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Protokół Nr 27/20
ze zdalnego posiedzenia

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 7 grudnia 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 1615 do 1730. W posiedzeniu wzięli udział
członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz: Starosta Otwocki Krzysztof
Szczegielniak, Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski, Dyrektor Oświaty Powiatowej w
Otwocku Pani Hanna Majewska- Smółka oraz Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa
Powiatowego w Otwocku Rafał Skwiot.

Porządek posiedzenia:

1. Przywitanie Radnych i Gości.
2. Dyskusja i zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu na 2021 rok.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Nie zgłoszono uwag do przedstawionego porządku posiedzenia.

Ad.2

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski zdefiniował założenia projektu budżetu
Powiatu Otwockiego na 2021 rok.

Następnie Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska – Smółka
omówiła projekt budżetu powiatu w części dotyczącej oświaty uwzględniając przy tym m.in.
temat cięć finansowych oraz najważniejszych inwestycji, takich jak rewitalizacja parkingu
przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Otwocku oraz remont i prace
konserwatorskie schodów w tej szkole. Zwróciła również uwagę na problem zdjęcia 2 mln zł
z paragrafów remontowych w budżecie Powiatu, dotyczących remontów zaplanowanych w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej na ul. Majowej i
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Otwocku na ul. Literackiej.

Radna Jolanta Koczorowska zapytała, czy inwestycja rewitalizacji parkingu przed
budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Otwocku zostanie w najbliższym czasie
rozpoczęta. Radna zapytała również, czy w budżecie znajdują się fundusze przeznaczone
wyłącznie na dokumentację do ww. inwestycji, czy jest też może nieco większa ilość środków
potrzebnych również na realizację tego zadania.

Dyrektor Oświaty Powiatowej udzieliła odpowiedzi zaznaczając, iż w budżecie
znajdują się środki na realizację zadania, lecz nie są wystarczające, aby przedsięwzięcie
podjąć w najbliższym czasie.

Następnie radna Jolanta Koczorowska wyraziła swoją opinię w temacie malejącej
subwencji oświatowej i zapytała, z czego to wynika – czy w głównej mierze jest to kwestia
jednej szkoły niepublicznej?

Dyrektor Oświaty Powiatowej wyjaśniła, na czym polegał błąd szkoły niepublicznej w
przekazaniu danych do systemu informacji oświatowej. Zapewniła również, że ostateczna
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subwencja po weryfikacji zawiera wszelkie dane, które powinny być podstawą do naliczenia
subwencji na przyszły rok.

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła o rozważenie jej propozycji, aby całość lub
część środków zabezpieczonych na rewitalizację parkingu przed budynkiem szkoły
przeznaczyć jednak na remont budynku na ul. Majowej w Otwocku. Uargumentowała to tym,
iż istnieje decyzja nakładająca taki obowiązek a wynika to z bezpieczeństwa dzieci i innych
użytkowników obiektu.

Skarbnik odniósł się do powyższej wypowiedzi udzielając jednocześnie rzetelnych
informacji dotyczących ww. inwestycji.

Następnie radna Jolanta Koczorowska poprosiła, aby wyjaśnić, czego dokładnie
dotyczą decyzje wydane przez różnego rodzaju służby w kwestii remontu budynku
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej na ul. Majowej.

Dyrektor Oświaty Powiatowej powiedziała, że najważniejszą rzeczą jest wzmocnienie
stropów tego budynku, co wiąże się ze skomplikowaną przebudową całego obiektu.

Przewodniczący Komisji Budżetowej Robert Kosiński zaapelował, aby mimo
wszystko nie rezygnować z rewitalizacji parkingu przed budynkiem Liceum
Ogólnokształcącego Nr 1 w Otwocku, gdyż ta inwestycja też jest potrzebna

Przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kilbach poparła wypowiedź
Przewodniczącego Komisji Budżetowej i dodała, że sukcesywnie będzie można również
przekazywać środki na remont budynku znajdującego się na ulicy Majowej.

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak nawiązując do powyższych wypowiedzi
zaznaczył, iż przedsięwzięcie dotyczące parkingu zostanie utrzymane. Wspomniał również,
że pomoc w jego wykonaniu zaoferował prezydent Miasta Otwocka Jarosław Margielski. W
dalszym ciągu zapowiedział, że sprawa remontu budynku na ulicy Majowej w Otwocku
zostanie - po dokładnych analizach - rozwiązana najszybciej, jak to będzie możliwe.
Następnie Starosta wypowiedział się w temacie szkół niepublicznych powiatu.

Przewodniczący Komisji poprosił Kierownika Biura Kultury i Promocji Starostwa
Powiatowego w Otwocku Rafała Skwiota, aby przedstawił jak wygląda kwestia budżetu w
zakresie kultury, sportu, promocji i turystyki.

Kierownik Biura Kultury i Promocji Rafał Skwiot omówił kwestię budżetu w tych
dziedzinach zaznaczając przy tym, iż wnioski budżetowe zgłoszone przez Radnych również
były brane pod uwagę, choć nie wszystkie zostały wpisane do harmonogramu.

Radny Jacek Czarnowski oraz Przewodnicząca Rady Grażyna Kilbach zaapelowali,
aby przedstawić jeszcze wykaz wydarzeń kulturalnych, turystycznych i sportowych
zaplanowanych do realizowania przez Powiat Otwocki w 2021 r. Przewodnicząca Rady
poprosiła o przesłanie tegoż wykazu drogą elektroniczną.

Kierownik Biura Kultury i Promocji zapewnił, iż plan zostanie przesłany.
Radna Kinga Błaszczyk zaproponowała, aby listę wydarzeń omówić szczegółowo na

następnej najbliższej komisji, gdy już będzie całościowo dopracowana. Wspomniała również
o odbytej w dniu 5 grudnia gali „Anioły Wolontariatu Powiatu Otwockiego”.

Następnie Kierownik Biura Kultury i Promocji na prośbę radnych pokrótce
zaprezentował listę najważniejszych wydarzeń zaplanowanych na rok 2021 omawiając m.in.
Powiatowy Festiwal Kultury, konkursy plastyczne i fotograficzne, Otwarte Konkursy Ofert i
Małe Granty oraz kilka realizacji z wniosków radnych dotyczących wydarzeń kulturalnych.
W zakresie promocji wspomniał również o Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu
Otwockiego i Forum Gospodarczym Powiatu Otwockiego a także o współorganizacji
Dożynek Powiatu Otwockiego i kontynuacji promocji powiatu w prasie drukowanej. W
dalszym ciągu nadmienił - w dziedzinie turystyki - o Otwartych Konkursach Ofert oraz
Małych Grantach, grze terenowej „Poznaj Świder” oraz kalendarzu turystycznym. Na końcu
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wymienił najważniejsze zaplanowane wydarzenia sportowe tj. Mistrzostwa Szkół Powiatu
Otwockiego i Otwarte Konkursy oraz Małe Granty.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy konkurs „Grant na teatr szkolny” również
znajduje się w grafiku.

Kierownik Biura Kultury i Promocji odpowiedział, iż konkurs jest uwzględniony w
planie.

Następnie radny Jacek Czarnowski poprosił o podanie dokładnego terminu realizacji
Powiatowego Festiwalu Kultury. Zapytał także, czy na wszystkie ww. propozycje wydarzeń
znajdują się fundusze w budżecie powiatu na rok 2021.

Kierownik Biura Kultury i Promocji oznajmił, iż wszystkie wydarzenia przedstawione
w harmonogramie będą finansowane z budżetu powiatu.

Radna Grażyna Olszewska spytała, czy są zabudżetowane środki na projekt „Urzecze”
oraz na Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka.

Kierownik Biura Kultury i Promocji odpowiedział, że istnieje propozycja, aby te
wydarzenia - wzorem lat ubiegłych - zostały współfinansowane z tych środków, które są
przeznaczone na współorganizację wydarzeń promocyjnych.

Przewodnicząca Rady zadała pytanie w kwestii wniosków, które zostały złożone przez
nią na komisjach – czy zostały ujęte w planie wydarzeń.

Radna Kinga Błaszczyk oznajmiła, iż plan zostanie jeszcze uszczegółowiony i dodane
zostaną właśnie te wnioski, o które pyta Przewodnicząca Rady.

Następnie Skarbnik objaśnił dokładnie jak kształtuje się obecny budżet do roku 2020
w kwestii turystyki, promocji, kultury i sportu.

Przewodniczący Komisji przeprowadził imienne głosowanie nad pozytywną opinią w
sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Głosowanie: „za” – 6 osób, „wstrzymało się” – 5 osób.

Projekt budżetu Powiatu na rok 2021
został zaopiniowany pozytywnie,

w obecności 11 członków Komisji.

Ad.3
Przewodniczący Komisji poinformował o tym, że Plan Pracy Komisji Edukacji,

Kultury i Sportu na rok 2021a także protokół Nr 26/20 zostanie przesłany radnym w dniu
jutrzejszym. Poinformował również o najbliższym posiedzeniu Komisji w dniu 10 grudnia, w
którym zaprezentowana ma zostać szczegółowo lista działań w dziedzinie turystyki, kultury i
sportu.

Radna Jolanta Koczorowska zapytała, czy protokół Nr 26/20 z dnia 19 listopada
zostanie poprawiony – w szczególności we fragmencie dotyczącym strategii.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż istnieje taka możliwość i protokół zostanie
poprawiony.

Ad.4

Na tym posiedzenie zakończono.



4

Protokołowała:

Paulina Przybysz

Przewodniczył:

Jarosław Kopaczewski


