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SPRAWOZDANIE

z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego

w okresie od dnia 14 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

W wyżej wymienionym okresie odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Powiatu (Nr 131/20,
132/20, 133/20, 134/20).

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące:

Protokół Nr 132/20 z dnia 19.11.2020 r.
1. Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających

w 2021 r.
2. Ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia
od usunięcia pojazdu.

3. 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.

4. Zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia  2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020 – 2033,
z późn. zm.

Protokół Nr 133/20 z dnia 25.11.2020 r.
5. Przekazania skargi - skarga Pana P. P. na Dyrektora Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku.

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące:

Protokół Nr 131/20 z dnia 18.11.2020 r.
6. 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 133/20 z dnia 25.11.2020 r.
7. Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego

z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w drodze powierzenia zadania
publicznego w 2021 roku.

8. 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.

9. Zmiany Uchwały Nr CLXXVIII/67/16 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia
24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Otwocku.

10. Zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Otwocka na lata
2020 – 2023”.

11. Wyboru ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność
pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie
Otwockim w roku 2021 - prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
na terenie Powiatu Otwockiego w 2021 roku w gminach: Karczew i Sobienie-Jeziory,
Osieck i Celestynów, Kołbiel i Wiązowna powierzono Fundacji Rozwoju Świadomości
Obywatelskiej Experto Pro Bono, ul. Legionów, 22-400 Zamość - kwota dotacji
190.080,00 zł.
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Protokół Nr 134/20 z dnia 30.11.2020 r.
12. Wyrażenia zgody na zmianę decyzji Nr 37/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego wydanej przez Prezydenta Miasta Otwocka.
13. 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.

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia:

Protokół Nr 131/20 z dnia 18.11.2020 r.
14. W związku z wnioskiem Spółki Wodnej Centrum wyrażono zgodę na wydłużenie

terminu na wykonanie i sfinansowanie przedsięwzięcia dotowanego ze środków budżetu
Powiatu Otwockiego do dnia 30 listopada 2020 r.

15. W związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 Roberta Pielaka w sprawie
roszczenia inspektora nadzoru inwestorskiego o dodatkowe wynagrodzenie nad
realizacją zadania: „Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz
z przebudową części istniejącej”, wypracowano stanowisko, iż pojawienie się robót
zamiennych lub dodatkowych nie stanowi zmiany świadczenia Wykonawcy i nie
uzasadnia podwyższenia wynagrodzenia.
Zgodnie z zawartą umową Wykonawca był zobowiązany do sprawowania nadzoru
inwestorskiego również nad wykonaniem robót zamiennych i dodatkowych, jeżeli takie
wystąpią oraz do sprawowania nadzoru do zakończenia inwestycji, jeżeli jej okres
realizacji ulegnie przedłużeniu. Wszystkie te czynności mieściły się w ramach
ustalonego wynagrodzenia. Reasumując, zgodnie z umową nie ma podstaw prawnych do
roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy.

16. W związku z pismem Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Józefowie
w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej Nr 721 postanowiono
wystąpić do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku z prośbą o zwiększone patrole
i nadzór Policji w okolicach Szkoły mające na celu podniesienie bezpieczeństwa ruchu
drogowego na drodze wojewódzkiej Nr 721 oraz o informację dot. statystyk wypadków
we wskazanym miejscu oraz o ewentualną propozycję rozwiązań, które mogłyby
poprawić bezpieczeństwo na tym odcinku drogi.
Z chwilą zasięgnięcia opinii, Zarząd zadeklarował wystąpić do Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w sprawie zainstalowania fotoradaru celem poprawy
bezpieczeństwa na wskazanym miejscu.

17. W związku z pismem I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku Jędrzeja
Bełza informujące o terminie realizacji zakupu psa służbowego w 2020 roku, Zarząd
zadeklarował, że środki finansowe w wysokości 8.000,00 zł zostały zabezpieczone
w budżecie powiatu na 2020 rok z przeznaczeniem na przedmiotowy zakup.

Protokół Nr 132/20 z dnia 19.11.2020 r.
18. Postanowiono o wycofaniu projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi

powiatowej Nr 2718W – ul. Św. Kazimierza i ul. Jankowskiego w Celestynowie na
odcinku od ul. Reguckiej do ul. Obrońców Pokoju z obrad najbliższej sesji Rady
Powiatu Otwockiego.

19. Postanowiono o skonstruowaniu i skierowaniu wniosku do Wojewody Mazowieckiego
o objęcie dopłatą w 2021 roku - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej dla linii komunikacyjnych na terenie powiatu
otwockiego; linia Kołbiel – Celestynów – Otwock, linia Osieck – Sobienie-Jeziory –
Otwock.

Protokół Nr 133/20 z dnia 25.11.2020 r.
20. W związku z pismem Stowarzyszenia Puszcza Mazowiecka w sprawie uwzględnienia

w budżecie powiatu na 2021 rok środków finansowych na realizację zadań związanych
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z edukacją ekologiczną postanowiono o udzieleniu odpowiedzi, że środki finansowe na
edukację ekologiczną zostały zabezpieczone w projekcie budżetu powiatu na 2021 rok.
Środki finansowe na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną będą
wydatkowane w ramach konkursów ofert.

21. Wyrażono pozytywną opinię do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej dla inwestycji polegającej na: „Budowie i przebudowie linii kolejowej nr 12
wraz z budową i przebudową infrastruktury drogowej oraz obiektów służących ochronie
środowiska w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 12
Skierniewice – Łuków (C-E 20)” – zadania 2 odcinek Góra Kalwaria – Łuków”
z uwagami:
1. W zakresie dróg powiatowych Nr 2735W i 2749W – przejazd kolejowo-drogowy
w km kolejowym 82+833:
- podniesienie kategorii przejazdu z kategorii C do kategorii B wraz z zastosowaniem
samoczynnych rogatek przejazdowych.
2. W zakresie drogi powiatowej Nr 2745W – przejazd kolejowo-drogowy w km
kolejowym 90+181 – pozostawienie dotychczasowej kategorii A przejazdu.

22. Postanowiono aby w dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Staszica/Kołłątaja
wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Świderską - przyjąć 7m szerokość jezdni drogi
powiatowej, pozostawić chodnik od strony północnej, a chodnik od strony południowej
wykonać jako utwardzone pobocze.

23. Wyznaczono Panią Kingę Błaszczyk członka Zarządu Powiatu Otwockiego na członka
III kadencji Rady Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych

24. Postanowiono o powołaniu zespołu celem opracowania projektu Strategii Rozwoju
Powiatu Otwockiego na lata 2021-2026.
Zobowiązano Pana Krzysztofa Szczegielniaka, Panią Kingę Błaszczyk oraz Sekretarza
do ustalenia składu zespołu do opracowania Strategii.

25. Postanowiono wystąpić do Wójta Gminy Celestynów z pismem przekazującym projekt
uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2718W –
ul. Św. Kazimierza i ul. Jankowskiego w Celestynowie na odcinku od ul. Reguckiej do
ul. Obrońców Pokoju; wypełniając przepis art. 10 ust. 5d ustawy o drogach publicznych
(Dz. U. z 2020 r., poz. 470).

26. Zaakceptowano treść autopoprawki do projektu uchwały Nr 1 w sprawie 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. na XXVI sesję Rady
Powiatu Otwockiego dnia 26 listopada 2020 r.

27. Przyjęto informację Biura Kultury i Promocji w sprawie wycofania z realizacji
wydarzenia pn.: „Mistrzostwa Europy w Judo” , które znajdują się w harmonogramie
pracy BKiP.

Protokół Nr 134/20 z dnia 30.11.2020 r.
28. Wyrażono zgodę na dokonanie przesunięć środków w planie wydatków Zarządu Dróg

Powiatowych w Otwocku na rok 2020 w związku z koniecznością pokrycia kosztów
postępowania sądowego – kwota 12.598,00 zł.

29. Zaakceptowano treść projektu odpowiedzi do apteki 3CITY PHARM Sp. z o.o.
w sprawie zmiany uchwały Nr 185/XXV/20 Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie określenia rozkładu  godzin  pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu otwockiego.

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Szczegielniak


