
 

1 
 

Protokół Nr 57/22 
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

w dniu 22 września 2022 r. 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Otwocku przy ulicy Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu, radnego Jarosława Kopaczewskiego w godzinach od 1615 do 1720. 

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

 
Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie wyników matur i egzaminów zawodowych. 
2. Przyznanie nagród dla maturzystów rocznika szkolnego 2021/22.  
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie listy priorytetów remontów i inwestycji w placówkach 

oświatowych na rok 2022/23. 
4. Informacja na temat opieki nad zabytkami w powiecie Otwockim- oszacowanie 

realnych możliwości.  
5. Wnioski Radnych i Komisji do budżetu w zakresie potrzeb Oświaty Powiatowej, 

kultury, sportu i rekreacji. 
6. Sprawy różne 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, radny Jarosław Kopaczewski 

przywitał obecnych i zapytał czy radni zgłaszają uwagi do przedstawionego porządku obrad. 
 Radni nie zgłosili uwag. 
 
Ad. 1 

Dyrektor Oświaty Powiatowej Hanna Majewska – Smółka omówiła wyniki matur 
i egzaminów zawodowych (w załączeniu).  

Radna Grażyna Kilbach zgłosiła wniosek do budżetu Powiatu Otwockiego na 2023 rok 
o zwiększenie puli na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, chociaż do 10 -15 %. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że powyżej zgłoszony wniosek będzie 
procedowany w pkt. 5 porządku posiedzenia obrad Komisji. 

 
Ad. 2 

Dyrektor Oświaty Powiatowej Hanna Majewska – Smółka omówiła wnioski 
o przyznanie nagród dla najlepszych maturzystów, laureatów olimpiad i uczniów, którzy 
najlepiej zdali egzamin zawodowy rocznika szkolnego 2021/22 (w załączeniu). 
 Radna Grażyna Kilbach poinformowała, że na najbliższej sesji Rady Powiatu 
Otwockiego wręczane będą nagrody dla najlepszych maturzystów, laureatów olimpiad 
i uczniów, którzy najlepiej zdali egzamin zawodowy rocznika szkolnego 2021/22. 
 
 
Ad. 3  
 Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski omówił główne założenia budżetu na 2023 rok.  

Dyrektor Oświaty Powiatowej Hanna Majewska – Smółka złożyła i omówiła wnioski 
do budżetu Powiatu na 2023 rok w zakresie remontów i inwestycji w placówkach oświatowych 
(w załączeniu). 
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Ad. 4 
 Kierownik Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Rafał Skwiot 
poinformował, że Rada Powiatu podjęła uchwałę w zakresie zabytków, którą realizuje Biuro 
Kultury i Promocji. Warunkiem koniecznym otrzymania dotacji na zabytek jest to, aby dana 
nieruchomość była wpisana do rejestru zabytków lub znajdowała się w gminnej ewidencji 
zabytków. Poza tym istnieją również inne, ścisłe kryteria. Warto również przypomnieć, że 
Powiat Otwocki finansuje tylko 30 % nakładów wykonania prac konserwatorskich. Kierownik 
powiedział, że w zeszłym roku wpłynęły do Powiatu Otwockiego trzy wnioski o przyznanie 
dotacji, z czego dwa spełniały wymagania formalne: pierwszy wniosek od osoby prywatnej 
o wyremontowanie zabytkowej willi „Irenki” w Józefowie na kwotę 11 tys. zł oraz drugi 
wniosek od Miasta Józefowa na wyremontowanie Willi „Frankówka” na kwotę 1,5 mln zł. 
Powiat Otwocki przekazał 60 tys. zł – osoba prywatna otrzymała 10 tys. zł a Miasto Józefów 
50 tys. zł. Obie wille są obecnie remontowane, umowy są już podpisane i nastąpi realizacja 
projektów. W tym roku wnioski można składać do 30 września, na razie nie wpłynął żaden 
wniosek, ale ponieważ jest wiele zapytań i duże zainteresowanie, może pojawić się ich wiele.   

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski zasugerował, aby ze względu na niewielkie 
środki w budżecie Powiatu zastanowić się nad dofinansowaniem zabytków należących tylko 
do osób fizycznych.  

 
Ad. 5 

1) Radna Grażyna Olszewska zgłosiła następujące wnioski do budżetu Powiatu na 2023 
rok: 

1. Wsparcie finansowe Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka – 
kwota 10 tys. zł; 

2. Wsparcie finansowe imprezy regionalnej URZECZE w ramach integracji Powiatu 
i gmin nadwiślańskich – kwota 10 tys. zł; 

3. Wsparcie finansowe dla Pikniku Historycznego oraz innych plenerowych imprez w 
Pałacu Bielińskich w Otwocku Wielkim – kwota 10 tys. zł. 

 
2) Radny Janusz Goliński zgłosił następujący wniosek do budżetu Powiatu na 2023 rok: 
1. Wsparcie wydarzenia 100 - lecia Otwockiego Klubu Sportowego, które odbędzie się 

w 2024 roku – zabezpieczenie środków już w tym roku. 
 

3) Radny Jarosław Kopaczewski zgłosił następujący wniosek do projektu budżetu Powiatu 
na 2023 rok: 

1. Podtrzymanie wniosku dotyczącego organizacji Pierwszego Powiatowego Konkursu 
Teatralnego im. Ignacego Gogolewskiego – kwota 30 tys. zł. 
 

4) Radna Kinga Błaszczyk zgłosiła następujący wniosek do projektu budżetu Powiatu na 
2023 rok: 

1. Organizacja powiatowych turniejów szachowych.  
 

5) Radny Paweł Ajdacki zgłosił następujące wnioski do budżetu Powiatu na 2023 rok: 
1. Zainstalowanie wzdłuż dróg znaków drogowych informujących o atrakcjach 

turystycznych (m.in. Pałac w Otwocku Wielkim, Kościół w Gliniance, Kościół 
w Karczewie oraz Kościół w Wiązownie) – kwota 15 tys. zł.  

2. Opracowanie, z okazji 25 – lecia istnienia Powiatu Otwockiego (2023 rok) loga 
jubileuszu i tym logiem oznaczać wszystkie powiatowe imprezy, mogą się nim 
posługiwać organizacje pozarządowe itp. – być może uda się wykonać bez kosztów. 
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6) Przewodniczący Komisji, radny Jarosław Kopaczewski odczytał wniosek radnej Jolanty 
Koczorowskiej (w załączeniu): 

1. Zwiększenie środków na wynagrodzenia nauczycieli poprzez zwiększenie puli środków 
na dodatki motywacyjne o 15 %. 

 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2023.  
Głosowanie: „za” – 4 osoby, „przeciw” – 0, „wstrzymały się” – 4 osoby. 

 
7) Przewodniczący Komisji, radny Jarosław Kopaczewski odczytał wnioski radnej 

Grażyny Kilbach  
1. Zwiększenie puli na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, chociaż do 10 -15 %. 
2. Dofinansowanie Półmaratonu Wiązowskiego – kwota 25 tys. zł. 

 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wnioski zgłoszone do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2023.  
Głosowanie: „za” – 2 osoby, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 6 osób. 

 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wszystkie pozostałe wnioski 

zgłoszone do projektu budżetu Powiatu na rok 2023.  
Głosowanie: „za” – 8 osób, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0. 

 
Ad. 6 

Protokół Nr 56/22 z posiedzenia Komisji w dniu 30.08.2022 r. został przyjęty 
pozytywnie w obecności 8 członków Komisji, przy 8 głosach „za”. 

 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 
 
 

Sporządziła: 
 

Paulina Przybysz 

Przewodniczył: 
 

Jarosław Kopaczewski 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


