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Protokół Nr 45/22 

ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 20 stycznia 2022 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 1800 

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 i Profesor 

dr hab. Pan Andrzej Raszkowski. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia. 

2. Informacja na temat zamierzonych i realizowanych inwestycji w szkołach 

powiatowych.  

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu 

Otwockiego. 

4. Omówienie projektu Strategii Powiatu Otwockiego, wnioski i ewentualne zmiany w 

obszarze kultury, sportu i turystyki. 

5. Sprawy różne. 

6. Zakończenie 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 Hanna Majewska – Smółka przedstawiła 

zamierzone i realizowane inwestycje w szkołach powiatowych (dokument w załączeniu). 

Przewodniczący Komisji zapytał, w jakim stanie jest obecnie zabezpieczenie dachu 

Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego na ulicy Literackiej w Otwocku? 

Dyrektor odpowiedziała, że zabezpieczenie dachu polega na tym, że na strychu 

poustawiane są miski, folie oraz wanienki, do których spływa woda podczas przecieków. 

Dyrektor dodała, że jest to już trzeci, ostatni etap wymiany dachu. Ośrodek jest utrzymany na 

bardzo wysokim poziomie, a remont dachu będzie dopełnieniem tych działań.  

 

Ad. 3 

Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku 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. 

Radny Janusz Goliński podziękował i pogratulował nauczycielom za otwartość na 

potrzeby młodzieży. 

Dyrektor podziękowała w imieniu nauczycieli. 

https://www.bip.powiat-otwocki.pl/plik,25772,projekt-nr-4-w-sprawie-planu-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-prowadzonych-przez-powiat-otwocki-na-rok-2022-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-za-ksztalcenie-nauczycieli-oraz.pdf
https://www.bip.powiat-otwocki.pl/plik,25772,projekt-nr-4-w-sprawie-planu-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-prowadzonych-przez-powiat-otwocki-na-rok-2022-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-za-ksztalcenie-nauczycieli-oraz.pdf
https://www.bip.powiat-otwocki.pl/plik,25772,projekt-nr-4-w-sprawie-planu-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-prowadzonych-przez-powiat-otwocki-na-rok-2022-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-za-ksztalcenie-nauczycieli-oraz.pdf
https://www.bip.powiat-otwocki.pl/plik,25772,projekt-nr-4-w-sprawie-planu-dofinansowania-form-doskonalenia-zawodowego-nauczycieli-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-prowadzonych-przez-powiat-otwocki-na-rok-2022-maksymalnej-kwoty-dofinansowania-oplat-za-ksztalcenie-nauczycieli-oraz.pdf
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Przewodniczący Komisji powiedział, że zgodne z przedstawioną informacją kursów 

doszkalających dla nauczycieli w poprzednim roku było mniej. Przewodniczący Komisji 

zapytał, czy podobna sytuacja może wystąpić także w tym roku? 

Dyrektor odpowiedziała, że ze względu na sytuację pandemiczną trudno cokolwiek 

przewidzieć. Bieżące, krótsze szkolenia na pewno się odbędą, natomiast nie wiadomo jak 

będzie w przypadku dłuższych kursów, w tym kursów kwalifikacyjnych czy studiów 

podyplomowych.  

 

W związku z brakiem innych 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 11 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 11 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

Ad. 4 

Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Rafał Skwiot 

poinformował, że w ubiegłym roku z inicjatywy radnej Kingi Błaszczyk – Członka Zarządu 

Powiatu Biuro Kultury i Promocji rozpoczęło prace nad projektem Strategii Rozwoju Powiatu 

Otwockiego na lata 2021 - 2027, ponieważ poprzednia Strategia Rozwoju Powiatu Otwockiego 

stała się już nieaktualna (była ważna do roku 2021). Został powołany Zespół ds. Opracowania 

Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego, wraz z jego Przewodniczącą Kingą Błaszczyk. Po 

kilku miesiącach pracy, warsztatów i  konsultacji do współpracy nad tworzeniem projektu 

został zaproszony Profesor Andrzej Raszkowski, który ma bardzo bogate doświadczenie w 

tworzeniu tego typu strategii. Ostatnie miesiące to okres, gdy Pan Profesor wspólnie 

wypracowany projekt - z głównymi kierunkami i  celami działania - spisywał, rozwijał i 

tworzył. Kierownik powiedział, że w ostatnich tygodniach projekt Strategii trafił do jednostek 

i poszczególnych biur i wydziałów Starostwa Powiatowego. Dodał, że odbędzie się jeszcze 

spotkanie Zespołu ds. Strategii i niebawem projekt zostanie przedstawiony radnym.  

Radna Kinga Błaszczyk – Członek Zarządu Powiatu powiedziała, że Zespół ds. Strategii 

skupił się na dwóch filarach Strategii Rozwoju, takich jak poprawa standardów i jakości 

świadczenia usług przez administrację publiczną w Powiecie Otwockim oraz rozwój turystyki 

weekendowej na terenie powiatu.  

Profesor Andrzej Raszkowski podkreślił, że cały proces i kultura pracy nad Strategią 

Rozwoju Powiatu Otwockiego z jego punktu widzenia jest bardzo pozytywna. Profesor 

potwierdził, że od początku tworzącym przyświecały dwa główne cele – turystyka weekendowa 

oraz poprawa efektywności i jakości usług publicznych. Dokument jest wykonany zgodnie 

z przyjętym harmonogramem i obecnie podlega finalnej części poprawek. Po korekcie 

ponownie trafi do Kierownika Biura Kultury i Promocji Pana Rafała Skwiota i będzie dostępny 

dla radnych. Profesor dodał, że to, co wyróżnia Strategię Powiatu Otwockiego na tle innych to 

analiza sytuacji Powiatu Otwockiego w zestawieniu z innymi powiatami, bogate pytania 

i przeprowadzone badania ankietowe. Sprawia to, że dokument ma formę promocyjną. W ten 

sposób inni samorządowcy, firmy, turyści, przedsiębiorcy i przyszli mieszkańcy Powiatu będą 

mogli pozyskać informacje o  Powiecie Otwockim, natrafiając na dokument np. w Internecie. 

Profesor przedstawił i omówił projekt Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2021-

2027 na podstawie wyświetlonej prezentacji (w załączeniu). 

Radna Aneta Bartnicka, w nawiązaniu do perspektywy lat, powiedziała, że 2021 rok już 

minął, a Strategia będzie przyjmowana w roku 2022, co się ze sobą kłóci. Radna zapytała, czy 
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nie warto byłoby wydłużyć dokument do roku 2030, jeśli po 2027 roku również będzie 

możliwość aplikowania o wnioski unijne? 

Radna Kinga Błaszczyk odpowiedziała, że założeniem było wykonanie i przyjęcie 

projektu w roku 2021. To się niestety nie udało, ale ze względu na to, aby nie było przerwy, 

wpisano rok 2021. Radna zobowiązała się do sprawdzenia kwestii zmiany roku. Następnie 

radna powiedziała, że na posiedzeniach Zarządu Powiatu nie poruszano tematu przedłużenia 

Strategii, więc temat podlega ewentualnej dyskusji.  

Profesor poparł powyższą wypowiedź. 

Radna Grażyna Olszewska zapytała czy projekt Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego 

będzie przyjmowany na najbliższej sesji. Radna poparła propozycję radnej Anety Bartnickiej 

w kwestii wydłużenia okresu obowiązywania Strategii i poprosiła, aby Zarząd Powiatu pochylił 

się nad tym pomysłem. 

Radna Jolanta Koczorowska odpowiedziała, że projekt nie będzie przyjmowany na 

najbliższej sesji. 

Profesor powiedział, że z punktu widzenia merytorycznego propozycja jest jak 

najbardziej akceptowalna, natomiast kwestia formalna podlega decyzji Zarządu Powiatu. 

Profesor dodał, że dopasuje się do preferencji radnych. 

Radny Robert Kosiński również poparł propozycję radnej Anety Bartnickiej. Dodał, że 

dokumentem krajowym, obowiązującym do roku 2030, jest Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego.  

Radna Aneta Bartnicka zapytała, kiedy radni otrzymają szkic projektu Strategii 

Rozwoju Powiatu Otwockiego oraz jaka jest perspektywa jej przyjęcia. 

Radna Kinga Błaszczyk wraz z Profesorem poinformowali, że obecnie dokument jest 

w procesie korekty. W poniedziałek zostanie przesłany do Pana Rafała Skwiota, który następnie 

prześle ją do członków Komisji. 

Radna Jolanta Koczorowska poprosiła o przesłanie draftu do wszystkich radnych. 

Radna Kinga Błaszczyk poinformowała, że radni będą przyjmować projekt, jak tylko 

praca zostanie ukończona, przy czym marzec jest już ostatecznym terminem przyjęcia. Być 

może zostanie zwołane wspólne posiedzenie komisji w tej kwestii.  

Radna Aneta Bartnicka zapytała, ile osób średnio wzięło udział w ankietach, o których 

wspominał Pan Profesor i gdzie były one udostępniane? 

Profesor poinformował, że 117 osób wzięło udział w ankietach na bazie ogólnopolskich 

doświadczeń. Jest to wynik standardowy, a badanie miało charakter sygnalny. Ankiety 

udostępniono na stronie Powiatu Otwockiego w wersji online oraz popularyzowano poprzez 

social media.  

Radna Kinga Błaszczyk uzupełniła, że ankiety poza publikowaniem na stronie Powiatu 

Otwockiego i mediach społecznościowych, wysyłane były również do Linii Otwockiej 

i pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych, mimo to niewiele 

osób wzięło w nich udział. 

Radna Jolanta Koczorowska zapytała czy wydłużenie opracowania o trzy lata będzie 

wymagało dodatkowej pracy i wydłużenia czasu przygotowania dokumentu Strategii Rozwoju 

Powiatu Otwockiego. Radna podkreśliła, że część diagnostyczna dokumentacji odnosi się 

również do roku 2021. Następnie radna powiedziała, że jej zdaniem po ukończeniu prac nad 

projektem, należy wysłać ją do wszystkich radnych, ponieważ tematyka dotyczy również 

innych komisji. Dodała, że wspólne posiedzenie komisji w trybie zdalnym, dotyczącym 

dyskusji o tak dużym dokumencie i w tak wielkiej grupie, nie będzie skuteczne. 

Radna Kinga Błaszczyk poinformowała, że w najbliższym czasie, z powodu pandemii, 

spotkanie w trybie stacjonarnym nie będzie zapewne możliwe.  

Profesor poprosił o przesyłanie ewentualnych uwag przez radnych do projektu pisemnie 

oraz o to, aby nie polegało to na uwzględnianiu indywidualnych głosów – chodzi o to, aby 
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procedura ta miała pewną spójność.  

Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że jej zdaniem najlepiej ocenić projekt jako 

pewną całość. 

Radna Grażyna Olszewska poparła powyższe wypowiedzi. Powiedziała, że sytuacja 

była otwarta, do prac nad dokumentem byli zaproszeni wszyscy radni. Radni dokument 

otrzymają, ale trudno wyobrazić sobie to, aby teraz wszystkie pojedyncze sugestie traktowane 

były indywidualnie. Radna uznała, że praca na komisji polegać powinna na tym, by wnioski, 

które miałyby być wprowadzone jako korekta, wypływały z poszczególnych komisji. 

Przewodniczący Komisji zaproponował, że po zapoznaniu się z draftem Strategii 

Rozwoju Powiatu Otwockiego, zwoła posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

Wnioski, jeśli takowe się pojawią na posiedzeniu, zostaną przekazane, jako wnioski Komisji.  

Radni zgodzili się z powyższą propozycją. 

Profesor podziękował radnym za wszystkie uwagi i kreatywne podejście do tematu. 

Przewodniczący Komisji podziękował Profesorowi za wystąpienie. 

 

Ad. 5 

Przewodniczący Komisji, w kwestii koordynatora ds. sportu – sprawa poruszana na 

poprzednim posiedzeniu Komisji, poinformował o piśmie z dnia 17.01.22 r. Kierownika Biura 

Kultury i Promocji Rafała Skwiota w tej kwestii (w załączeniu). 

Kierownik Biura Kultury i Promocji streszczając powyższe pismo, poinformował, że 

koordynacją Mistrzostw Powiatu Otwockiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

zajmuje się Biuro Kultury i Promocji, ale w związku z faktem, że zadanie to wymaga obecności 

na zawodach, często jednego dnia w  dwóch miejscach jednocześnie, częstych wyjazdów, 

rekonesansu obiektów, ustawienia namiotów, nagłośnienia itd., część z tych zadań Biuro 

zlecało na zewnątrz. Przejmował je koordynator ds. sportu, którego rola ograniczała się tylko 

do wsparcia w koordynacji Mistrzostw. Kierownik powiedział, że w czasie pandemii Zarząd 

Powiatu zdecydował o  wycofaniu się z organizacji Mistrzostw Powiatu Otwockiego, 

w  związku z czym umowa z  koordynatorem nie była już kontynuowana.  Kierownik dodał, że 

pozostałymi zadaniami z zakresu sportu m.in. organizowaniem, współorganizowaniem 

wydarzeń z zakresu sportu, jak też otwartymi konkursami ofert i tzw. małymi grantami 

w  kwestii sportu zajmują się pracownicy Biura. 

Przewodniczący Komisji reasumując powiedział, że ponieważ obecnie Mistrzostwa 

Powiatu Otwockiego nie odbywają się, więc nie ma potrzeby zatrudniania koordynatora.  

Radny Jacek Czarnowski podkreślił, że jego zdaniem w kwestii szerzenia różnych form 

rywalizacji dzieci i młodzieży w czasie pandemii w trybie online, rola osoby, która by się tym 

zajmowała, jest ogromna. Koordynator mógłby motywować i mobilizować wszystkich 

edukatorów, w tym nauczycieli sportu. Radny dodał, że poza pandemią, jest wiele zastosowań 

dla tego typu stanowiska. Doświadczenie z lat ubiegłych ukazuje, że praca dla koordynatorów 

zawsze się znajdowała. Radny uznał, że warto podjąć działania w kierunku zatrudnienia 

koordynatora, chociażby jako formę wsparcia pracowników Biura Kultury i Promocji, którzy 

mają bardzo dużo obowiązków.  

Radna Aneta Bartnicka powiedziała, że obecnie sytuacja jest trudna i ciężko cokolwiek 

zaplanować, ale należy przemyśleć kwestię organizacji Mistrzostw Powiatu Otwockiego na 

wiosnę, gdy pandemia nieco ustępuje. Mistrzostwa były dużym, ważnym wydarzeniem dla 

gmin i szkół. Rola Powiatu Otwockiego była niezwykle ważna, ponieważ Powiat docierał do 

wszystkich szkół i tworzył szansę mobilizacji dzieci do aktywności fizycznej. Radna dodała, 

że e-sporty nie są sprzymierzeńcem zdrowia i kondycji dzieci, dlatego warto przemyśleć powrót 

do Mistrzostw, chociażby w formie dyscyplin odbywających się tylko na świeżym powietrzu. 

Radna Kinga Błaszczyk poinformowała, że Zarząd Powiatu wystąpił o rekomendacje 

do dyrektorów szkół powiatowych i gminnych w kwestii organizacji Mistrzostw Powiatu 
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Otwockiego. Jedna rekomendacja była pozytywna, pozostałe negatywne. Radna powiedziała, 

że do decyzji dyrektorów przyczyniła się nie tylko sytuacja pandemiczna, ale także duże braki 

wiedzy u dzieci po nauczaniu zdalnym. Radna powiedziała, że na następnym posiedzeniu 

omawiany będzie zapewne szczegółowy harmonogram wydarzeń zaplanowanych na rok 2022. 

Środki na organizację Mistrzostw Powiatu Otwockiego są już zabezpieczone w budżecie, 

w  związku z  powyższym w przyszłym roku szkolnym Mistrzostwa się odbędą. Następnie 

radna dodała, że obecnie nie ma potrzeby zatrudniania koordynatora ds. sportu. Pracownicy 

Biura Kultury i Promocji są specjalistami, którzy świetnie wykonują swoją pracę i nie ma na 

razie sytuacji przeciążenia ich obowiązkami. 

Radny Jacek Czarnowski powiedział, że nie podziela kierunku e-sportu, ale nie można 

dać zapomnieć dzieciom i młodzieży, że istnieje rywalizacja, nawet w formie online. Radny 

poparł radną Anetę Bartnicką w kwestii organizacji Mistrzostw Powiatu Otwockiego i dodał, 

że owszem, dzieci mają zaległości w nauce po nauczaniu zdalnym, ale nie można ich nadrabiać 

kosztem zajęć z wychowania fizycznego. Następnie radny podziękował za informację radnej 

Kingi Błaszczyk w kwestii pracowników Biura Kultury i Promocji – jeśli nie są oni przeciążeni 

obowiązkami, nie ma sensu zatrudniania koordynatora ds. sportu. 

Radna Grażyna Kilbach również poparła propozycję organizacji Mistrzostw Powiatu 

Otwockiego. Radna powiedziała, że jest zawiedziona tym, że Mistrzostwa nie odbyły się w tym 

roku. Dodała, że w czasie pandemii kondycja psychiczna uczniów jest trudna. Sport, zawody 

i wspólna rywalizacja są im bardzo potrzebne do tego, aby mieć zdrowie i siłę do nadrabiania 

zaległości w nauce.  

Radna Kinga Błaszczyk powiedziała, że Zarząd Powiatu nie jest przeciwnikiem 

organizacji Mistrzostw Powiatu Otwockiego, jednak przeważająca ilość negatywnych 

rekomendacji dyrektorów szkół w tej kwestii jest bardzo istotna, ponieważ szkoły po prostu nie 

wystartują. 

Radny Robert Kosiński zachęcił, aby być gotowym do wystartowania z  zawodami 

w momencie, gdy sytuacja pandemiczna trochę się uspokoi.  

Radny Janusz Goliński poparł powyższą wypowiedź.  

Radny Jacek Czarnowski poprosił o interwencję w sprawie przewróconego płotu przy 

parkingu LO im. K.I Gałczyńskiego w Otwocku. 

Radna Kinga Błaszczyk poinformowała, że sprawa zostanie pilnie zgłoszona. 

 

Ad. 6 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 

 

Jarosław Kopaczewski 

 

 

 

 

 


