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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego 

w okresie od dnia 24 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r. 

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się pięć posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 126/20, 

127/20, 128/20, 129/20, 130/20).  

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 126/20 z dnia 28.10.2020 r.  

1. Pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 

Otwockiego. 

2. Pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 

Otwockiego. 

3. Pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 

Otwockiego. 

4. Pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 

Otwockiego. 

5. Pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu 

Otwockiego. 

6. Określenia  rozkładu  godzin  pracy aptek  ogólnodostępnych na terenie powiatu 

otwockiego. 

7. Upoważnienia wiceprzewodniczących rady do wystawiania polecenia wyjazdu 

służbowego dla przewodniczącego rady. 

8. Zmieniającą uchwałę nr 29/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. 

w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Otwocku do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. 

 

Protokół Nr 127/20 z dnia 29.10.2020 r.  

9. Zmieniającą uchwałę Nr 11/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. 

10. Zmieniającą uchwałę Nr 6/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej. 

11. Zmieniającą uchwałę Nr 7/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. 

12. Zmieniającą uchwałę Nr 8/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Budżetowej. 

13. Zmieniającą uchwałę Nr 9/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Gospodarki, Zasobu i Środowiska. 

14. Zmieniającą uchwałę Nr 10/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu. 

 

Protokół Nr 130/20  z dnia 13.11.2020 r.  

15. Uchwalenia Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 126/20 z dnia 28.10.2020 r.  

16. Zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn. zm. 
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17. Powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie 

Powiatu Otwockiego w 2021 roku. 

Zarząd Powiatu przyjął następujący skład Komisji: 

1)Przedstawiciel Zarządu Powiatu  – Andrzej Solecki - Przewodniczący Komisji; 

2)Przedstawiciel Zarządu Powiatu  – Monika Wiechetek; 

3)Przedstawiciel Zarządu Powiatu  – Anna Rudnicka; 

4)Przedstawiciel Zarządu Powiatu  – Paulina Olszewska; 

5)Przedstawiciel Zarządu Powiatu  – Dariusz Kołodziejczyk. 

18. Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Otwocku do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu „Rodzinne 

Drogowskazy”. 

19. Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” 

w Otwocku do podejmowania czynności w zakresie realizacji grantu w ramach projektu 

pn. „Wsparcie dla Mazowsza”. 

20. Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Karczewie przy 

ul. Anielin 1 do podejmowania czynności w zakresie realizacji grantu w ramach projektu 

pn. „Wsparcie dla Mazowsza”. 

21. Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. 

Konopnickiej 17 do podejmowania czynności w zakresie realizacji grantu w ramach 

projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza”. 

 

Protokół Nr 128/20 z dnia 04.11.2020 r.  

22. Zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn. zm. 

23. Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Otwocku do występowania o środki, podpisania umowy, realizacji i rozliczenia 

Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

 

Protokół Nr 129/20 z dnia 10.11.2020 r.  

24. Zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn.zm. 

 

Protokół Nr 130/20 z dnia 13.11.2020 r.  

25. Projektu uchwały budżetowej na 2021 rok 

26. Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na 

lata 2021-2035. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 126/20 z dnia 28.10.2020 r.  

27. W związku z wnioskiem Spółki Wodnej Zakręt, wyrażono zgodę na zmianę zakresu 

zadania dofinansowanego z budżetu powiatu otwockiego dla Spółki Wodnej Zakręt. 
28. W związku z pismem Pani B.R. z wnioskiem do budżetu powiatu na rok 2021 na 

dokończenie inwestycji dotyczącej odcinka ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 

powiatowej Nr 2709W w miejscowości Dziechciniec postanowiono aby wniosek sołtysa 

Sołectwa Dziechciniec przekazać do Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku celem 

uwzględnia w zestawieniu wydatków majątkowych przy konstruowaniu projektu 

budżetu powiatu na rok 2021 

29. W związku z pismem Nadleśnictwa Mińsk, wyrażono zgodę na zwiększenie stawki za 

nadzór nad gospodarką leśną dla Nadleśnictwa Mińsk do wysokości 18,00 zł/ha w 2021 

roku. 
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Zarząd nie zwiększył o 5.000,00 zł środków na realizację zadań nadzoru nad lasami nie 

stanowiącymi własności Skarbu Państwa – ponieważ Nadleśnictwo ma to w swoim 

zakresie. 

30. W związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku wyrażono zgodę na  

zwiększenie środków finansowych na modernizację odwodnienia w drodze powiatowej 

na terenie Józefowa, w tym: Nr 2768W w ul. Granicznej na wysokości Nr 46 i w rejonie 

ul. Lisiej, Nr 2766W w ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Wyszyńskiego.   

31. Ze względu na sytuację epidemiologiczną postanowiono odwołać organizację 
Mistrzostw Powiatu Otwockiego w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021 (do 

ferii zimowych) z jednoczesnym poinformowaniem Szkolnego Związku Sportowego 

Warszawy i Województwa Mazowieckiego o podjętej decyzji. 

32. Wyrażono zgodę na włączenie się w akcję „Nie bądź sknera, kup pampera” poprzez 

zakupienie przez Biuro Kultury i Promocji materiałów promocyjnych do kwoty 

1.000,00 zł oraz objęcie patronatem Starosty przedsięwzięcia. 

33. Przyjęto informację Biura Kultury i Promocji w sprawie wycofania ze względu na 

sytuację epidemiologiczną z realizacji wydarzenia pn.: „Powiatowe Mistrzostwa Tańca 

Towarzyskiego Osób z Niepełnosprawnością”, dofinansowanego ze środków Powiatu 

Otwockiego. 

34. Przyjęto informację Biura Kultury i Promocji w sprawie zmiany formuły Forum 

Gospodarczego Powiatu Otwockiego i kategorii nagrodzonych. 

35. Ustalono kwotę 820,00 zł jako partycypacja w kosztach remontu instalacji centralnego 

ogrzewania w budynku przy ul. Andriollego 80 w Otwocku. 

36. Wyrażono aprobatę dla remontu zabytkowego Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej 

Częstochowskiej w Radachówce,  jednakże wymogi prawne zobowiązują Radę Powiatu 

Otwockiego do podjęcia uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji dla obiektów 

zabytkowych oraz następczej w stosunku do niej uchwały o udzieleniu dotacji 

konkretnemu podmiotowi. 

Zarząd Powiatu zdecydował o podjęciu prac mających na celu opracowanie ww. 

dokumentów celem przedłożenia do podjęcia przez Radę Powiatu Otwockiego. 

37. Zdecydowano o przyjęciu pomocy finansowej z Miasta Otwocka do budżetu powiatu 

celem realizacji zadania - przebudowa wejścia głównego do PCZ Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji.   

38. Zdecydowano aby Pracownicze plany kapitałowe - PPK były tworzone przez 

pracodawcę każdej z jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest 

powiatu otwocki. 

39. W związku z pismem Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Otwocku Elizy Trzcińskiej-Przybysz, wyrażono zgodę na realizację w klasach 2a, 3d, 

3e w Szkole Podstawowej Nr 1 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym Nr 1 w Otwocku, przy ul. Majowej 1 zadań przewidzianych 

przepisami prawa oświatowego w formie nauczania zdalnego w okresie 

od 27 października 2020 r. do 2 listopada 2020 r. z uwagi na aktualną sytuację 
epidemiologiczną. 
 

Protokół Nr 127/20 z dnia 29.10.2020 r.  

40. Zapoznano się z dokumentami: 

- zestawieniem przychodów i kosztów PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2020-

31.08.2020 r. i za okres 01.08.2020-31.08.2020 r., 

- zestawieniem należności PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2020-31.08.2020 r., 

- zestawieniem zobowiązań PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2020-31.08.2020 r. 

41. Wyrażono zgodę na zawarcie z Miastem Otwock umowy w przedmiocie udzielenia 

pomocy rzeczowej powiatowi w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na 

odwodnienie: skrzyżowanie ul. Wawerskiej i ul. Szkolnej w Otwocku oraz ul. Staszica 

przy rondzie Sybiraków. 
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42. Wyrażono zgodę na zakup na potrzeby Starostwa Powiatowego w Otwocku ozonatora 

i 2 szt. sterylizatorów – środki z rozdz. zarządzanie kryzysowe.   

43. Wyrażono zgodę na zakup laptopów dla pracowników Starostwa Powiatowego 

w Otwocku wykonujących pracę zdalną – środki z rozdz. zarządzanie kryzysowe.   

 

Protokół Nr 128/20 z dnia 04.11.2020 r.  

44. W związku z pismem Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku Przemysława 

Dębińskiego wyrażono zgodę na zmianę przeznaczenia środków finansowych w kwocie 

7.636,00 zł wskazanych w uchwale Nr 167/XXIV/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 

5 października 2020 r. na zakup 9 szt. alkomatów przesiewowych typu AlcoBlow dla 

potrzeb tut. Policji. 

45. W związku z pismem radnego Romana Srebnickiego z wnioskami do projektu budżetu 

powiatu na rok 2021 r. postanowiono o rozpatrzeniu pisma przy konstruowaniu projektu 

budżetu na rok 2021. 

46. Przyjęto w budżecie powiatu na 2021 rok środki finansowe w wysokości 260.000,00 zł 

jako udział powiatu otwockiego w dofinansowaniu SKM i KM. 

47. Przyjęto do wiadomości uchwałę Nr Wa.397.2020 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie opinii 

o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za pierwsze półrocze 

2020 roku. 

48. Wyrażono zgodę na współorganizację wydarzenia pn.: „Drużynowe mistrzostwa gmin 

Powiatu Otwockiego w brydżu sportowym”, organizowanego przez Stowarzyszenie 

Klub Brydża Sportowego Hefajstos Otwock w kwocie 1.000,00 zł. 

 

Protokół Nr 129/20 z dnia 10.11.2020 r.  

49. W związku z pismem Spółki Wodnej Południe zdecydowano o pozostawieniu wniosku 

Spółki Wodnej bez rozpatrzenia z uwagi na fakt, że wpłynął po terminie określonym 

w uchwale Nr 259/XXXV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 2 kwietnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej spółkom 

wodnym działającym na terenie powiatu otwockiego oraz sposobu jej rozliczania. 

50. W związku z pismem Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku Przemysława 

Dębińskiego w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu na 2021 rok środków 

finansowych na działalność Komendy celem poprawy bezpieczeństwa na terenie 

powiatu; (dofinansowanie rozbudowy Komendy, zakupu pojazdu służbowego, radar, 

nagrody, pakiety do narkotestów, zakup psa służbowego)  postanowiono o pisemnym 

powiadomieniu Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, iż w projekcie budżetu 

powiatu na 2021 rok ujęte są dwie pozycje: 

- zakup psa służbowego   - kwota   8.000,00 zł, 

- nagrody dla funkcjonariuszy   - kwota 10.000,00 zł.  

Pozostałe potrzeby Komendy będą ewentualnie dofinasowane w roku 2021 w miarę 
możliwości finansowych powiatu. 

51. Postanowiono o pisemnym wystąpieniu do Wojewody Mazowieckiego w sprawie 

przekazania środków finansowych na prowadzenie usługi koronera w powiecie 

otwockim. 

 

Protokół Nr 130/20 z dnia 13.11.2020 r.  

52. Przyjęto informację Biura Kultury i Promocji w sprawie wycofania z realizacji 

wydarzenia pn.: „Przegląd Chórów Powiatu Otwockiego”, wynikającego 

z harmonogramu wydarzeń Powiatu Otwockiego oraz  „Grant na teatr szkolny”, 

znajdującego się w harmonogramie wydarzeń Powiatu Otwockiego. 

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak 


