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Protokół Nr 41/21 
ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
w dniu 3 listopada 2021 r. 

 
Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie 

Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu, radnego Jarosława Kopaczewskiego w godzinach od 1630 do 1710 

 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. Przywitanie Radnych i zaproszonych gości. 
2. Opieka nad zabytkami w powiecie otwockim – dyskusja. 
3. Sprawy różne 
4. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad. 1 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, radny Jarosław Kopaczewski, 
w  związku z nieobecnością większości zaproszonych gości, zaproponował, aby pkt 2 porządku 
obrad, dotyczący opieki nad zabytkami w Powiecie Otwockim, przesunąć na kolejne 
posiedzenie Komisji. Przewodniczący Komisji poinformował, że w kolejnym posiedzeniu 
będzie uczestniczył Społeczny Opiekun Zabytków w Powiecie Otwockim Pan Wiktor Lach 
oraz przedstawiciele Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Radna Aneta Bartnicka poparła powyższą propozycję. 
Radna Jolanta Koczorowska poprosiła o to, aby przed kolejnym posiedzeniem radni 

otrzymali na e-maila informację o tym, jakie są podstawy prawne, żeby domagać się realizacji 
działań przy zabytku, który jest już w posiadaniu podmiotu prywatnego oraz jaka jest rola 
Społecznego Opiekuna Zabytków i komu on podlega. Radna poprosiła również o opinię prawną 
w kwestii zmian ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Przewodniczący Komisji udzielił informacji w kwestii działań podejmowanych przez 
Społecznego Konserwatora Zabytków w Powiecie Otwockim, również w sprawie zabytku 
znajdującego się w Kołbieli. Przewodniczący Komisji zobowiązał się do przekazania radnym 
przed kolejnym posiedzeniem wszystkich potrzebnych dokumentów prawnych. 

Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Pan Rafał 
Skwiot nawiązując do zmian w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
powiedział, że od lipca trwają konsultacje społeczne. Na Rządowym Centrum Legislacji 
znajduje się proponowana wersja ustawy. W ustawie zmieni się kilka rzeczy związanych m.in. 
z dotacjami, zostanie zniesiona Lista Skarbów Dziedzictwa, wprowadzony zostanie obowiązek 
oznaczania wszystkich zabytków nieruchomych znakiem informacyjnym oraz zostanie 
zreorganizowana instytucja społecznej opieki nad zabytkami. Pan Rafał Skwiot na prośbę 
Przewodniczącego Komisji zobowiązał się do przesłania radnym materiałów związanych 
z  powyższym wątkiem. 

Radna Aneta Bartnicka na prośbę radnego Zbigniewa Szczepaniaka wyjaśniła, że 
Społeczny Opiekun Zabytków w Powiecie Otwockim został powołany przez Starostę 
Otwockiego. Radna poprosiła o przygotowanie na kolejne posiedzenie informacji o kryteriach 
takiego wyboru oraz czy wybór zależy od Starosty czy od Wojewody i czy taka osoba jest 
nieodwoływalna. 

 Kierownik Biura Kultury i Promocji Pan Rafał Skwiot udzielił odpowiedzi na 
powyższe pytania. Społecznego Opiekuna Zabytków powołuje i odwołuje Starosta na wniosek 
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Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obecny Społeczny Opiekun Zabytków piastuje 
swoją funkcję od 2011 roku. W Powiecie jednak może być więcej Społecznych Opiekunów 
Zabytków, nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby zorganizować nowy nabór. 

W wyniku dyskusji radni ustalili, że do tematu zabytków oraz funkcji i roli Społecznego 
Opiekuna Zabytków w Powiecie Otwockim powrócą na kolejnym posiedzeniu Komisji.  

Kierownik Biura Kultury i Promocji Pan Rafał Skwiot zobowiązał się do przygotowania 
materiałów dotyczących tego, jak wygląda opieka nad zabytkami w Powiecie Otwockim pod 
kątem różnych instytucji oraz funkcji Społecznego Opiekuna Zabytków, we współpracy 
z  pracownikami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

 
Ad. 3 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły zostaną przyjęte na kolejnym 
posiedzeniu.  

Radny Jacek Czarnowski zapytał o najbliższe uroczystości związane ze zbliżającym się 
Dniem Niepodległości. 

Kierownik Biura Kultury i Promocji Pan Rafał Skwiot odpowiedział, że uroczystości 
rozpoczną się 11 listopada br. o godz. 10.00 Mszą Św. w Parafii św. Wincentego a Paulo 
w  Otwocku. Później delegacje przejdą pod obelisk Józefa Piłsudzkiego, gdzie złożą kwiaty. 
Następnie centralne uroczystości odbędą się w Parku Miejskim w Otwocku. W Józefowie 
uroczystości rozpoczną się o godz. 11.00 Mszą Św. w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej. 
Następnie centralne uroczystości odbędą się pod pomnikiem Józefa Piłsudzkiego. Pan Rafał 
Skwiot dodał, że Powiat Otwocki wraz z Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim zaprasza na 
wydarzenie pn. „Opowiadanie o Niepodległości” zorganizowane w formie warsztatów, 
skierowane do dzieci, młodzieży a także ich rodziców. Warsztaty odbędą się o godz. 12.00 
w  Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, następnie zostanie zorganizowane ognisko na plaży 
na terenie Parku w Otwocku Wielkim oraz odbędzie się koncert utworów Fryderyka Chopina i 
Ignacego Paderewskiego. 

Radna Grażyna Olszewska poinformowała o nieskoordynowaniu wydarzeń, ponieważ 
o godz. 12.00 w Karczewie będzie Msza Św. w Kościele św. Wita, po której złożone będą 
wieńce pod pomnikiem Orła Białego.  

Kierownik Biura Kultury i Promocji Pan Rafał Skwiot stwierdził, iż wydarzenie 
plenerowe nie może być przesunięte na późniejsze godziny, ponieważ będzie ono trwało pięć 
godzin. Kierownik dodał, iż tego dnia każda gmina organizuje swoje uroczystości.  

Radny Jacek Czarnowski powiedział, że Stowarzyszenie Współpracy Promocji 
Międzynarodowej bierze udział w projekcie „Erasmus”. Radny zapewnił, iż wraz 
z  Kierownikiem Biura Kultury i Promocji Panem Rafałem Skwiotem poinformuje radnych 
o  szczegółach projektu na następnym posiedzeniu.  

 
Ad. 4 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 
 
 

Sporządziła: 
 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 
 

Jarosław Kopaczewski  
 


