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Protokół Nr 23/20 

ze zdalnego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  

w dniu 12 października 2020 r. 

 

 Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie 

Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji, radnego 

Jarosława Kopaczewskiego, w godzinach od 16
20

 do 18
30

.  

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności 

oraz: Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku 

Hanna Majewska-Smółka, Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” Marzena 

Marusińska, Główny Specjalista Wydziału Administracyjnego Monika Wiechetek, Kierownik 

Biura Kultury i Sportu Rafał Skwiot. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przywitanie zebranych Radnych i zaproszonych Gości 

2. Wyjaśnienie okoliczności związanych z napływającymi do Biura Rady anonimowymi 

skargami na sytuację w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii "Jędruś" w Józefowie. 

3. Ocena realizacji Powiatowego Programu opieki nad zabytkami. Plany na przyszłość.  
4. Wnioski Radnych do budżetu na 2021 rok- omówienie i zaopiniowanie. 

5. Sprawy różne. 

 

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku posiedzenia. 

 

Ad. 2 

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” Marzena Marusińska 

omówiła okoliczności związane z napływającymi skargami na sytuację w ośrodku. 

Radna Aneta Bartnicka wyraziła zaniepokojenie czy sprawa skarg anonimowych 

powinna być poruszana na Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

Przewodniczący Komisji wytłumaczył, że ten punkt obrad pojawił się w związku  

z prośbami radnych. 

Pani Dyrektor Marusińska zaprosiła wszystkich członków Komisji do ośrodka 

„Jędruś” i zaproponowała spotkanie z Radą Pedagogiczną. 
Radny Zbigniew Szczepaniak poparł wypowiedź radnej Anety Bartnickiej która z 

kolei zaproponowała, aby kwestie skarg wyjaśnił z Panią Dyrektor Starosta Otwocki. 

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska-Smółka uzupełniła 

wypowiedź Pani Dyrektor Marusińskiej na temat skarg. 

 

Ad.3 

Główny Specjalista Wydziału Administracyjnego Monika Wiechetek wyjaśniła,  

że Powiatowy Program opieki nad zabytkami obowiązywał przez 3 lata, a jego 

obowiązywanie wygasło 12.03.2017 r. Obecnie Program nie jest kontynuowany natomiast jest 

wykonywany szereg zadań wspierających ochronę zabytków takich jak funkcja społecznego 

opiekuna zabytków, prowadzenie folderu informacyjnego dotyczącego ochrony zabytków  

na stronie internetowej Powiatu Otwockiego, udostępnianie właścicielom zabytków 

nieruchomych bezpłatnego znaku informacyjnego „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM”, 

publikacje informacyjne, oraz wspieranie różnych imprez i konkursów np. Ogólnopolski 

Konkurs Plastyczny Architektura Mojego Regionu. 
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Ad. 4 

Wnioski do projektu budżetu Powiatu na rok 2021 r.: 

 

1) Radny Paweł Ajdacki zgłosił poniższe wnioski: 

1. Wydarzenie "Osobistym szlakiem pamięci powiatu otwockiego i okolic"  

- wspólnie z Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim. Wielkość dofinansowania 

4000 zł. 

2. Wydarzenie "Dawne gry i zabawy" - wspólnie z Muzeum Wnętrz w Otwocku 

Wielkim. Wielkość dofinansowania 5000 zł.  

3. Wydarzenie "Opowiadanie o niepodległości" - wspólnie z Muzeum Wnętrz  

w Otwocku Wielkim. Wielkość dofinansowania 3500 zł.  

4. Odnowienie turystycznego szlaku rowerowego z Otwocka przez Otwock 

Wielki do Góry Kalwarii. Koszt - 9000 zł. 

5. Wydanie krajoznawczo-historycznego rocznika o walorach kulturowych 

powiatu otwockiego. Koszt wydawnictwa - 8000 zł 

6. Upamiętnienie Bronisławy i Kazimierza Dłuskich - dawnych mieszkańców 

Świdra, właścicieli sanatorium Dom Zdrowia. Ogólny koszt realizacji 

przedsięwzięcia - 10000 zł. 

W dyskusji udział wzięli Radny Paweł Ajdacki oraz Radny Grzegorz Michalczyk. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu budżetu 

Powiatu na rok 2021. 

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 7 członków Komisji. 

  

2) Radny Jacek Czarnowski zgłosił wniosek o: 

1. Zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2021 środków na organizację 
obchodów Jubileuszu 60-lecia Klubu Motocyklowego Zryw MC Poland  

(6 tys. zł) 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu budżetu 

Powiatu na rok 2021. 

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 7 członków Komisji. 

   

3) Radna Grażyna Olszewska zgłosiła poniższe wnioski: 

1. Wsparcie finansowe bądź rzeczowe imprezy regionalnej URZECZE w ramach 

promowania Powiatu Otwockiego w regionie Urzecza (10 tys.) 

2. Umieszczenie w budżecie środków finansowych na wsparcie Pikniku 

Historycznego w Pałacu Bielińskich w Otwocku Wielkim (15 tys.) 

3. Wsparcie finansowe Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego  

im. J. Krzewniaka (6 tys.) 

4. Wsparcie na funkcjonowanie Orkiestry Dętej OSP w Karczewie (10 tys. zł) 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu budżetu 

Powiatu na rok 2021. 

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 7 członków Komisji. 

 

4) Radna Grażyna Kilbach – Przewodnicząca Rady zgłosiła poniższe wnioski: 

1. Dofinansowanie 41.Półmaratonu Wiązowskiego (10 – 12 tys. zł) 

2. Projekt integracyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiązownie  

dla wszystkich bibliotek na terenie powiatu w ramach ogólnopolskiej akcji 
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„Odjazdowy Bibliotekarz” (w załączeniu).  

3. „Dzieje w soczewce” – film historyczny dotyczący wydarzeń na obszarze 

dzisiejszego Powiatu Otwockiego (w załączeniu). 

4. Poparcie wniosków do budżetu dot. infrastruktury drogowej powiatowej  

na terenie Gminy Wiązowna (w załączeniu). 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu budżetu 

Powiatu na rok 2021. 

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 10 członków Komisji. 

 

5) Radny Jacek Czarnowski zgłosił poniższe wnioski: 

1. Zabezpieczenie środków na stworzenie plaży powiatowej u ujścia rzeki Świder 

do Wisły. 

2. Przebudowa skrzyżowania ulic Kołłątaja – Świderskiej – budowa ronda. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu budżetu 

Powiatu na rok 2021. 

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 10 członków Komisji. 

 

6)  Przewodniczący Komisji Jarosław Kopaczewski zgłosił wniosek: 

1. "Grant na Teatr Szkolny" - dofinansowanie wydarzenia związanego z Grantem 

do sumy łącznie 20 000 zł. Sam Grant ma zostać na poziomie 8 000 zł a koszty 

pozostałe: streaming, catering gali, Jurorzy, wynajem sprzętu itp, według 

preliminarza Wydziału Kultury i Promocji - do sumy 12 000 zł. Określenie 

"Grant" jest przynależne do nagród przyznawanych w konkursie teatrów 

szkolnych i poza szkolnych.  

Projekt przedstawił Kierownik Biura Kultury i Sportu Rafał Skwiot. W dyskusji zabrała głos 

Przewodnicząca Rady – Grażyna Kilbach. 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu budżetu 

Powiatu na rok 2021. 

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 10 członków Komisji. 

 

7) Radny Grzegorz Michalczyk zgłosił poniższe wnioski:  

1. Poparcie wniosków do budżetu dot. infrastruktury drogowej powiatowej  

na terenie Gminy Kołbiel (w załączeniu). 

2. Poparcie wniosków do budżetu dot. infrastruktury drogowej powiatowej  

na terenie Gminy Osieck (w załączeniu). 

3. Poparcie wniosku Sołtysa wsi Radachówka o wsparcie remontu Zabytkowego 

Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Radachówce  

( 50 ty. zł) (w załączeniu). 

 

Przewodniczący Komisji poddał głosowaniu ww. wnioski zgłoszone do projektu budżetu 

Powiatu na rok 2021. 

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 10 członków Komisji. 

 

W dalszej dyskusji wzięli udział: Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, 

Przewodniczący Komisji Jarosław Kopaczewski, Radny Robert Kosiński. 
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Ad.5 

 Kierownik Biura Kultury i Sportu Rafał Skwiot poprosił członków Komisji o poparcie 

w przygotowaniu Strategii Rozwoju w zakresie kultury i promocji Powiatu Otwockiego. 

Wyjaśnił, że taki dokument jest niezbędny do określania kierunku działań  i poprosił  

w dalszej kolejności o włączenie się w pracę zespołu, który będzie nad takim planem 

pracował. 

 Radny Jacek Czarnowski zapytał o międzynarodowe partnerstwo powiatów, zachęcił 

do utrzymywania kontaktów z partnerami i zapytał o działania podejmowane w tym kierunku. 

 Kierownik Biura Kultury i Sportu Rafał Skwiot zapewnił, że kontakt z partnerem 

ukraińskim jest utrzymywany, a współpraca będzie poszerzana.  

Radny Paweł Ajdacki zasugerował, że warto również pochylić się nad 

przygotowaniem nowego Powiatowego Programu opieki nad zabytkami. 

 

Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie o godz. 18
30

 

 

  

Protokołowała: 

 

Mariola Biedrzycka 

Przewodniczył: 

 

Jarosław Kopaczewski 

 

 

     
 


