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Protokół Nr 59/22 
ze zdalnego posiedzenia  

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
w dniu 19 października 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 1645 do 1715. 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności, 
Dyrektor Oświaty Powiatowej Pani Hanna Majewska – Smółka oraz Kierownik Biura Kultury 
i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku Pan Rafał Skwiot.  

 
Porządek posiedzenia: 

1. Przywitanie Radnych i zaproszonych gości. 
2. Omówienie i zaopiniowanie kalendarzy imprez: kulturalnych, sportowych 

i turystycznych na rok 2023 organizowanych lub współfinansowanych przez Powiat. 
3. Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok szkolny 

2021/2022. 
4. Sprawy bieżące. 

 
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. 2 
 Kierownik Biura Kultury i Promocji Rafał Skwiot omówił wykaz wydarzeń 
realizowanych przez Powiat Otwocki w 2023 roku (w załączeniu). 
 Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że jeżeli budżet całego Biura Kultury 
i Promocji nie stanowi nawet 1 % naszych wydatków, to nie wygląda to dobrze.  
 Radna Aneta Bartnicka powiedziała, że bardzo się cieszy z przywrócenia Turnieju 
Wiedzy o Samorządzie i ma nadzieję, że będzie on dedykowany dla wszystkich szkół 
z powiatu, tak, aby i gminne szkoły mogły wziąć w nim udział. Następnie radna nawiązała do 
organizacji mistrzostw sportowych i powiedziała, że transport młodzieży z naszego powiatu na 
zawody międzypowiatowe jest źle zorganizowany, ponieważ od wczesnych godzin rannych 
dzieci krążą po terenie powiatu i to zaniedbanymi autokarami. Zaproponowała, aby przemyśleć 
i rozwiązać ww. kwestię. Następnie radna powiedziała, że podczas Mistrzostw Powiatu 
w Kołbieli osoba z Biura Kultury i Promocji nie była na nich obecna do końca ze względu na 
inne obowiązki służbowe. Radna zwróciła uwagę, że jeśli Powiat Otwocki jest organizatorem 
takiego wydarzenia, to jednak osoba z Powiatu powinna być na nim obecna od początku do 
końca. 
 Kierownik Biura Kultury i Promocji powiedział, że zgadza się z uwagą związaną 
z organizacją transportu dla młodzieży. Biuro szuka najtańszych autokarów, ponieważ ma do 
dyspozycji budżet oparty na założeniach z zeszłego roku. Aktualnie stawki są dużo wyższe 
i w związku z tym jest duży problem ze znalezieniem podwykonawców. Następnie Kierownik 
powiedział, że w Biurze pracują tylko cztery osoby, a czasem zdarza się tak, że są dwie imprezy 
jednocześnie. Jednak zaznaczył, że gdy na danym wydarzeniu nie ma pracownika Biura Kultury 
i Promocji, zwykle obecny jest koordynator, który reprezentuje Powiat Otwocki.  
 Radny Jacek Czarnowski zgłosił wniosek, aby mając na uwadze wzrost cen, zwiększyć 
budżet przekazywany do Biura Kultury i Promocji o kwoty niezbędne do realizacji zadań, które 
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były wstrzymane w wyniku pandemii, jak również nowych wydarzeń kulturalnych związanych 
z okolicznościami jubileuszowymi w nadchodzącym roku m.in. jubileusz Powiatu Otwockiego. 
 Radna Jolanta Koczorowska zaproponowała, żeby zawnioskować, aby na wydarzenia 
przeznaczyć ok. 1 % budżetu wydatkowego lub zwiększyć środki, chociaż na przywrócone 
wydarzenia, które z uwagi na pandemię zostały czasowo zawieszone. 
 
 W wyniku dyskusji Komisja podjęła poniższy wniosek: 
 
Wniosek: 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu wnioskuje do Zarządu Powiatu o zwiększenie 
środków przekazywanych na wydarzenia sportowe - przynajmniej na te, które zostają 
przywrócone po pandemii, jak również na nowe nadchodzące wydarzenia kulturalne 
i związane z obchodami jubileuszu Powiatu. Kwota - minimum 150 tyś. 

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

Ad. 3 
 Dyrektor Oświaty Powiatowej w Otwocku Hanna Majewska – Smółka omówiła stan 
realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok szkolny 2021/2022 (znak sprawy: 
SRP.0002.LIII.2022). 
 Przewodniczący Komisji nawiązał do sytuacji związanej ze skargą dot. niezgodności 
oceniania z przepisami prawa na nauczyciela złożoną przez jednego z uczniów. Powiedział, iż 
rozumie, że nauczyciel musiał odpowiednio uzasadnić, dlaczego postawił taką ocenę i uczeń 
musiał się z tym pogodzić. 
 Dyrektor Oświaty Powiatowej odpowiedziała, że tak. Czasem ocena wiedzy 
i wypowiedzi nauczyciela oraz ucznia jest rozbieżna.  
 Radna Jolanta Koczorowska powiedziała, że ww. sprawozdanie jest merytoryczne 
i bardzo dobrze przygotowane. Następnie radna w nawiązaniu do kwestii, którą poruszył 
Przewodniczący Komisji powiedziała, że to dość ciekawy przypadek, gdy dorośli uczniowie 
korzystają ze swoich uprawnień. Trzeba to pozytywnie ocenić, że uczeń potrafił zawalczyć 
o swoje. 
 Radny Jacek Czarnowski powiedział, że jest zaniepokojony wzrostem cen energii, 
w związku z tym zapytał, jak obecnie przedstawia się sytuacja i jakie są plany odnośnie tej 
kwestii? 
 Dyrektor Oświaty Powiatowej odpowiedziała, że mamy umowę do końca przyszłego 
roku i u nas cena energii nie wzrośnie, chyba że by nam wypowiedzieli umowę. Następnie 
dodała, że ceny gazu dla placówek oświatowych są zamrożone do 2027 roku.  
 
Ad. 4 
 Przewodniczący Komisji poinformował, że dzisiaj zostały przesłane projekty 
protokołów z poprzednich posiedzeń, w związku z tym zostaną one przyjęte na kolejnym 
posiedzeniu.  
 Radna Aneta Bartnicka powiedziała, że wyśle do Kierownika Biura Kultury i Promocji 
e-mail w sprawie Turnieju Wiedzy o Samorządzie oraz kilka uwag, które dostała bezpośrednio 
od nauczycieli wychowania fizycznego. 
 Radna Grażyna Olszewska zapytała czy szkoły otrzymały już informację w sprawie 
Grantu na Teatr Szkolny? 
 Kierownik Biura Kultury i Promocji powiedział, że wszystkie szkoły zostały 
poinformowane o projekcie. Kierownik poprosił, aby radni zachęcali szkoły do wzięcia udziału 
w projekcie. 
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 Przewodniczący Komisji przyłączył się do powyższej prośby i przypomniał, że 
w konkursie mogą brać udział nie tylko szkoły, ale także grupy teatralne. 
 
 Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 
 

Sporządziła: 
 

Paulina Przybysz  

Przewodniczył: 
 

Jarosław Kopaczewski  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 


