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Protokół Nr 51/22 

z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 19 maja 2022 r. 

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” 

w Józefowie przy ul. Głównej 10, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu, radnego Jarosława Kopaczewskiego w godzinach od 1500 do 1720. 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi 

listami obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Wizytacja i zapoznanie się z działalnością Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 

„Jędruś” w Józefowie. 

2. Przedstawienie oferty PMDK dla młodzieży i dzieci na okres wakacyjny. 

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

Otwockiego. 

4. Omówienie wysokości i celów przewidzianego budżetu na projekt „Grant na teatr 

szkolny”, a także wstępna dyskusja nad określeniem tytułu nagrody głównej w ww. 

projekcie. 

5. 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 Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie Pani Marzena 

Marusińska omówiła funkcjonowanie i organizację Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” a następnie 

oprowadziła członków Komisji oraz pozostałych gości po budynku. Podczas omawiania 

i wizytacji odpowiadała na bieżąco na pytania zadawane przez radnych.  

 

Ad. 2 

Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku Pani Ewa Musiejko 

omówiła ofertę wakacyjną PMDK 2022 dla dzieci i młodzieży odpowiadając na bieżąco na 

pytania radnych dotyczących oferty (prezentacja w załączeniu). Dyrektor zaprosiła radnych na 

koncert pn. „Poznajmy się”, który odbędzie się w PMDK 21 maja br. o godz. 14.00. Koncert 

ma na celu zapoznanie z nowymi mieszkańcami Powiatu Otwockiego przybywających 

z Ukrainy.  

 

Ad. 3 

Przewodniczący Komisji wymienił projekty uchwał do zaopiniowania przez Komisję 

Edukacji, Kultury i Sportu na XLVIII sesję Rady Powiatu Otwockiego: 

1) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego 

dla publicznych i niepublicznych szkół/placówek oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; 

2) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub 

znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących się na 



 

2 

 

terenie Powiatu Otwockiego. 

 

1) Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Pani Hanna Majewska – Smółka 

omówiła projekt uchwały.  

 

W związku z brakiem 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 9 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 9 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

2) Główny Specjalista Biura Kultury i Promocji Pani Katarzyna Grzegrzółka – 

Gil przedstawiła projekt uchwały. 

 

W związku z brakiem 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 9 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 9 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

Ad. 4 

Przewodniczący Komisji poinformował o wyciągu nr 1761 z projektu protokołu 

Nr 5022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu 27.04.2022 r. (w załączeniu).  

Główny Specjalista Biura Kultury i Promocji Katarzyna Grzegrzółka – Gil 

poinformowała, że konkurs Grant na Teatr Szkolny zgodnie ze wstępnymi ustaleniami 

rozpocząłby się we wrześniu/październiku a finał nastąpiłby w marcu, w związku z tym środki 

przeznaczone na ten cel wydatkowane by były dopiero w marcu kolejnego roku. Następnie 

powiedziała, że wstępna kwota obejmująca całkowitą organizację wydarzenia, łącznie 

z nagrodą, wynosi minimum 25 tys. zł. Kwotę trzeba uwzględnić przy projektowaniu budżetu 

na rok 2023. Dodała, że regulamin wydarzenia jest już przygotowany. 

W związku z prośbą Zarządu Powiatu o doprecyzowanie kwoty i jej przeznaczenia 

w organizacji Konkursu Grant na Teatr Szkolny, Komisja proponuje, aby łączny koszt 

wynosił 30 tys. zł. - koszt łącznej puli nagród wynosiłby 10 tys. zł, 9 tys. zł dla trzech 

zwycięskich zespołów, 1 tys. zł zostałby przeznaczony na nagrodę specjalną a 20 tys. zł 

zostałoby przeznaczone na obsługę wydarzenia. Wyciąg jest uzupełnieniem do wyciągu 

Nr 31 z projektu protokołu Nr 50/21 Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 21 

kwietnia 2022 r.  
Przewodniczący Komisji poprosił, aby uwagi radnych do regulaminu, zgłoszone na 

poprzednim posiedzeniu, również się w nim znalazły. Następnie Przewodniczący Komisji 

zaproponował, aby radni przedstawiali swoje pomysły dotyczące tytułu nagrody głównej. 

Radna Jolanta Koczorowska zaproponowała, aby swoje propozycje przedstawiła 

również Pani Dyrektor PMDK. PMDK powinien odegrać wiodącą rolę w tej sprawie. 

Radni zaproponowali, aby tytuł nagrody był związany z upamiętnieniem postaci 

Ignacego Gogolewskiego, a nagroda przeznaczona będzie dla całego zwycięskiego zespołu. 

 

 



 

3 

 

Ad. 5 

Protokół Nr 50/22 z posiedzenia Komisji w dniu 21.04.2022 r. został przyjęty 

pozytywnie w  obecności 9 członków Komisji, przy 9 głosach „za”. 

 

Radny Jacek Czarnowski zaprosił obecnych na spotkanie autorskie ze znanym pisarzem 

i dziennikarzem Mariuszem Szczygłem, które odbędzie się w dniu w dniu dzisiejszym 

o godzinie 17.30, w falenickiej Kulturotece. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

 

  

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 

 

Jarosław Kopaczewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


