5. Ocena realizacji Powiatowego Programu opieki nad zabytkami.
6. Omówienie i zaopiniowanie kalendarzy imprez kulturalnych, sportowych

i turystycznych na rok 2020 organizowanych lub współfinansowanych przez Powiat.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Komisji na prośbę Kierownika Biura Kultury i Promocji
zaproponował zmianę porządku posiedzenia polegającą na omówieniu pkt 6 „Omówienie
i zaopiniowanie kalendarzy imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych na rok 2020
organizowanych lub współfinansowanych przez Powiat.” przed pkt 5 „Ocena realizacji
Powiatowego Programu opieki nad zabytkami.”

Ww. zmiana do porządku obrad została przyjęta jednomyślnie w obecności
7 członków Komisji.

Porządek, po zmianach, przedstawiła się następująco:
1. Przywitanie Radnych i zaproszonych Gości.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na rok 2020.
4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.
5. Omówienie i zaopiniowanie kalendarzy imprez kulturalnych, sportowych

i turystycznych na rok 2020 organizowanych lub współfinansowanych przez Powiat.
6. Ocena realizacji Powiatowego Programu opieki nad zabytkami.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia

Ad. 3
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt planu pracy Komisji na rok 2020.
W trakcie dyskusji członkowie Komisji zgłaszali uwagi i poprawki do ww. planu

pracy, które zostały uwzględnione w trakcie jego głosowania.

Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2020 został przyjęty
jednomyślnie, w obecności 8 członków Komisji.
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Ad. 4
• Protokół Nr 12/19 z posiedzenia Komisji w dniu 29 października 2019 r. został

przyjęty jednomyślnie w obecności 8 członków Komisji.

• Protokół Nr 13/19 z posiedzenia Komisji w dniu 21 listopada 2019 r. został
przyjęty jednomyślnie w obecności 8 członków Komisji.

Ad. 5
Kierownik Biura Kultury i Promocji Rafał Skwiot przedstawił wstępny kalendarzy

imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych na rok 2020 organizowanych lub
współfinansowanych przez Powiat (wydruk w załączeniu).

W wyniku powstałej dyskusji radni zgłosili poniższe wnioski:
Radna Aneta Bratnicka zgłosiła wniosek o dopisanie do kalendarzu imprez

kulturalnych, sportowych i turystycznych na rok 2020, wydarzenie „III Powiatowy Konwent
Seniorów”.

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu powyższy wniosek.
Głosowanie: „za” – 9 osób (jednomyślnie).

Radny Zbigniew Szczepaniak zgłosił wniosek o dopisanie do kalendarzu imprez
kulturalnych, sportowych i turystycznych na rok 2020, wydarzenie „Konwent Kobiet”.

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu powyższy wniosek.
Głosowanie: „za” – 5 osób, „wstrzymały się” – 3 osoby.

Radni podczas dyskusji podjęli poniższy wniosek.
Wniosek:
Komisja Edukacji Kultury i Sportu wnioskuje o zdjęcie 10.000 zł z kwoty 90.000 zł pn.
otwarte konkursy ofert - małe granty, a zdjęte środki rozdysponować na dofinansowanie
pozycji, które w kalendarzu imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych na rok
2020 mają kwoty zerowe z uwzględnieniem wydarzeń III Powiatowy Konwent Seniorów
i Konwent Kobiet.

Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymały się” – 2 osoby.

Ad. 6
Główny Specjalista Wydziału Administracyjnego Monika Wiechetek poinformowała,

że Powiatowy Program opieki nad zabytkami dla Powiatu Otwockiego zakończył się 12
marca 2017 roku. Powiat nie ponosi żadnych sankcji z tytułu braku nowego programu
aczkolwiek zgodnie z art. 87 ustawy o ochronnie zabytków i opiece nad zabytkami jest
wskazane, że taki dokument powinien zostać sporządzony przez jednostki samorządu
terytorialnego na okres 4 lat. W ramach realizacji programu Powiat zobowiązany był do
sporządzania, co dwa lata sprawozdań. Zarówno sprawozdania, jaki i nieobowiązujący już
program, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Starostwa. Pomimo
braku programu dalej są realizowane cykliczne zadania, mianowicie: udzielanie informacji nt.
zabytków, powoływanie społecznego opiekuna zabytków, ogłaszane są konkursy oraz
wydawane są publikacje.

Następnie podczas dyskusji Pani Monika Wiechetek udzielała odpowiedzi na pytania
radnych.

Ad. 7
1) Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynął:
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− wyciąg Nr 537 z projektu protokołu Nr 60/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 30 października 2019 r. dot. wyciągu Nr 9 z protokołu Nr 9/19
z posiedzenia Komisji w dniu 22 sierpnia 2019 r. (wyciąg w załączeniu),

Komisja zapoznała się z treścią wyciągu.

− wyciąg Nr 594 z projektu protokołu Nr 64/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu
w Otwocku w dniu 27 listopada 2019 r. dot. wyciągu Nr 13 z protokołu Nr 13/19
z posiedzenia Komisji w dniu 21 listopada 2019 r. (wyciąg w załączeniu),

Komisja zapoznała się z treścią wyciągu.

− e-mail z dnia 18 listopada 2019 r. mieszkańca powiatu otwockiego – wniosek
o podjęcie działań celem zmiany miejsca Powiatowego przeglądu chórów (e-mail
w załączeniu).

Komisja przyjęła do wiadomości treść ww. e-mailu.

Ad. 8
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Klaudia Szczepańska

Przewodniczył:

Jarosław Kopaczewski


