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Protokół Nr 54/22 

ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 23 czerwca 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 1720. 

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. Omówienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Otwockiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za rok 2021. 

2. Ocena aktywności Powiatu w sferze kultury, sportu i rekreacji za I półrocze 2022 roku. 

3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Powiatu i przyjęcie 

protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 

4. Sprawy bieżące. 

 

 Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, radny Jarosław Kopaczewski ze 

względu na to, iż nie wpłynęły do Komisji projekty uchwał do zaopiniowania na najbliższą 

sesję, zaproponował zmianę porządku obrad polegającą na modyfikacji pkt 3 i nadanie mu 

brzmienia: Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 

Głosowanie: „za” – 7 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 

Porządek posiedzenia po zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Omówienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Otwockiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego za rok 2021. 

2. Ocena aktywności Powiatu w sferze kultury, sportu i rekreacji za I półrocze 2022 roku. 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 

 Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Rafał Skwiot 

omówił sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 

2021 (znak sprawy: SRP.0002.XLIX.2022).  

 Radny Paweł Ajdacki zapytał czy jest prowadzona statystyka wydarzeń, które są 

organizowane z dofinansowaniem Powiatu Otwockiego? Chodzi głównie o zasięg i frekwencję 

na imprezach.  

 Kierownik odpowiedział, że jednym z warunków złożenia oferty jest to, że NGOsy 

muszą określić grupę docelową i liczbę osób, które potencjalnie będą mogły wziąć udział 

w wydarzeniu. Dodatkowo w sprawozdaniu rocznym NGOsy rozliczają się i dokumentują, czy 

powyższy cel został spełniony.  

 Przewodniczący Komisji zapytał o środki na Fundację Rozwoju Świadomości 

Obywatelskiej Eksperto Pro Bono. 

 



 

2 

 

 Kierownik odpowiedział, że to zadanie realizuje Wydział Organizacyjny i Spraw 

Społecznych, który w swoich kompetencjach ma prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej. 190 tys. zł to kwota, która została przekazana Fundacji po to, aby można było 

prowadzić takie punkty. Kierownik dodał, że Fundacja musi rozliczyć się z wydanych środków.  

 Radna Jolanta Koczorowska zapytała, czy jest szansa, aby uzyskać informację 

o skuteczności i przydatności tej formy działania? Ilu ludzi z tego korzysta?  

 Kierownik odpowiedział, że Fundacja rozliczając się musi przekazać takie informacje 

do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych. Dodał, że może uzyskać te dane i przesłać 

je radnym e-mailem.  

 Radna Kinga Błaszczyk – Członek Zarządu Powiatu powiedziała, że jest bardzo duże 

zainteresowanie nieodpłatnymi poradami prawnymi. Szczegółowe dane zostaną radnym 

przesłane.  

 Radny Robert Kosiński wyjaśnił, że pomoc prawna świadczona jest nieodpłatnie wobec 

mieszkańców, natomiast Powiat Otwocki, aby świadczyć te usługi, musi zapłacić. Usługi te 

cieszą się dużą popularnością.  

 

Ad. 2 

 Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Rafał Skwiot 

przedstawił wykaz wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych i jego ocenę za I 

półrocze 2022 roku. Sportowe wydarzenia, które się odbyły to m.in. cykl zawodów biegowych 

Otwocka Liga Biegowa w kwietniu, zajęcie golfowe „Aktywny Junior” w maju, w sierpniu 

Team Zabiegane Dni zorganizuje imprezę „Trail&Fun”. W tym roku 1000 zł przeznaczono na 

otwarcie sezonu klubu motocyklowego „Zryw”. We wrześniu ruszają Mistrzostwa Powiatu 

Otwockiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W dziedzinie turystyki 

i krajoznawstwa przeznaczono ponad 6 tys. zł Fundacji Pro Fortalicium na kontynuację 

rozbudowy „Szlaku Fortyfikacji Przedmościa Warszawa”. W zakresie kultury w lipcu 

rozpocznie się cykl koncertów muzyki klasycznej pn. „Klasyka na Leżakach” w Muzeum 

Wnętrz w Otwocku Wielkim. We wrześniu Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady 

zorganizuje kolejny Festiwal Blues Bazar oraz wykona koncerty, które będą promowały 

Otwock jako bluesową stolicę Mazowsza. W tym roku zorganizowano już Festiwal 

Świdermajer, w którym Powiat Otwocki również miał swój udział, przed nami także 

Powiatowy Festiwal Kultury. Powiat Otwocki koordynuje podpisanie umów w zakresie prac 

konserwatorskich na zabytkach - 50 tys. zł zostało przydzielone na odrestaurowanie Willi 

„Frankówka” w Józefowie, gdzie powstanie niewielkie muzeum oraz 10 tys. zł na willę, której 

właścicielem jest podmiot prywatny. Na lipiec i wrzesień zaplanowano zorganizowanie Gier 

Terenowych mających na celu poznawanie naszego regionu turystycznego. Forum Organizacji 

Pozarządowych jeszcze się nie odbyło, ze względu na toczącą się wojnę na Ukrainie. Dożynki 

w tym roku odbędą się w Osiecku 21 sierpnia. W odpowiedzi na pismo mera Nowowołyńska 

Powiat Otwocki zaprosił 50 dzieci po to żeby ich ugościć w Józefowie. Kierownik dodał, że na 

bieżąco są organizowane lub współorganizowane wydarzenia promocyjne. Cały czas toczy się 

sprawa herbu Powiatu Otwockiego – czekamy na opinię Komisji Heraldycznej. Kierownik 

nawiązał również do wniosku Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w zakresie projektu „Grant 

na Teatr Szkolny”, który ruszy już we wrześniu, radni będą informowani o postępach. 

 Radny Paweł Ajdacki zapytał, kto będzie realizował zaplanowane Gry Terenowe, gdzie 

będą się one odbywały i jaka jest przewidziana kwota realizacji? 

 Kierownik odpowiedział, że Gry będzie organizował obecny Prezes PTTK w Otwocku. 

Gry będą odbywały się w Otwocku, Józefowie i okolicach Świdra, przewidziana kwota 

realizacji to 2 tys. zł na każdą grę.  

 Przewodniczący Komisji w nawiązaniu do wyciągu Nr 1818 z proj. protokołu Nr 237/22 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu 2 czerwca 2022 r. (w załączeniu), w którym 
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Zarząd Powiatu zwraca się do Komisji z wnioskiem o doprecyzowanie kwoty 30.000,00 zł na 

projekt „Grant na Teatr Szkolny” zwrócił się z prośbą do Kierownika Biura Kultury i Promocji 

oraz do Członka Zarządu Powiatu – radnej Kingi Błaszczyk o szczegółowe doprecyzowanie 

ww. kwoty. Dodał, że Komisja na poprzednim posiedzeniu doprecyzowała kwotę, ale okazuje 

się, że jest to niewystarczające.  

 Radna Kinga Błaszczyk – Członek Zarządu Powiatu powiedziała, że zgoda Zarządu na 

zabezpieczenie środków na „Grant na Teatr Szkolny” jest jednomyślna, natomiast chodziło 

o bardzo szczegółowe rozpisanie kwoty, co jest zadaniem Biura Kultury i Promocji, a następnie 

Komisja powinna to zweryfikować.    

 Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że Komisja przedstawiła szczegółową kwotę, 

co powinno być w protokole. Następnie poparła powyższą wypowiedź, że Komisja potrzebuje 

informacji na ten temat z Biura Kultury i Promocji. Poprosiła o przygotowanie przez 

Kierownika propozycji w tej kwestii i przekazania jej Komisji na następnym posiedzeniu do 

akceptacji.  

 Radna Grażyna Olszewska zapytała czy regulaminy konkursu „Grant na Teatr Szkolny” 

będą rozesłane do szkół, czy może już zostały rozesłane? W jaki sposób regulaminy zostaną 

przekazane do społeczności teatralnych?  

 Kierownik wyjaśnił, że informacje będą rozesłane do szkół, mogą być one udostępniane 

przez LIBRUS, przez partnera medialnego, media społecznościowe itd.  

 Przewodniczący Komisji zaproponował, aby informacja została wysłana do wszystkich 

kierowników oświaty w gminach powiatu otwockiego, poprosił również o wyznaczenie 

terminów składania zgłoszeń oraz przedstawienie kryterium wyboru. Następnie w nawiązaniu 

do konkursu „Grant na Teatr Szkolny” poprosił Biuro Kultury i Promocji o doprecyzowanie 

dokładnej kwoty i skierowanie propozycji do Komisji przed skierowaniem jej do Zarządu 

Powiatu.  

 Kierownik Biura Kultury i Promocji pozytywnie ustosunkował się do powyższej 

prośby.  

 

Ad. 3  

Protokół Nr 51/22 z posiedzenia Komisji w dniu 19.05.2022 r. został przyjęty 

pozytywnie w  obecności 8 członków Komisji, przy 8 głosach „za”. 

 

Protokół Nr 52/22 z posiedzenia Komisji w dniu 09.06.2022 r. został przyjęty 

pozytywnie w  obecności 8 członków Komisji, przy 8 głosach „za”. 

 

Ad. 4 

  Przewodniczący Komisji poinformował o piśmie z dnia 21.06.2022 r. Dyrektor 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku 

w sprawie możliwości podwyżki dodatków dla nauczycieli (w załączeniu). Korespondencja 

została przedstawiona Komisji do wiadomości.  

 Radna Jolanta Koczorowska w nawiązaniu do ww. pisma zawnioskowała o wykonanie 

zestawienia dodatków dla nauczycieli w sąsiednich powiatach, a zwłaszcza w Powiecie 

Piaseczyńskim. 

 

 W wyniku dyskusji Komisja podjęła poniższy wniosek: 

Wniosek: 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje do Zarządu Powiatu o przedstawienie 

zestawienia dodatków dla nauczycieli obowiązujących w szkolnictwie samorządowym 

w sąsiednich powiatach. 

Głosowanie: „za” - 8 osób, „przeciw”- 0„wstrzymało się” - 0. 
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 Na tym posiedzenie zakończono.  

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 

 

Jarosław Kopaczewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


