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Protokół Nr 47/22 

ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 17 lutego 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 16
15 

do 18
15

. 

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

Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Pani Anna Bielicka i Kierownik Biura 

Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Pan Rafał Skwiot. 

 

Porządek posiedzenia: 
1. Informacja na temat funkcjonowania Powiatowej Biblioteki Publicznej w roku 

2021. Planowane zamierzenia i omówienie dotychczasowych realizacji w roku 

2022. 

2. Omówienie Wykazu wydarzeń realizowanych przez Powiat Otwocki w 2022 

roku. 

3. Turystyka i wypoczynek w Powiecie Otwockim- realizacje, plany i zamierzenia.  

4. Współpraca z powiatem partnerskim na Ukrainie w obszarze kultury, edukacji 

i sportu. 

5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń KEKiS. 

6. Sprawy bieżące. 

 

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. 1  
Dyrektor w Otwocku Pani Anna Bielicka omówiła, jak funkcjonowała Powiatowa 

Biblioteka Publiczna w roku 2021. Powiedziała, że Biblioteka w czasie pandemii otwarta była 

przez cały czas, a czytelnicy zamawiali książki telefonicznie lub mailowo. Na zakup książek, 

e-booków i audiobooków przeznaczono łącznie 35 tys. zł. W ramach działalności kulturalno – 

oświatowej odbyły się konkursy biblioteczne, spotkania autorskie, spotkania w ramach 

popularyzacji czytelnictwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, lekcje biblioteczne, imprezy 

kulturalne, warsztaty edukacyjne, wystawy, formy działalności charytatywnych, 

edukacyjnych, literackich i plastycznych. Nie udało się zrealizować tylko jednego 

wydarzenia, a mianowicie 15 - lecia twórczości otwockiej pisarki Magdaleny Kordel. W 

ramach działalności instruktorskiej odbyły się konsultacje z dyrektorami bibliotek gminnych, 

konsultacje covidowe, szkolenia dla bibliotekarzy i sprawozdania nadzoru merytorycznego 

nad całokształtem działalności bibliotek gminnych. W minionym roku zakupiono wrzutnię do 

książek, utworzono miniserwerownię oraz elektroniczny podpis. Dyrektor następnie 

przedstawiła plany na rok 2022. Powiedziała, że w styczniu br. zaczęły się sprawozdania 

nadzoru merytorycznego nad całokształtem działalności bibliotek gminnych, odbyła się m.in. 

wystawka na Dzień Babci i Dziadka i ogłoszono konkurs poetycki pn. „Wiosna, ach to Ty!”.  

Planowane wydarzenia na marzec i kwiecień br. to m.in. inauguracja Koła Miłośników 

Poezji, spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji, spotkania autorskie, prelekcje 

multimedialne i lekcje biblioteczne z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, 

wystawa fotograficzna „Drzewa wokół nas", warsztaty historyczno – literackie, które 

poprowadzi Monika Sawicka, autorka książek. Dyrektor powiedziała, że maj jest miesiącem 
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książki i bibliotekarza, w związku z tym zorganizowane będzie wiele wydarzeń m.in. 

szkolenie wraz z wycieczką bibliotekarzy gminnych do Biblioteki Narodowej, spotkania w 

przedszkolach, spotkania z dyrektorami bibliotek oraz podsumowanie roku wraz z 

omówieniem sprawozdań z Wicestarostą. Na kolejne miesiące zaplanowano m.in. promocję 
książki z okazji Światowego Dnia Czekolady, Święto Wolnych Książek, Dzień lub Tydzień 
Amerykański w związku z wystąpieniem o grant do Ambasady Amerykańskiej, spotkania 

autorskie, Dzień Miłośników Książek, Międzynarodowy Dzień Czytania Komiksów, Dzień 
Wolności i Solidarności, rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, Narodowe Czytanie, 

wystawa znaczka pocztowego: „Filatelistyka” w Otwocku oraz wystawa związana z 

Otwockiem i stylem świdermajer, zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, sesja zdjęciowa 

z dziećmi z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. Dyrektor dodała, że 

zaplanowano również: zautomatyzowanie wrzutni, przystosowanie schodów dla osób 

niepełnosprawnych, zakup pętli indukcyjnej oraz wprowadzenie tłumacza migowego 

i wprowadzenie nauki języka angielskiego dla początkujących seniorów 

Przewodniczący Komisji zapytał, na czym będzie polegało Święto Wolnych Książek. 

Dyrektor odpowiedziała, że zaplanowano utworzenie dwóch budek książkowych – 

jednej w pobliżu Biblioteki, a drugiej w pobliżu Starostwa Powiatowego. Interesanci będą 
tam mogli wymieniać się książkami.  

  Przewodniczący Komisji zapytał, w jaki sposób odbędzie się wprowadzenie tłumacza 

migowego? 

Dyrektor odpowiedziała, że jedna z pracownic Powiatowej Biblioteki odbędzie 

szkolenie języka migowego. 

Radny Jacek Czarnowski zapytał, jak Pani Dyrektor uporała się z tematem dostępności 

dla osób niepełnosprawnych w związku z wymogami, które obowiązują we wszystkich 

placówkach? Od kiedy nowe zasady zostały wprowadzone i w jakim zakresie? 

Dyrektor powiedziała, że zmiany wprowadzane są sukcesywnie. Zostały namalowane 

pasy na parkingu dla osób niepełnosprawnych, zainstalowana zostanie również winda. 

Radny Jacek Czarnowski zaproponował odwołanie się do zaleceń montowania windy, 

ponieważ w związku z tym, że na pierwszym piętrze budynku nie ma księgozbiorów, jest to 

działanie bezpodstawne.  

Dyrektor poinformowała, że sprawa będzie jeszcze omawiana z Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostą Otwockim. 

Radny Jacek Czarnowski w nawiązaniu do strony internetowej Biblioteki, zapytał czy 

wypełnione zostały wymogi dotyczące dostępności. Następnie radny powiedział, iż Pani 

Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury często organizuje obozy polsko - 

amerykańskie. Radny zapytał czy odbywały się rozmowy z Panią Dyrektor PMDK 

w kontekście planowanego Dnia Amerykańskiego. 

Dyrektor poinformowała, że wymogi zostały wypełnione. Następnie powiedziała, że 

jest umówiona z Panią Dyrektor PMDK na działania w powyższej kwestii. 

Przewodniczący Komisji zapytał, w jaki sposób działa podpis elektroniczny? 

Dyrektor powiedziała, że dzięki podpisowi elektronicznemu podpisany zostaje tylko 

jeden dokument bez dostępności do danych przez osoby postronne.  

Radna Aneta Bartnicka zapytała czy Pan Starosta podjął decyzję na temat garaży 

wolnostojących. 

Dyrektor odpowiedziała, że nie ma jeszcze decyzji - sprawa będzie omawiana na 

spotkaniu z Członkami Zarządu Powiatu.   

Radny Robert Kosiński zapytał czy Powiatowa Biblioteka Publiczna startowała jako 

beneficjent do budżetów partycypacyjnych.  

Dyrektor odpowiedziała, że Biblioteka nie ma możliwości wystąpienia do ww. 

budżetu, ale wnioskuje o dotacje z innych źródeł.   
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Radny Jacek Czarnowski wyjaśnił, że Powiatowa Biblioteka Publiczna nie może 

ubiegać się o środki z budżetu obywatelskiego, ale czytelnicy mogą ubiegać się o środki dla 

Powiatowej Biblioteki Publicznej. Ideą budżetu obywatelskiego jest to, że mieszkańcy 

proponują i decydują w głosowaniu o tym, na co będą przeznaczone środki.  

Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że obywatele głosują, ale instytucje również 
mogą składać wnioski do budżetu obywatelskiego.  

Radny Robert Kosiński poparł powyższą wypowiedź. 
Dyrektor zobowiązała się do sprawdzenia regulaminu w tej kwestii. 

Radny Janusz Goliński poruszył temat bezpieczeństwa na ulicy Pułaskiego 

w Otwocku, która co prawda jest drogą gminną, ale znajduje się przy niej kilka placówek 

powiatowych. Powiedział, że oznakowanie poziome na tej ulicy jest fatalne, co sprawia, że 

jest tam bardzo niebezpiecznie. Przypomniał, że apelował na innych komisjach o to, aby 

zwrócić uwagę na ten problem.  

Radny Robert Kosiński potwierdził, że ulica Pułaskiego w Otwocku jest drogą gminną 
i poinformował, że Gmina Otwock będzie remontować całą ulicę Pułaskiego, łącznie 

z oznakowaniem pionowym i poziomym. 

Dyrektor poparła powyższą wypowiedź.  
Radny Jacek Czarnowski w nawiązaniu do dyskusji o budżecie obywatelskim 

powiedział, że zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Miasta Otwocka, propozycje 

projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy 

mieszkaniec Otwocka, który zbierze podpisy co najmniej 30 osób popierających jego projekt. 

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Otwocka, osoby małoletnie muszą 
posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego do udziału w procedurze oraz by 

samodzielnie oddać głos.  

Dyrektor w odpowiedzi na pytania radnej Jolanty Koczorowskiej poinformowała, że 

osoby zaproszone na Światowy Dzień Czekolady to dzieci i młodzież z półkolonii oraz 

seniorzy. Podczas spotkania promowana będzie książka pt. „Wedlowie. Czekoladowe 

imperium”. 

Radny Jacek Czarnowski poprosił, aby radni otrzymywali e - mailem zaproszenia na 

wydarzenia organizowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną. 
Dyrektor pozytywnie ustosunkowała się do powyższej prośby. 

Radna Grażyna Olszewska pogratulowała Pani Dyrektor przygotowania tak bogatego 

programu. 

Radna Aneta Bartnicka zwróciła uwagę na to, że Powiatowa Biblioteka Publiczna 

spełnia swoje podstawowe, merytoryczne zadanie. Bibliotekarze z terenu powiatu otwockiego 

czują się zaopiekowani, mają wsparcie merytoryczne i spotykają się w gronie fachowców. 

Radna powiedziała, że cieszy się z tego, że jest to realizowane w tak wzorowy sposób.  

Radna Jolanta Koczorowska poparła inicjatywę wyjazdu bibliotekarzy gminnych do 

Biblioteki Narodowej.  

Przewodniczący Komisji podziękował Pani Dyrektor za wystąpienie.  

 

Ad. 2 Ad. 3 
Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Pan Rafał 

Skwiot omówił harmonogram wydarzeń i projektów realizowanych przez Powiat Otwocki 

w 2022 roku (wyciąg nr 1622 z projektu protokołu nr 213/22 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Otwockiego z dnia 19.01.22 r. wraz z harmonogramem wydarzeń – w załączeniu). 

Przewodniczący Komisji zapytał, ile chórów uczestniczy w Przeglądzie Chórów 

Powiatu Otwockiego? Przewodniczący Komisji poprosił również o odniesienie się do budżetu 

przeznaczonego na imprezę. 
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Kierownik odpowiedział, że zwykle jest to ok. 8 - 9 chórów z terenu powiatu 

otwockiego. Dodał, że chóry nie otrzymują wynagrodzenia za udział w imprezie. Partnerem 

jest parafia, która udostępnia kościół i pomieszczenia, natomiast 7 tys. zł przeznaczone będzie 

na catering.  

Radny Jacek Czarnowski zapytał, ile środków przewidziano na Małe Granty i Otwarte 

Konkursy Ofert w sporcie, a ile w kulturze? 

Kierownik odpowiedział, że zwyczajowo na Małe Granty przeznacza się 20 % kwoty 

przeznaczonej na Otwarte Konkursy Ofert. 

Radny Jacek Czarnowski zapytał, dlaczego jest tak duża różnica w ilości środków 

przeznaczonych na sport i kulturę? 

Kierownik wyjaśnił, że największe zapotrzebowanie ze strony NGOSów zazwyczaj 

jest w kulturze. Dodatkowo Biuro Kultury i Promocji musiało szukać oszczędności i w 

związku z  tym, że zaplanowano przeznaczyć 40 tys. zł na Mistrzostwa Szkół Powiatu 

Otwockiego, mniej środków przeznaczono na Małe Granty i Otwarte Konkursy Ofert w 

zakresie sportu.  

Radny Jacek Czarnowski zapytał czy na turystykę również są przeznaczone środki. 

Kierownik powiedział, że na turystykę przeznaczone będzie 8 tys. zł., jest to niewiele, 

ale biorąc pod uwagę to, że oczekiwania nie są wysokie, kwota ta spełni zapotrzebowanie.  

Radny Jacek Czarnowski zapytał czy planowane jest w tym roku wykonanie 

wydawnictw turystycznych i gadżetów promocyjnych. 

Kierownik odpowiedział, że tak - na gadżety promocyjne przeznaczone jest 20 tys. zł. 

Wydawnictwa turystyczne będą realizowane w podstawowym zakresie. 

Przewodniczący Komisji zapytał o Grant na teatr szkolny. 

Kierownik poinformował, że sprawa ta pozostaje w kompetencjach radnej Kingi 

Błaszczyk - Członka Zarządu Powiatu. 

Radny Paweł Ajdacki zapytał czy środki przeznaczone na turystykę będą tylko na 

dofinansowanie projektów realizowanych przez NGOsy, czy może są przewidziane w 

budżecie środki na trwalsze działania związane z rozwojem turystyki, jak chociażby wsparcie 

odnawiania szlaków turystycznych? 

Kierownik powiedział, że w harmonogramie zadania związane z turystyką nie zostały 

ujęte, co nie znaczy, że nie są one realizowane. Powiat Otwocki wraz ze Stowarzyszeniem 

Pro Fortalicium od kilku lat realizuje projekt tworzenia i renowacji szlaków turystycznych, 

głównie pod względem historycznym. Kierownik dodał, że liczy na to, że od przyszłego roku, 

w związku z nową Strategią Powiatu Otwockiego, środki na turystykę będą znacznie większe.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że w celu omówienia projektu Strategii 

Powiatu Otwockiego pojawiła się inicjatywa zwołania wspólnego posiedzenia komisji. 

Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że propozycja jest taka, aby przedstawić 
radnym gotowy projekt na wspólnym posiedzeniu komisji, a potem każda komisja wyda 

swoją opinię. Następnie radna zapytała o piknik militarno - historyczny w Kątach z galą disco 

- polo.  

Kierownik powiedział, że ww. wydarzenie na 90 % nie odbędzie się, ale nie ma 

jeszcze formalnego potwierdzenia w tej kwestii. Obciążenia finansowe są znacznie większe 

niż w latach ubiegłych i jeśli Powiat Otwocki nie wyasygnuje dodatkowych środków, to 

organizator sam nie zrealizuje zadania.  

Radny Jacek Czarnowski zapytał czy Powiat Otwocki będzie w jakikolwiek sposób 

honorował lub upamiętniał patronów roku 2022. Radny uznał, że w ten sposób można byłoby 

wykazać się ogromną inicjatywą nadając nurt dla placówek powiatowych, które mogłyby się 
w to włączyć.  

Kierownik powiedział, że w ubiegłym roku udało się zakupić, przy wsparciu radnego 

Pawła Ajdackiego, tablicę pamiątkową Państwa Dłuskich, w związku z czym planuje się 
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zorganizowanie wydarzenia upamiętniającego wraz z zamontowaniem i odsłonięciem tablicy. 

Kierownik dodał, że jeśli trafi się taka okazja, to Biuro Kultury i Promocji jest otwarte na 

propozycje honorowania innych osób, zwłaszcza tych związanych z Powiatem Otwockim.  

Radny Jacek Czarnowski podkreślił, że Sejm i Senat Rzeczpospolitej ustanowił rok 

2022 rokiem m.in. Józefa Wybickiego, Adama Mickiewicza czy Marii Konopnickiej i warto 

byłoby podjąć działania w kierunku upamiętnienia tych osób. 

Radny Paweł Ajdacki poparł powyższą wypowiedź. Powiedział, że szczególnie 

ujmuje się za postacią Adama Mickiewicza, ponieważ na terenie powiatu otwockiego 

nagrywany był film „Pan Tadeusz” oraz mieszkał Michał Andriolli, który zilustrował „Pana 

Tadeusza”.  

Radny Janusz Goliński również poparł powyższe wypowiedzi. Następnie zaapelował 

o zwiększenie środków w budżecie na sport, kulturę i turystykę. 
Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że jeśli uda się przenieść środki 

z odwołanego pikniku w Kątach, można je przeznaczyć na inicjatywę zaproponowaną przez 

radnego Jacka Czarnowskiego. 

Kierownik na prośbę Przewodniczącego Komisji poinformował, że zaproponowane 

przez radnych inicjatywy można jak najbardziej zorganizować w sposób bezbudżetowy. Biuro 

Kultury i Promocji w ten sposób przypomina o ważnych rocznicach, datach, wydarzeniach. 

Organizacja przedsięwzięć generujących środki pozostaje decyzją Zarządu Powiatu. 

Następnie Kierownik powiedział, że przeniesienie środków jest kwestią newralgiczną, 
ponieważ każdego tygodnia wpływa wiele próśb od fundacji, stowarzyszeń i klubów 

sportowych o wsparcie finansowe. W dalszym ciągu Kierownik podkreślił, że Strategia 

Rozwoju Powiatu Otwockiego może być impulsem do rozwijania turystyki w Powiecie 

Otwockim, a co za tym idzie zwiększenia budżetu na potrzeby turystyki w przyszłości.  

 

Ad. 4 
Kierownik Biura Kultury i Promocji na prośbę Przewodniczącego Komisji 

poinformował, że współpraca z Nowowołyńskiem - miastem partnerskim na Ukrainie jest 

kontynuacją współpracy o charakterze kulturalno - gospodarczym. Oświata planuje zaprosić 
uczniów ze szkół z Ukrainy na wymianę w maju lub w czerwcu. Z budżetu Powiatu 

Otwockiego 10 tys. zł zostanie przeznaczone na współpracę z Ukrainą w celu wzmacniania 

więzi o charakterze gospodarczym i kulturalnym.  

Radny Jacek Czarnowski zapytał czy Powiat Otwocki w związku ze złą sytuacją na 

Ukrainie podejmuje działania w kierunku wsparcia obywateli Ukrainy np. poprzez manifesty, 

czy zaoferowanie ewentualnej pomocy. 

Kierownik powiedział, że Powiat Otwocki jest w stałym kontakcie z 

przedstawicielami miasta Nowowołyńsk, a z relacji wynika, iż starają się oni na razie żyć 
normalnie i mają poczucie, że są wspierani. 

Przewodniczący Komisji zasugerował, aby Pan Starosta przekazał merowi 

Nowowołyńska wsparcie Powiatu Otwockiego. Następnie Przewodniczący Komisji 

podziękował Panu Kierownikowi za wystąpienie. 

 

Ad. 5  
Protokół Nr 42/21 z posiedzenia Komisji w dniu 18.11.2021 r. został przyjęty 

pozytywnie w  obecności 10 członków Komisji, przy 10 głosach „za”. 

 

Protokół Nr 43/21 z posiedzenia Komisji w dniu 30.11.2021 r. został przyjęty 

pozytywnie w  obecności 10 członków Komisji, przy 10 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”.  
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Protokół Nr 44/21 z posiedzenia Komisji w dniu 09.12.2021r. został przyjęty 

pozytywnie w  obecności 10 członków Komisji, przy 10 głosach „za”. 

 

Protokół Nr 41/21 z posiedzenia Komisji w dniu 03.11.2021 r. został przyjęty 

pozytywnie w  obecności 10 członków Komisji, przy 10 głosach „za”. 

 

Ad. 6 
Radny Robert Kosiński poinformował o tym, że Powiat Otwocki otrzymał 

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 9 mln zł. 

 

Ad. 7 
Na tym posiedzenie zakończono.  

 

Do Komisji wpłynęła następująca korespondencja: 

− pismo z dnia 07.02.22 r. Klamra pracownia filmowo - fotograficzna dot. filmu 

„Karczewska szkoła piłkarska” (SRP.0005.1.2022). 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 

 

Jarosław Kopaczewski  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


