Protokół Nr 28/20
ze zdalnego posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 10 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 Kierownik Biura Kultury i
Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Rafał Skwiot.

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.

Przywitanie Radnych.
Przedstawienie porządku posiedzenia.
Przedstawienie i akceptacja Planu Pracy Komisji na 2021 rok.
Sprawy różne.
Zakończenie posiedzenia.

Radna Kinga Błaszczyk oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kilbach
wspomniały o świątecznej akcji dla dzieci.
Następnie Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę do porządku obrad,
polegającą na dodaniu punktu związanego z harmonogramem wydarzeń z zakresu kultury,
sportu i turystyki.
Ww. zmiana do porządku obrad została przyjęta poprzez aklamację.

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przywitanie Radnych.
Przedstawienie porządku posiedzenia.
Przedstawienie i akceptacja Planu Pracy Komisji na 2021 rok.
Omówienie planu wydarzeń z zakresu kultury, sportu i turystyki na 2021 rok.
Sprawy różne.
Zakończenie posiedzenia.

Ad.3
Przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kilbach wraz z radną Jolantą Koczorowską
zaproponowały, aby w planie pracy Komisji na 2021 rok używać sformułowania Strategia
Rozwoju Powiatu Otwockiego w części dotyczącej kultury, sportu i turystyki, zamiast
Strategia Kultury, Sportu i Turystyki.
Przewodnicząca Rady Powiatu wspomniała również o powołaniu przez Starostę
Powiatu Otwockiego Krzysztofa Szczegielniaka Zespołu do Spraw Wdrożenia Strategii
Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2027.
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Radna Jolanta Koczorowska również wypowiedziała się w powyższej kwestii
zaznaczając, że na styczeń można zaplanować wstępne założenia do Strategii Rozwoju
Powiatu przy współpracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z Zespołem do Spraw
Wdrożenia Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2027 pod kątem tego, co
jest przedmiotem działania tej Komisji. Dodała również, że w styczniu Strategia Rozwoju z
pewnością nie zostanie jeszcze opracowana – będą trwały dopiero nad nią prace.
W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zaproponował poprawkę do planu
pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2021, polegającą na wprowadzeniu zmian w
punkcie 2, nadając mu następujące brzmienie: „Prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju
Powiatu w części dotyczącej kultury, sportu i turystyki – omówienie wstępnych założeń.”
Następnie radna Kinga Błaszczyk krótko omówiła kwestię Zespołu do Spraw
Wdrożenia Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2027.
W dalszym ciągu Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie.

Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2021 wraz z zaproponowanymi
poprawkami, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu, został przyjęty
jednomyślnie w obecności 9 członków Komisji.
Ad.4
Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Rafał Skwiot
zaprezentował harmonogram wydarzeń realizowanych przez Powiat Otwocki w 2021
(w załączeniu). Odniósł się również do wniosków złożonych przez radnych, które nie zostały
ujęte w wykazie, zapewniając jednak, iż zostały one uwzględnione.
Radna Aneta Bartnicka zapytała, z której puli będą przeznaczane ewentualne nagrody
dla maturzystów.
Kierownik Biura Kultury i Promocji odpowiedział, że jeśli będzie takie
dofinansowanie, to będzie ono pochodziło z paragrafu promocji, choć nie wiadomo jeszcze, w
jakiej wysokości.
Radna Kinga Błaszczyk zapewniła, iż pomysł wręczenia nagród dla maturzystów na
pewno zostanie zrealizowany w tym roku.
Następnie wywiązała się krótka dyskusja w tym temacie, w której wzięli udział
Przewodniczący Komisji, radna Kinga Błaszczyk oraz radna Aneta Bartnicka.
Radny Jacek Czarnowski zapytał, na jakiej zasadzie będą dystrybuowane ramki
promocyjne Powiatu Otwockiego do tablic rejestracyjnych – czy będzie można je zakupić lub
otrzymać przy rejestracji samochodu. Zapytał również o hasło, które będzie się na nich
znajdowało.
Kierownik Biura Kultury i Promocji powiedział, że ww. ramki do tablic
rejestracyjnych to gadżety promocyjne, które będą dystrybuowane wielotorowo. Dodał, że tak
jak poprzednio zostanie zaangażowany w to Wydział Komunikacji i Transportu – przy
rejestracji samochodu tablice będą przekazywane nieodpłatnie interesantom. Odpowiadając
na pytanie o hasło, które ma się na nich znajdować zaznaczył, iż prace nad nim są jeszcze w
toku.
Następnie radna Kinga Błaszczyk poruszyła wątek hasła Powiatu Otwockiego „Powiat Otwocki Lider Sosnowych Klimatów” i ewentualnej jego zmiany. Wspomniała, że
być może zostanie ogłoszony konkurs na nowe hasło Powiatu Otwockiego a pomysł z
ramkami jest jeszcze w fazie opracowywania.
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Radna Aneta Bartnicka oznajmiła, że może warto byłoby ogłosić taki konkurs, nawet
w formie internetowej, z założeniem niewykorzystania żadnego hasła, jeśli nie wpłynęłoby
takowe odpowiednie. Radna zauważyła, że szczególnie młodzież ma często nietuzinkowe
pomysły.
W dalszej części dyskusji w tym temacie oraz w kwestii ramek promocyjnych wzięli
udział radna Kinga Błaszczyk, radna Jolanta Koczorowska, radny Jacek Czarnowski,
Kierownik Biura Kultury i Promocji, Przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kilbach oraz
radna Grażyna Olszewska.
Ad.5
Przewodniczący Komisji poinformował o wpłynięciu projektu uchwały w sprawie
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki na rok 2021.Zaznaczył, iż kwestia ta
będzie omawiana i opiniowana przez Komisję na następnym posiedzeniu, które odbędzie się
21 grudnia. Nadmienił również o terminach zbliżających się sesji.
Poinformował także, iż protokół Nr 26/20 w wersji poprawionej znajdzie się na
następnym spotkaniu.
Następnie radna Kinga Błaszczyk omówiła szczegóły świątecznej akcji dla dzieci
będących w pieczy zastępczej jak i tych z Domów Dziecka na terenie Powiatu Otwockiego i
zaprosiła wszystkich radnych do pomocy przy rozwożeniu prezentów dla nich. Radna dodała,
iż będzie to duża, logistyczna operacja.
Radny Jacek Czarnowski poparł ww. pomysł i zauważył, że rozwożenie prezentów
dzieciom z uwzględnieniem podziału na gminy będzie doskonałym rozwiązaniem.
Następnie wywiązała się krótka dyskusja w tym temacie, w której wzięli udział radna
Kinga Błaszczyk, Kierownik Biura Kultury i Promocji, radny Jacek Czarnowski, radna
Jolanta Koczorowska oraz radna Grażyna Olszewska.
Radny Robert Kosiński zapytał, na jakim etapie jest inwestycja budowy hali sportowej
przy Zespole Szkół nr 2 w Otwocku a także zapytał o dofinansowania z funduszy inwestycji
lokalnych na przebudowę odcinka drogi od Starej Wsi do Celestynowa,
Radna Kinga Błaszczyk odpowiedziała w nawiązaniu do pytania o inwestycję hali
sportowej, że podpisała niedawno protokół odbioru a sam nowy obiekt robi duże wrażenie.
Dodała, że trwają jeszcze ostatnie poprawki przygotowywania hali a 21 grudnia odbędzie się
uroczyste jej otwarcie. Udzieliła również informacji na temat dofinansowania.
Ad.6
Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła: :

Przewodniczył:

Paulina Przybysz

Jarosław Kopaczewski
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