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Protokół Nr 34/21
ze zdalnego posiedzenia

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
w dniu 20 maja 2021 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 1748.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności
oraz Kierownik Wydziału Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Rafał
Skwiot.

Porządek posiedzenia:
1. Przywitanie Radnych i zaproszonego Gościa.
2. Informacja Kierownika Wydziału Kultury i Promocji na temat realizacji planu

wydarzeń w Powiecie tych, które się odbyły i zbliżających się.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
5. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, radny Jarosław Kopaczewski

zaproponował zmianę porządku obrad, polegającą na wprowadzeniu do niego, jako punkt 3
„ Informacja Kierownika Wydziału Kultury i Promocji na temat sprawozdania z realizacji
programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020”.

Następnie radna Grażyna Olszewska zaproponowała, aby dodać punkt w brzmieniu
„Piłka ręczna w Powiecie Otwockim”.

Przewodniczący Komisji powiedział, iż wyżej zaproponowana zmiana będzie punktem
4 porządku obrad.

Głosowanie – 7 osób (jednomyślnie).

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco:
1. Przywitanie Radnych i zaproszonego Gościa.
2. Informacja Kierownika Wydziału Kultury i Promocji na temat realizacji planu

wydarzeń w Powiecie tych, które się odbyły i zbliżających się.
3. Informacja Kierownika Wydziału Kultury i Promocji na temat sprawozdania z

realizacji programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.

4. Piłka ręczna w Powiecie Otwockim.
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2
Kierownik Wydziału Kultury i Promocji Rafał Skwiot przedstawił zmiany, które

zostały dokonane w Wydziale Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku. Mówił
o pracach nad Strategią Rozwoju Powiatu Otwockiego, nowym zakresie obowiązków dla



2

pracowników związanych z zabytkami Powiatu, zatrudnieniu grafika, serwisie Linkedln,
akcjach prospołecznych oraz komunikacji wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w
Otwocku. Następnie Kierownik omówił harmonogram wydarzeń na 2021 rok. Na początku
roku zostały ogłoszone i rozstrzygnięte Otwarte Konkursy Ofert oraz Małe Granty, do których
przystąpiły organizacje pozarządowe. Łączna kwota dotacji, którą otrzymają one na realizację
zadań z zakresu sportu, turystyki, krajoznawstwa, kultury i sztuki wynosi 114 tys. zł.
Wydarzenia, które będą realizowane przez organizacje to m. in. zawody biegowe - I
Półmaraton Otwocki oraz Otwocka Dycha – Otwocka Piątka, Otwarcie Sezonu - 60 lat
tradycji istnienia Klubu Motocyklowego ZRYW MC Poland, Akademia Sportu w Otwocku,
projekt „Aktywny Junior” oraz Otwocka Liga Biegowa. W kwestii turystyki wpłynął tylko
jeden wniosek w ramach Otwartych Konkursów Ofert w sprawie kontynuacji rozbudowy
szlaku Przedmoście Warszawa na terenie Powiatu Otwockiego. Wydarzenia kulturalne to
m.in. cykl koncertów pn. „Klasyka na leżakach – koncerty promenadowe w Muzeum Wnętrz”
w Otwocku Wielkim, Festiwal Otwock Blues Bazar 2021 - koncert główny, Festiwal Tańca
połączony z mistrzostwami, piknik forteczny w Dąbrowieckiej Górze, impreza taneczna
podczas dnia Otwartej Strażnicy OSP w Józefowie oraz „Wieczorek jazzowy pod chmurką”.
Oprócz powyższych w roku 2021 odbędzie się również Forum Organizacji Pozarządowych
Powiatu Otwockiego, dożynki, Forum Gospodarcze, konkursy: plastyczny i fotograficzny,
Powiatowy Festiwal Kultury, piknik „Dawne gry i tańce” w Otwocku Wielkim, wydarzenie
„Osobistym szlakiem dworów ziemi otwockiej”, Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana
Krzewniaka w Karczewie i inne. Kierownik poinformował, iż w planach jest także
uporządkowanie ważnej kwestii herbu Powiatu Otwockiego.

Przewodniczący Komisji zapytał, na czym polega dwustronna komunikacja
wewnętrzna w Starostwie Powiatowym w Otwocku, uwzględniając jej działanie od strony
pracownika?

Kierownik wyjaśnił, że komunikacja wewnętrzna polega na wsłuchiwaniu się
w potrzeby pracowników, którzy mogą zgłaszać wiele problemów i dostaną na nie szybko
odpowiedź. Pozornie komunikacja jest jednotorowa, ponieważ wysyłane są do nich listy
gratulacyjne lub komunikaty. Komunikaty są jednak odpowiedzią na konkretne potrzeby.
Pełnią one również funkcję przekazywania pracownikom wielu ważnych informacji. Listy
gratulacyjne z kolei mają wzmocnić poczucie zaufania, ważności oraz mają być sposobem
docenienia pracownika.

Przewodniczący Komisji zapytał o kwestię ramek do tablic rejestracyjnych.
Kierownik poinformował, że tablice są zamówione. W pierwszej kolejności zostały

przekazane pracownikom i radnym. Dla mieszkańców również będzie przeznaczona
konkretna pula.

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła o szersze przedstawienie zasad działania
komunikacji wewnętrznej, w szczególności ze strony urzędników, którzy mogą mieć wiele
pomysłów i propozycji.

Kierownik powiedział, że do narzędzi komunikacji wewnętrznej zaliczane są plakaty,
biuletyny firmowe, tablice ogłoszeń, konkursy dla pracowników, imprezy firmowe, e-maile.
Nie zawsze w ramach komunikacji należy oczekiwać odpowiedzi zwrotnej, ponieważ
najważniejszą jej rolą jest zapewnienie pracownikom możliwości szybkiego przepływu
ważnych dla nich informacji. Raz na kwartał odbywają się także w poszczególnych
wydziałach rozmowy okresowe, przeprowadzane są ankiety.

Przewodniczący Komisji zauważył, iż powyższe przykłady ukazują rodzaj
komunikacji jednostronnej. Komunikacja dwustronna polega na tym, że co pewien czas
przeprowadza się ankiety pracownicze, które nierzadko są anonimowe a także zadaje się
pracownikom pytania dotyczące ich potrzeb w zakresie wykonywanej pracy.
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Radna Kinga Błaszczyk uszczegółowiła, że komunikacja wewnętrzna w Starostwie
Powiatowym w Otwocku polega na tym, aby wszystkie osoby zatrudnione w placówce miały
kontakt z Zarządem Powiatu. Członkowie Zarządu biorą udział w spotkaniach z
poszczególnymi wydziałami, na których pracownicy mogą przedstawiać swoje koncepcje.
Raz w miesiącu odbywają się także spotkania z całą kadrą zarządzającą.

Radna Grażyna Olszewska zapytała, co w sytuacji, gdy pracownicy przedstawią swoje
propozycje, czy zostaną dostrzeżeni a jeśli tak, to, jakie formy i narzędzia komunikacji
zostaną zastosowane?

Radna Kinga Błaszczyk za przykład takiej sytuacji podała pomysł Kierownika
Wydziału Kultury i Promocji, aby wprowadzić inicjatywę używania prostego języka w
urzędzie. Uproszczenie języka urzędowego ma ułatwić interesantom załatwianie wielu spraw,
wypełnianie wniosków itd. Sprawa została omówiona i Zarząd Powiatu przyjął ten wniosek -
plan będzie wdrożony i realizowany w Starostwie Powiatowym w Otwocku. W podobny
sposób będą realizowane postulaty i inicjatywy innych pracowników.

Radna Jolanta Koczorowska, radna Grażyna Kilbach oraz Przewodniczący Komisji
poparli ww. przedsięwzięcie.

Ad. 3
Kierownik Wydziału Kultury i Promocji omówił Sprawozdanie z realizacji Programu

współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020 (kopia w załączeniu, znak
sprawy: SRP.0002.XXXV.2021).

Ad. 4
Radna Grażyna Olszewska przedstawiła radnym sytuację pierwszoligowej drużyny

seniorek piłki ręcznej Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Karczewie. W budżecie gminy
Karczew na 2021 r. nie znalazły się wystarczające środki na utrzymanie zespołu. Seniorki
zostały bez wsparcia finansowego, co może skutkować zmuszeniem ich do wycofania się z
rozgrywek w pierwszej lidze. Drużyna funkcjonuje krótko, lecz mimo tego może pochwalić
się niezwykle wysokimi osiągnięciami. W związku z powyższym radna zawnioskowała o
udzielenie pomocy finansowej dla Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Karczewie.

W wyniku dyskusji Komisja podjęła poniższy wniosek.

Wniosek:
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje do Zarządu Powiatu o udzielenie
pomocy finansowej dla MKS Karczew.

Głosowanie: „za” – 10 osób (jednomyślnie).

Radna Grażyna Kilbach poinformowała, że składała wniosek o wsparcie finansowe dla
organizacji Półmaratonu Wiązowskiego. Jest to impreza o charakterze międzynarodowym,
gromadząca tysiące biegaczy z całej Polski i innych krajów. Odbywa się co roku, na terenie
Gminy Wiązowna. W tym roku 41 Półmaraton Wiązowski z powodu pandemii nie odbył się
w planowanym terminie – został przeniesiony na lipiec. W związku z powyższym,
Przewodnicząca ponownie zawnioskowała o przyznanie środków, w kwocie minimum 10 tys.
zł, na ww. wydarzenie.

Komisja podjęła poniższy wniosek.

Wniosek:
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Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje do Zarządu Powiatu o przyznanie
środków (minimum 10 tys. zł) na 41 Półmaraton Wiązowski.

Głosowanie: „za” – 9 osób (jednomyślnie).

Ad. 5
Radna Grażyna Kilbach zaprosiła obecnych do udziału w akcji „Odjazdowy

Bibliotekarz”, która odbędzie się 29 maja 2021 r. na terenie Gminy Wiązowna.

Ad. 6
Protokół Nr 33/21 z posiedzenia Komisji w dniu 22.04.2021 r. został przyjęty 8

głosami „za” (1 osoba nie zagłosowała).

Ad. 7
Na tym posiedzenie zakończono (w załączeniu – wyciąg Nr 1294 z projektu protokołu

Nr 158/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu 28 kwietnia 2021 r.)

Sporządziła:

Paulina Przybysz

Przewodniczył:

Jarosław Kopaczewski


