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Protokół Nr 44/21 
ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
w dniu 9 grudnia 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 1615 do 1830 

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. 
 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. Przywitanie Radnych i zaproszonych gości. 
2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na Sesję Rady Powiatu. 
3. Omówienie i zaakceptowanie Planu Pracy KEKiS na 2022 rok. 
4. Sprawy różne. 
5. Zamknięcie posiedzenia.  

 

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

przywitał obecnych i  zapytał czy radni zgłaszają uwagi do przedstawionego porządku obrad. 
Nie zgłoszono uwag. 
 

Ad. 2 
Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska – Smółka omówiła 

projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki na rok 2022, 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 
 

W związku z tym, że projekt uchwały nie będzie procedowany na najbliższej sesji, 
Komisja ustaliła, że zostanie on zaopiniowany na styczniowym posiedzeniu Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu. 

 
Ad. 3 

Przewodniczący Komisji przedstawił plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
i  poprosił radnych o zgłaszanie uwag. 

 

Propozycje radnej Jolanty Koczorowskiej: 
 wprowadzenie punktu przygotowania do rekrutacji, informacji nt. szkół i nowych 

kierunków kształcenia; 
 spotkania z przedstawicielami jednostek kultury z terenu Powiatu Otwockiego 

zorganizować z uwzględnieniem podziału na gminy lub podziału na sektor 
samorządowy i sektor niepubliczny; 
 
Propozycje radnego Jacka Czarnowskiego: 

 wizyty w placówkach szkolno – wychowawczych (wizytacja placówek oświatowych, 



 

2 
 

za sugestią Dyrektor Oświaty Powiatowej pod koniec sierpnia), Powiatowej Bibliotece 
Publicznej i  Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury; 

  spotkania z przedstawicielami jednostek kultury z terenu Powiatu Otwockiego 
powinny odbyć się w okresie między feriami a Wielkanocą; 

 omówienie wniosków do budżetu w zakresie kultury, edukacji, sportu oraz remontów 
i  inwestycji w placówkach oświatowych na rok 2022/23 powinno odbyć się we 
wrześniu; 

 zorganizowanie spotkania z przedstawicielami NGOS;  
 włączenie do planu punktów związanych z promocją, turystyką, seniorami, ewaluacją 

budżetu, sportem oraz partnerstwem Powiatu Otwockiego z miastem Nowowołyńsk. 
 

Kierownik Biura Kultury i Promocji Pan Rafał Skwiot na prośbę radnego Jacka 
Czarnowskiego wyjaśnił, że podczas omówienia aktualnych aktywności Powiatu w sferze 
kultury, sportu i rekreacji przedstawiany jest raport i  analiza z podsumowaniem tego, co 
wydarzyło się w ostatnich miesiącach tj. wszystkie wydarzenia organizowane 
i  współorganizowane przez Powiat Otwocki, sposób pracy Biura Kultura i Promocji itp.  

Przewodniczący Komisji na prośbę radnego Jacka Czarnowskiego wyjaśnił, że punkty 
dotyczące opieki nad zabytkami w Powiecie Otwockim umieszczone zostały w planie pracy 
w  lutym i we wrześniu, aby radni mieli bieżącą informację na ten temat.  

Radni zasugerowali, aby spotkanie odbyło się raz, natomiast informacje na temat 
zabytków Przewodniczący Komisji może przekazać radnym na posiedzeniu Komisji, po 
wcześniejszym skontaktowaniu się ze Społecznym Opiekunem Zabytków.  

Przewodniczący Komisji ustosunkował się do powyższej prośby. Następnie nawiązując 
do ewaluacji budżetu zaznaczył, że znajduje się ona już w planie pracy w  sprawach bieżących. 

Kierownik Biura Kultury i Promocji poinformował, że w pierwszej połowie roku Biuro 
Kultury i Promocji planuje spotkanie z przedstawicielami NGO- sów. Kierownik dodał, że takie 
spotkanie odbywa się cyklicznie, co roku. Organizowane jest również Forum Gospodarcze, na 
które radni są zapraszani. 

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zaproponował, aby wdrożyć punkt 
omówienia wniosków ze spotkania z przedstawicielami NGOS. 

Radny Paweł Ajdacki powiedział, że istnieje potrzeba zorganizowania posiedzenia 
poświęconemu kwestiom turystyki, najpóźniej do kwietnia. 

Przewodniczący Komisji zapytał czy draft Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego jest 
już gotowy. 

Kierownik Biura Kultury i Promocji poinformował, że projekt będzie gotowy 
w  przyszłym tygodniu.  

Radna Grażyna Kilbach poparła wypowiedź radnego Pawła Ajdackiego oraz 
zaproponowała, aby spotkanie dotyczące Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego odbyło się 
w  styczniu, po tym, jak radni otrzymają jej gotowy projekt. 

Radny Robert Kosiński poparł propozycje radnego Jacka Czarnowskiego w kwestii 
wyjazdowych posiedzeń Komisji. Radny powiedział, że placówek jest dużo i nawet dwudniowe 
posiedzenie może okazać się zbyt krótkie, aby odwiedzić je wszystkie. Następnie radny, 
w  kontekście sportu poinformował, że w planie pracy powinien znaleźć się punkt dotyczący 
koordynatora sportowego, którego obecnie w Powiecie Otwockim nie ma.  

Radna Jolanta Koczorowska zapytała, jakie są kompetencje ww. koordynatora. 
Kierownik Biura Kultury i Promocji poinformował, że rola koordynatora polegała 

przede wszystkim na koordynacji działań w ramach Mistrzostw Powiatu Otwockiego. W czasie 
pandemii odwołano większość tych wydarzeń, dlatego Biuro Kultury i Promocji zakończyło 
współpracę z  koordynatorem. Kierownik dodał, że obecnie szkoły nie są zainteresowane 
organizacją Mistrzostw Powiatu Otwockiego, więc zatrudnianie koordynatora jest bezzasadne. 
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 Radna Grażyna Kilbach powiedziała, że jej zdaniem koordynator jest potrzebny i warto 
byłoby go zatrudnić. 

Kierownik Biura Kultury i Promocji poinformował, że po analizach i zapytaniu 
wysłanym do szkół, Oświaty Miejskiej i Powiatowej została podjęta decyzja o niezatrudnianiu 
koordynatora. 

Dyrektor Oświaty Powiatowej uzupełniła, że okres pandemii w szkołach był bardzo 
ciężki, dlatego dyrektorzy podjęli taką decyzję. Gdy sytuacja pandemiczna się unormuje, szkoły 
powrócą do zawodów sportowych.  

Radna Grażyna Kilbach powiedziała, że pozostaje przy stanowisku wznowienia cyklu 
zawodów.  

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby kwestię aktywizacji sportowej młodzieży 
w Powiecie Otwockim i powołania koordynatora ds. sportu omówić w styczniu. 

Radny Robert Kosiński powiedział, że możliwość powrócenia do zawodów będzie 
częścią aktywizacji młodzieży. Radny dodał, że komunikaty rządowe w ostatnim roku nie 
zabraniały uczestniczenia w tego typu imprezach. 

Dyrektor Oświaty Powiatowej zaznaczyła, że wiele klas obecnie jest na kwarantannach 
lub nauczaniu zdalnym. Dyrektor powiedziała, że jej zdaniem do aktywizacji sportowej będzie 
można powrócić na przełomie lutego i marca. 

Radna Grażyna Kilbach oraz radny Robert Kosiński poparli powyższą wypowiedź.  
Radny Janusz Goliński zaznaczył, że plan pracy będzie można realizować w zależności 

od sytuacji pandemicznej.  
Radny Jacek Czarnowski nawiązując do swojej propozycji istotnej kwestii budowania 

partnerstwa Powiatu Otwockiego z miastem Nowowołyńsk zaproponował, aby wdrożyć ją do 
planu pracy już na początku roku.  

Kierownik Biura Kultury i Promocji powiedział, że w ramach odnowionej współpracy 
goście z Nowowołyńska zostali zaproszeni na Forum Gospodarcze. Kierownik poinformował, 
że w budżecie Biura Kultury i Promocji na przyszły rok zostały zabezpieczone środki na 
kontynuowanie współpracy.  

Dyrektor Oświaty Powiatowej poinformowała, że podczas spotkań z przedstawicielami 
Nowowołyńska odbyły się rozmowy nt. przyjazdu młodzieży z Ukrainy do Polski. Pomysł 
omówienia tej kwestii na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu jest bardzo trafny 
i  można go zrealizować w lutym. 

Przewodniczący pozytywnie ustosunkował się do powyższych wypowiedzi. 
Radny Marcin Olpiński zaproponował, aby w kontekście współpracy z Ukrainą, 

uczniowie z Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie oraz zaproszeni 
goście z Ukrainy wzięli udział w zajęciach sportowych o profilu wojskowym. 

Dyrektor Oświaty Powiatowej powiedziała, że ww. szkoła podlega Gminie Karczew. 
Radny Robert Kosiński zasugerował, w kontekście wymiany młodzieży ukraińskiej, 

warto skorzystać z programów zewnętrznych, dzięki którym można uzyskać dotacje na to 
przedsięwzięcie. 

 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie plan pracy Komisji Edukacji, Kultury 

i Sportu wraz ze zgłoszonymi przez radnych uwagami. 
 

Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na rok 2022, który stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu, został przyjęty pozytywnie.  

Głosowanie: „za” – 10 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 
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Ad. 4 
           Radny Robert Kosiński poprosił o informacje w kwestii finalizowania realizacji 
inwestycji remontu parkingu przy budynku LO im. K.I Gałczyńskiego w Otwocku.  
            Dyrektor Oświaty Powiatowej poinformowała, że parking, ze względu na odbiory 
i  inne formalności, nie będzie skończony w  tym roku.  

Radny Jacek Czarnowski pogratulował świetnie wykonanej inwestycji. 
Radny Robert Kosiński powiedział, iż rozumie, że opóźnienie terminu nie jest winą 

wykonawcy, tylko problemów wynikających z pandemii. 
Dyrektor Oświaty Powiatowej potwierdziła, że opóźnienie prac spowodowane jest 

sytuacją pandemiczną. 
 

Ad. 5 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 

 
 

 
 

Sporządziła: 
 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 
 

Jarosław Kopaczewski 
 

 
 
 

 
 
 

 

 


