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Protokół Nr 39/21 

ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  

w dniu 23 września 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 16
15

 do 17
44

.   

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

oraz Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska-Smółka, Kierownik 

Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Pan Rafał Skwiot, Starosta 

Otwocki Krzysztof Szczegielniak, Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych 

Starostwa Powiatowego w Otwocku Pani Anna Rudnicka, Dyrektor Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku Pani Monika Pokrywczyńska i 

Mieszkaniec Powiatu Otwockiego Pan                    . 

 

Porządek posiedzenia: 
1. Rozpoczęcie posiedzenia 

2. Pełna informacja na temat wyników rekrutacji. 

3. Przedstawienie wyników matur i egzaminów zawodowych.  

4. Nagrody dla maturzystów rocznika szkolnego 2020/21. 

5. Omówienie aktualnych aktywności Powiatu w systemie kultury, sportu i rekreacji. 

6. Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami i odpowiedzi na pytania mieszkańca 

Powiatu Otwockiego. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

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

przywitał obecnych, a następnie z uwagi na skierowanie do Komisji projektu uchwały celem 

wyrażenia opinii, zaproponował zmianę do porządku obrad polegającą na wprowadzeniu do 

niego, jako pkt 5 „Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie złożenia wniosku do Ministra 

Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie w Technikum Nr 1 wchodzącego w skład 

Zespołu szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku oddziału 

przygotowania wojskowego”. 

Głosowanie: „za” – 9 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0.  

 

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco: 
1. Rozpoczęcie posiedzenia 

2. Pełna informacja na temat wyników rekrutacji. 

3. Przedstawienie wyników matur i egzaminów zawodowych.  

4. Nagrody dla maturzystów rocznika szkolnego 2020/21. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony 

Narodowej o zezwolenie na utworzenie w Technikum Nr 1 wchodzącego w skład 

Zespołu szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku 

oddziału przygotowania wojskowego 

6. Omówienie aktualnych aktywności Powiatu w systemie kultury, sportu i rekreacji. 

7. Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami i odpowiedzi na pytania mieszkańca 

Powiatu Otwockiego. 

8. Sprawy różne. 
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9. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska-Smółka na prośbę 

Przewodniczącego Komisji w uzupełnieniu informacji nt. wyników rekrutacji do 

powiatowych szkół ponadpodstawowych, które szczegółowo omówione były na posiedzeniu 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w sierpniu, powiedziała, że w Zespole Szkół nr 2 w 

Otwocku im. Marii Skłodowskiej-Curie zostały utworzone dwie dodatkowe klasy: technik – 

logistyk oraz klasa wielozawodowa. Rekrutacja już się zakończyła. 

 

Ad. 3 
Dyrektor Oświaty Powiatowej na prośbę Przewodniczącego Komisji przedstawiła 

wyniki matur i egzaminów zawodowych (w  załączeniu). 

Radna Aneta Bartnicka oraz radny Janusz Goliński pogratulowali dyrektorom, 

nauczycielom i uczniom ciężkiej pracy włożonej w przygotowania do egzaminów i matur.  

Przewodniczący Komisji zapytał czy wyniki matur i egzaminów są utrzymane na tym 

samym poziomie, co w ubiegłym roku? 

Dyrektor Oświaty Powiatowej odpowiedziała, że wyniki są utrzymane na tym samym 

poziomie. Natomiast wyniki egzaminów uczniów klas ósmych szkół podstawowych, którzy 

brali udział w rekrutacji były dużo wyższe niż w poprzednich latach.  

 

Ad. 4 

Dyrektor Oświaty Powiatowej na prośbę Przewodniczącego Komisji poinformowała, 

że zgodnie z regulaminem podjętym przez radnych w czerwcu tego roku, dyrektorzy szkół 

powiatowych złożyli wnioski o przyznanie nagród dla najlepszych maturzystów i uczniów, 

którzy najlepiej napisali egzamin zawodowy. Dodatkowo, Dyrektor Zespół Szkół 

Ekonomiczno- Gastronomicznych im. Stanisława Staszica złożyła wniosek o przyznanie 

nagród dla najlepszych laureatów olimpiad. Zarząd Powiatu na ostatnim posiedzeniu 

zaakceptował wszystkie wnioski. Za najlepiej napisane matury i egzaminy zawodowe 

uczniowie otrzymają 1800 zł a za olimpiady 2000 zł.  

 Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak poinformował, że uroczystość rozdania 

nagród prawdopodobnie odbędzie się po najbliższej sesji Rady Powiatu Otwockiego. 

O  szczegółach wydarzenia radni zostaną poinformowani e-mailem. 

Ad. 4 
Dyrektor Oświaty Powiatowej omówiła projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku 

do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie w Technikum Nr 1 wchodzącego 

w skład Zespołu szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku 

oddziału przygotowania wojskowego. 

 

W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu, Przewodniczący Komisji poddał pod 

głosowanie pozytywne zaopiniowanie ww. projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji: 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

uchwały w obecności 9 członków Komisji. 
Głosowanie: „za” – 9 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

Ad. 5 
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Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Pan Rafał 

Skwiot omówił aktualne aktywności Powiatu w systemie kultury, sportu i rekreacji. W lipcu 

i  sierpniu realizowany był projekt „Z Akademią Sportu dookoła świata”, odbyła się V edycja 

cyklu koncertów promenadowych w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim pn. „Klasyka na 

leżakach” oraz wydarzenie „Wieczorek jazzowy pod chmurką”. Przyznano również dotację 

dla Klubu Motocyklowego „Zryw”. Nadchodzące imprezy, które w zależności od decyzji 

Zarządu Powiatu mogą się odbyć, to Turniej Piłki Nożnej im. Szymona Niuka, „Karczewski 

Obraz” – wydarzenie w ramach nowatorskiego festiwalu Międzypokoleniowa Akademia 

Muzyczna w  Karczewie, Otwockie Zaduszki Bluesowe, Europejski Festiwal Muzyczny, 

Turniej w  Halowej Piłce Nożnej. Decyzją Zarządu Powiatu Otwockiego, podjętą na 

podstawie opinii i rekomendacji dyrektorów szkół, w tym semestrze nie odbędą się 

Mistrzostwa Szkół Powiatu Otwockiego. W ostatnim czasie odbyły się również wydarzenia 

wspierane przez Powiat Otwocki w ramach współorganizacji czy promocji, takie jak np. 

Dożynki Powiatowo- Gminne w  Osiecku, imprezy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 

czy wizyta przedstawicieli Powiatu Otwockiego w partnerskim mieście Nowowołyńsk na 

Ukrainie. Najważniejszym punktem wizyty było uroczyste odnowienie umowy o współpracy. 

Ważnym wydarzeniem, organizowanym przez Powiat był Powiatowy Festiwal Kultury.  W 

ramach współorganizacji odbędzie się niedługo m.in. „Józefowiada 2021” - III Charytatywny 

Rodzinny Piknik Sportowy, Festiwal Usłyszeć Architekturę w Otwocku Wielkim, Memoriał 

Brydżowy oraz Koncert ku czci św. Jana Pawła II Oratorium Totus Tuus w Otwocku. 

Aktualnie Biuro Kultury i  Promocji oprócz wykonywania bieżących obowiązków, pracuje 

nad przygotowywaniem Forum Gospodarczego. 

Przewodniczący Komisji zapytał o szczegóły Memoriału Brydżowego. 

Kierownik Biura Kultury i Promocji wyjaśnił, że Memoriał Brydżowy organizowany 

jest w formie turnieju. Aktualnie drużyny mogą zgłaszać swój udział. Przewidywana jest 

nagroda Prezydenta Miasta Otwocka oraz nagroda Starosty Otwockiego. 

Radny Paweł Ajdacki zapytał, na jakim etapie jest sprawa upamiętnienia małżonków 

Dłuskich? 

Kierownik Biura Kultury i Promocji powiedział, że w tej kwestii były prowadzone 

rozmowy z Dyrektor Oświaty Powiatowej. Sprawa będzie formalnie procedowana przez 

Zarząd Powiatu. Uznano, że pierwotny plan, czyli wykonanie muralu, jest dość ryzykowne. 

Preferowany wariant to utworzenie tablicy pamiątkowej. Inicjatywa jest na etapie procesu 

zapytania ofertowego.  

Radny Paweł Ajdacki zapytał, dlaczego pomysł wykonania muralu nie uzyskał 

akceptacji? 

Kierownik Biura Kultury i Promocji odpowiedział, że nie konsultował, jaka była 

przyczyna takiego wyboru. Dodał, że wykonane muralu generowałoby dużo większe koszty, 

niż wykonanie tablicy pamiątkowej.  

Przewodniczący Komisji zasugerował, że może warto byłoby jednak rozważyć 

koncepcję muralu.   

Radna Jolanta Koczorowska poparła powyższą wypowiedź. Zważywszy na to, że 

odbiorcą są też młodzi ludzie, jest to dużo lepszy i nowocześniejszy pomysł, niż tablica 

pamiątkowa.  

Radny Janusz Goliński powiedział, że również dołącza do grona osób popierających 

ideę muralu.  

Starosta Otwocki Krzysztof Szczegielniak zaprosił obecnych na Koncert ku czci św. 

Jana Pawła II Oratorium Totus Tuus w Otwocku, który odbędzie się 10 października br. 

w  Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Otwocku- Kresach. 

Przewodniczący Komisji podziękował Kierownikowi Biura Kultury i Promocji za 

wystąpienie. 
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Ad. 6 
Przewodniczący Komisji poinformował o korespondencji prowadzonej z 

mieszkańcem Powiatu Otwockiego, który wyraził chęć zabrania głosu na dzisiejszym 

posiedzeniu Komisji (w załączeniu). Sprawa dotyczy sprzedaży przez Powiat Otwocki 

zabytkowej nieruchomości w  Kołbieli.  

Mieszkaniec Powiatu Otwockiego Pan                         przedstawił, na czym polega 

problem. Powiedział, że Starostwo Powiatowe odmawia mu dostępu do dokumentacji i do 

informacji publicznej. Sprawa dotyczy zespołu pałacykowego w Kołbieli, który w 2017 r. 

został sprzedany prawie za bezcen prywatnemu nabywcy. W zaproszeniu do rokowań była 

informacja, że nabywca nieruchomości, która jest zabytkiem, ma rok czasu na dokonanie jej 

remontu. Tymczasem minęło już ponad 5 lat i nic nie zostało zrobione. Pan                                               

zaznaczył, ze kilka miesięcy temu zwrócił się do Starosty Otwockiego o uzyskanie 

informacji, czy warunki, które zostały wpisane do umowy kupna- sprzedaży nieruchomości 

zostały zrealizowane. Otrzymał odpowiedź, iż taki nadzór nie leży w gestii Starostwa 

Powiatowego. Pan                              powiedział, że następnie wystąpił do Starosty 

Otwockiego o dostęp do aktu notarialnego. Starostwo Powiatowego nie chce udzielić 

informacji i zgodnie z kpa, jeśli jest to tajemnica, powinno wydać decyzję odmawiającą 

dostępu do dokumentacji. Pan                        zapytał, dlaczego przez 5 lat nikt nie zgłosił do 

konserwatora zabytków, że remonty w  ww. obiekcie nie są robione? Dodał, że wystąpił z tą 

sprawą do społecznego konserwatora zabytków, niestety nie otrzymał satysfakcjonujących 

informacji. Natomiast konserwator zabytków w Warszawie poinformował, że kontroli 

zabytków konserwatorzy dokonują jedynie na zgłoszenie. Zabytek w Kołbieli cały czas 

niszczeje, dlaczego nikt nim się nie interesuje? Prowadzona jest tam działalność gospodarcza 

polegająca na wynajmowaniu noclegów, co było zakazem zawartym w przetargu. 

Dodatkowym problemem jest to, że podczas sprzedaży obiektu w rokowaniach startowały 

dwie osoby a  przetarg od razu, bez żadnych negocjacji, wygrała osoba, która zaproponowała 

większą stawkę, co budzi duże wątpliwości. Pan                           poprosił o wydanie decyzji 

odmowy do dostępu do informacji publicznej. 

Przewodniczący Komisji powiedział, że akt notarialny nie podlega udostępnieniu 

w  trybie dostępu do informacji publicznej.  Natomiast informacja o cenie, za jaką sprzedano 

ww. nieruchomość oraz o sposobie zapłaty została Panu udostępniona. Dokumenty, które 

mogą zostać podane do publicznej wiadomości, to przedsprzedażowa opinia konserwatora 

zabytków oraz opinia prawna dotycząca ujawniania tajemnicy (udostępniania aktu 

notarialnego).  

Starosta stwierdził, że niewiele może powiedzieć o procesie sprzedaży nieruchomości 

w 2017 r., ponieważ w Zarządzie Powiatu Otwockiego jest od roku 2020 i w negocjacjach nie 

uczestniczył. Wiedzę na ten temat zaczerpnąć można jednak z dokumentów. Zabytek 

w  Kołbieli jest gruntem prywatnym. W związku z tym samorząd powiatowy nie może 

prawnie ingerować w  działania nabywcy – jedyną opcją są rozmowy i negocjacje z 

właścicielem obiektu. Starosta nawiązując do wątku aktu notarialnego potwierdził, iż nie jest 

to dokument podlegający udostępnieniu w  trybie dostępu do informacji publicznej. Decyzja 

odmowna nie może zostać wydana, ponieważ Pan                              otrzymał na swój 

wniosek kilka danych z aktu. Aby otrzymać decyzję odmowną, we wniosku należy 

uwzględnić, że oczekuje się otrzymania samego aktu notarialnego, bez precyzowania 

szczegółowych danych. 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego 

w  Otwocku Pani Monika Pokrywczyńska poparła wypowiedź Starosty dotyczącą 

ingerowania w działania właściciela prywatnej nieruchomości. Jeśli konserwator 

poinformował, że działa na zgłoszenie, to tak naprawdę każdy może takiego zgłoszenia 

dokonać.  
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Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w  Otwocku Pani Anna Rudnicka powiedziała, że wnioskodawca wystąpił z wnioskiem 

o  udzielenie informacji publicznej; została udzielona odpowiedź, w której zawarto 

wyciągnięte z aktu notarialnego informacje, które podlegają udostępnieniu w trybie dostępu 

do informacji publicznej. Decyzja odmowna nie może być wydana w przypadku, gdy 

informacja publiczna została już udzielona.  

Przewodniczący Komisji oświadczył, że warto byłoby dowiedzieć się, jakie były 

okoliczności sprzedaży obiektu. 

Radna Jolanta Koczorowska w nawiązaniu do dyskusji poinformowała, że Powiat 

Otwocki jest odpowiedzialny za zabytki znajdujące się na jego terenie. Wspomniała o pałacu 

w Wiązownie, który jest obecnie w ruinie, ale nikt nie egzekwuje od jego właściciela 

obowiązków. Radna dodała, że jej zdaniem, jeśli pojawiają się sygnały, że występują jakieś 

zaniedbania pod kątem zabytków, to obowiązkiem Powiatu jest upominać się o przywrócenie 

ich do porządku. W związku z powyższym radna zgłosiła wniosek, aby Zarząd Powiatu 

wystąpił do konserwatora zabytków oraz Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego, aby wydali 

opinię w sprawie zabytków w Kołbieli i Wiązownie. Następnie radna udzieliła Mieszkańcowi 

Powiatu Otwockiego Panu                          informacji, w jaki sposób może rozwiązać sprawę. 

Podczas dyskusji radna Grażyna Olszewska zaproponowała, aby na kolejne 

posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zaprosić społecznego konserwatora zabytków 

oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu przedstawienia 

obecnego stanu zabytków w Powiecie Otwockim oraz wyjaśnienia wielu kwestii z nimi 

związanych. 

Przewodniczący Komisji pozytywnie ustosunkował się do ww. propozycji. 

 

W wyniku dyskusji Komisja rozszerzyła wniosek radnej Jolanty Koczorowskiej i 

podjęła go w następującym brzmieniu: 

 

Wniosek: 

Komisja Edukacji Kultury i Sportu wnioskuje do Zarządu Powiatu, aby wystąpił – 

w  pierwszej kolejności - w sprawie zabytków w Wiązownie i Kołbieli do konserwatora 

zabytków oraz do Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego, a w dalszej kolejności 

w  sprawie innych zabytków Powiatu Otwockiego.  

 
Głosowanie: „za” - 9 osób, „przeciw”- 0„wstrzymało się” - 0. 

 

Ad. 8 
Przewodniczący Komisji, w nawiązaniu do uwag zgłoszonych do protokołu Nr 37/21 

w  dniu 19.08.2021 r. przez radną Jolantę Koczorowską (e –mail z dnia 25.08.2021 r.- 

w  załączeniu), zaproponował, aby zrezygnować z używania słów jednomyślnie lub 

jednogłośnie w miejscach dotyczących głosowania.  

 

Protokół Nr 367/21 w dniu 19.08.2021r. został przyjęty pozytywnie w  obecności 9 

członków Komisji wraz z wyżej zaproponowaną poprawką. 

 

Ad. 9 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Sporządziła: Przewodniczył: 
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Paulina Przybysz 

 

Jarosław Kopaczewski 

 


