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Protokół Nr 38/21 

ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  

w dniu 15 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
00

.   

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

 

Porządek posiedzenia: 
1. Rozpoczęcie posiedzenia. 

2. Omówienie i zaopiniowanie wniosków do projektu budżetu Powiatu na rok 2022. 

3. Sprawy różne. 

4. Zakończenie posiedzenia. 

 

Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku posiedzenia. 

 

Ad. 2 
Wnioski do projektu budżetu Powiatu na rok 2022. 

 

1) Radna Grażyna Olszewska – wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia 14 września 

2021 r. (w załączeniu): 

1. Wsparcie finansowe Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im.J.Krzewniaka 

2. Wsparcie finansowe imprez regionalnych URZECZE /w ramach integracji 

powiatów i  gmin nadwiślańskich/ 

3. Wsparcie finansowe Pikniku Historycznego /Nocy Muzeów/ na terenie Pałacu 

Bielińskich 

4. Zabezpieczenie środków na wsparcie działalności Orkiestry OSP Karczew 

/Proszę o dofinansowanie w kwotach proporcjonalnych do lat ubiegłych/. 

5. Wsparcie finansowe /rzeczowe dla Klubu Sportowego MAZUR  KARCZEW 

w ramach obchodów 80-lecia Klubu w kwocie 40 tys 

6. Wsparcie projektu NOC KULTURY w kwocie 20 tys. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wnioski zgłoszone do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2022.  
Głosowanie: za – „8” osób, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

 

2) Radny Janusz Goliński zgłosił następujący wniosek (w załączeniu): 

„Składam wniosek o wsparcie finansowe dla Otwockiego Klubu Sportowego OKS – Start 

Otwock. Otwocku Klub Sportowy obchodzi w 2024. 100 lecie istnienia. Trwają prace 

przy organizacji Jubileuszu. Na terenie OKS odbywało się i odbywa szereg imprez 

sportowych – powiatowych. Wysokość wsparcia do uznania, w miarę swoich możliwości. 

Otwocki Klub Sportowy jest najstarszym klubem w Powiecie, jednym z najtarszych na 

Mazowszu”. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2022.  

Głosowanie: za – „8” osób, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0. 



 

2 

 

 

3) Radny Paweł Ajdacki – wnioski zgłoszone zgodnie z pismem z dnia 15 września 2021 

r. (w załączeniu): 

1. Proszę o zabezpieczenie 20 tysięcy złotych w budżecie powiatu na 2021 r. na 

odnowienie szlaków rowerowych na terenie powiatu otwockiego: 

− szlak okrężny wokół Otwocka - kolor niebieski 

− szlak Otwock - Pilawa - kolor czerwony 

− szlak Otwock - Góra Kalwaria - kolor czarny. 

2. Proszę o zabezpieczenie 25 tysięcy złotych w budżecie powiatu na 2021 r. na 

zorganizowanie Europejskich Dni Dziedzictwa we wrześniu 2022 r. na terenie 

powiatu otwockiego. 

3. Zwiększenie budżetu Biura Promocji i Kultury na rok 2022 do kwoty 400 000 zł. 

4. Utworzenie plaży powiatowej u ujścia Świdra do Wisły. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wnioski zgłoszone do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2022.  
Głosowanie: za – „8” osób, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

 

3) Przewodniczący Komisji przedstawił wnioski radnego Jacka Czarnowskiego 

zgłoszone zgodnie z pismem z dnia 7 września 2021 r. (w załączeniu): 

1. Wnioskuję o zwiększenie kwoty przeznaczonej w budżecie na rok 2022 dla Biura 

Kultury i Promocji o 400.000 zł. 

2. Ponadto wnioskuję o zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację zadań 
z  zakresu promocji międzynarodowej i partnerstwa powiatów (Ukraina- Polska) w 

roku 2022 r. kwocie 50.000 zł. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wnioski zgłoszone do 

projektu budżetu Powiatu na rok 2022.  
Głosowanie: za – „8” osób, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

 

4) Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, radny Jarosław Kopaczewski – 

wniosek zgłoszony zgodnie z pismem z dnia 15 września 2021 r. (w załączeniu): 

Wnoszę o uruchomienie programu "Grant na teatr szkolny". Wnoszę również o 

zwiększenie kwoty przeznaczonej na ten cykliczny program do sumy 25 tysięcy 

złotych. Dodatkowe 5 tysięcy złotych przeznaczone na streaming i klipy reklamowe. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek zgłoszony do 

projektu budżetu Powiatu na rok 2022.  
Głosowanie: za – „8” osób, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

Ad. 3 
Przewodniczący Komisji poinformował o terminie kolejnego posiedzenia Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu tj. 23 września 2021 r.  

 

Radna Jolanta Koczorowska zgłosiła następujący wniosek: 

Wsparcie w wysokości 10 tyś zł Półmaratonu Wiązowskiego. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek zgłoszony do 

projektu budżetu Powiatu na rok 2022.  
Głosowanie: za – „8” osób, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

Ad. 4 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 

 

Jarosław Kopaczewski 

 

 

 

 

 


