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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego 

w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do 16 grudnia 2020 r. 

 

W wyżej wymienionym okresie odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu (Nr 135/20, 

136/20, 137/20). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 136/20 z dnia 09.12.2020 r.  

1. 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. 

2. 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. 

3. Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki na rok 2021, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form 

i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.   

4. Zmiany uchwały Nr 146/XIX/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które 

zostaną przeznaczone środki PFRON. 

 

Protokół Nr 137/20 z dnia 16.12.2020 r.  

5. Zmieniającą uchwałę Nr 6/II/19 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawę powołania Komisji 

Rewizyjnej.   

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

Gospodarki, Zasobu i Środowiska. 

7. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok. 

8. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035. 

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 135/20 z dnia 03.12.2020 r.  

9. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości znajdującej się 
w zasobie Powiatu Otwockiego, oznaczonej jako dz. ew. nr 46/19 w obr. 143 

w Otwocku – nieruchomości położona w Otwocku przy ul. Pułaskiego na okres 2 lat.  

10. Udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Tomaszowi Margielskiemu – 

Prezydentowi Miasta Otwocka - pełnomocnictwo dot. zawartej umowy 

Nr 115/CRU/2020/ZDP pomiędzy powiatem Otwockim, a Miastem Otwock w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na opracowaniu 

projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 2715W – ul. Wawerskiej w Otwocku 

na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji 

ronda na skrzyżowaniu ul. Wawerskiej z ul. Szkolną. 
 

Protokół Nr 136/20 z dnia 09.12.2020 r.  

11. 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 137/20 z dnia 16.12.2020 r. 

12. Ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 
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13. Przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych dodatku motywacyjnego. 

14. Powołania Komisji Konkursowej do opiniowania 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. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 135/20 z dnia 03.12.2020 r.  

15. W sprawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o podjęcie decyzji 

w sprawie obciążania jednostek kosztami obsługi finansowo-księgowej, postanowiono 

o pozostawieniu w 2020 roku obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej na dotychczasowych zasadach. 

16. Wyrażono zgodę na współorganizację Finału Szlachetnej Paczki w dniach 12-13 grudnia 

2020 r. w Otwocku – kwota 1.500,00 zł. 

17. Wyrażono zgodę na zmianę formy wydarzenia Charytatywnego Wieczoru 

Kabaretowego na emisję online. 

18. W sprawie pisma Polskiego Związku Judo w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych w budżecie powiatu na 2021 rok z przeznaczeniem na organizację 
Mistrzostw Europy w Judo Kata, zaproponowano aby Polski Związek Judo ubiegał się 
o dofinansowanie z budżetu powiatu w 2021 roku z przeznaczeniem na organizację 
Mistrzostw. 

19. Przyjęto do wiadomości pismo Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pawła 

Grzybowskiego w sprawie ogrodzenia w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2718W 

– ul. Jankowskiego w Celestynowie. 

20. Zapoznano się z pismem RIO informujące o posiedzeniu Kolegiom RIO w sprawie 

badania uchwały Nr  200/XXV/20 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 5 listopada 2020 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego za 2019 rok. 

21. Zapoznano się z wydatkami Biura Rady za lata 2017-X.2020.  

Zestawienie zostało przekazane radnym Rady Powiatu Otwockiego. 

22. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do umowy WIN/20/2020, 

115/CRU/2020/ZDP w przedmiocie udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej w postaci 

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi 

powiatowej Nr 2715W ul. Wawerskiej w Otwocku. 

23. Wyrażono zgodę na nieodpłatne przekazanie laptopów zakupionych w ramach projektu 

pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – 

wyrównujemy szanse” Beneficjentom Ostatecznym Projektu. 

24. Zaakceptowano odpowiedź do Sołtysa wsi Janów w sprawie progów zwalniających 

w drodze powiatowej Nr 2724W w miejscowości Janów 

 

Protokół Nr 136/20 z dnia 09.12.2020 r. 

25. W sprawie pisma Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzaty 

Woźnickiej w sprawie uzupełnienia brakujących środków w planach jednostek 

w związku ze zmniejszeniami dokonanymi przez Skarbnika w toku prac nad projektem 

budżetu na 2021 rok postanowiono aby brakującą kwotę w wysokości 247.200,00 zł 

zbilansować wolnymi środkami. 

26. W sprawie pisma firmy ARS PROJEKT Agnieszka Sanojca wyrażono pozytywną opinię 
do projektu budowlanego dla inwestycji: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W – 

ul. Armii Krajowej w miejscowości Lipowo, jednostka ewidencyjna Lipowo, gmina 

Wiązowna, Powiat Otwocki” z uwagami: 

ZDP: - początek opracowania należy dowiązać się do opracowywanego przez Powiat 

Otwocki – Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku projektu wykonania ciągu pieszo-

rowerowego w m. Malcanów i Lipowo, 
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- na odcinku ciągu pieszo-rowerowego odsuniętego od jezdni należy projektować ciąg 

główny i zjazdy w jednym poziomie dostosowując spadki na zjazdach na włączeniu 

w jezdnię poza ciągiem, 

- nawierzchnię zjazdów na szerokości ciągu pieszo-rowerowego projektować w takiej 

samej technologii jak ciąg główny (asfaltobeton), a poza ciągiem z kostki brukowej 

betonowej, 

- zaprojektować uzupełnienie szczelin pomiędzy krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią 
jezdni – uzupełnienie na bazie bitumu. 

Inżynier Ruchu: zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, ze 

zm.) „Szerokość każdego pasa ruchu powinna być zwiększona na łuku kołowym 

w planie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, o wartość obliczoną w następujący sposób: 

40/R – na drodze klasy Z i drogach wyższych klas (…)”; 

- zgodnie z § 119 ust. 10 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie „Urządzenie dla ochrony pieszych przed warunkami 

atmosferycznymi (wiata), powinno być oddzielne dla każdego kierunku ruchu 

i odsunięte od wewnętrznej krawędzi zatoki co najmniej o 1,5 m, (…)”, 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 ust. 5.2. rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, należy zachować skrajnię poziomą min. 

0,2 m, 

- należy uzupełnić parametry geometrii zjazdów 

27. W sprawie pisma firmy ARS PROJEKT Agnieszka Sanojca wyrażono pozytywną opinię 
do projektu budowlanego dla inwestycji: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 270826W – 

ul. Pęclińskiej w Duchnowie, jednostka ewidencyjna Duchnów, ul. Zamkowej 

w Pęclinie, gmina Wiązowna, Powiat Otwocki” ze wskazaniem Inżyniera Ruchu: 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 ust. 5.2. rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, ze zm.), 

należy zachować skrajnię poziomą min. 0,2 m; 

- należy uzupełnić parametry geometrii zjazdów 

28. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 4 do umowy Nr CRU/83/2019, 

43/CRU/2019/ZDP w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla powiatu na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji 

ZRID na modernizację drogi powiatowej Nr 2702W Zakręt-Izabela, polegającą na 

budowie wzdłuż drogi powiatowej Nr 2702W – ul. Szkolnej ciągu pieszo-rowerowego 

od skrzyżowania z drogą gminą - ul. Jana Pawła II w m. Zakręt do skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 2701W – ul Postępu w Izabeli. 

29. Wyrażono zgodę na zakup gadżetów promocyjnych Powiatu Otwockiego w postaci: 

- bidony    - 100 szt., 

- termosy   -   70 szt., 

- kubki termiczne   -   50 szt., 

- zestaw: latarka i scyzoryk -   50 szt., 

- power banki   - 100 szt., 

- parasolki   -   50 szt. 

30. Przyjęto informację Biura Kultury i Promocji z uzupełnieniem nt. organizacji 

wydarzenia pn.: „Finał Szlachetnej Paczki – Rejon Otwock” realizowanego przez 

Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Marginalizacji Społecznej Pro Homini - wskazano 

kwotę 1.500,00 zł na współorganizację przedsięwzięcia. 

31. Przyjęto informację Biura Kultury i Promocji w związku z rezygnacją z realizacji 

zadania publicznego pn.: „Otwockie Zaduszki Bluesowe” przez Otwockie Towarzystwo 

Bluesa i Ballady. 
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32. Przyjęto do wiadomości pismo Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w sprawie środków finansowych na działalność lekarzy „koronerów” 

Postanowiono o podjęciu kolejnych działań w związku z pismem Wojewody 

tj. wystąpienie z pismem do Ministerstwa Zdrowia i Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

33. Przyjęto do wiadomości uchwałę Nr Wa.417.2020 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii 

o Uchwale Nr 200/XXV/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 5 listopada 2020 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Otwockiego za 2019 rok. 

34. Postanowiono wystąpić do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą 
o rozważenie możliwości instalacji fotoradaru na drodze wojewódzkiej 721 na odcinku 

od ul. Wyszyńskiego do 3 Maja w Józefowie; wniosek w tej sprawie złożyła Rada 

Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie.  

35. Zapoznano się z oświadczeniem Nr 1/2020 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 listopada 

2020 r. w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego. 

36. Zapoznano ze Stanowiskiem Rady Gminy Sadowne podjęte na sesji Rady Gminy 

Sadowne w dniu 30 listopada 2020 r. w sprawie zachowania integralności Województwa 

Mazowieckiego.   

37. W sprawie pisma Członka Zarządu PCZ Sp. o.o. w restrukturyzacji Michała Mrówki 

w sprawie dofinansowania działalności bieżącej w IV kwartale 2020 roku poprzez 

podwyższenie kapitału zakładowego w wysokości 4.957.855,00 zł postanowiono 

o zwiększeniu kapitału zakładowego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji o kwotę 3.516.600,00 zł. 

 

Protokół Nr 137/20 z dnia 16.12.2020 r. 

38. Wyrażono zgodę na przygotowanie i sfinansowanie filmu promocyjnego z życzeniami 

świątecznymi od władz Powiatu Otwockiego i samorządów miejskich i gminnych 

w kwocie 1.500,00 zł netto; (1.845,00 zł brutto). 

39. Przyjęto autopoprawkę 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. 

- Nr 2 w sprawie 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. 

na XXVII sesję Rady Powiatu Otwockiego dnia 17 grudnia 2020 r. 

40. Zaakceptowano projekt decyzji Zarządu Powiatu Otwockiego w sprawie wygaszenia 

z dniem 31 grudnia 2020 r. prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz powiatowej 

jednostki organizacyjnej – Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego, położonej w Karczewie przy ul. Bohaterów Westerplatte 36, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 95 o pow. 288 m
2
 obr. 9 w Karczewie; 

decyzja Nr 2/2020 z 16 grudnia 2020 r. 

41. W związku z pismem Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De 

Gasperi w Józefowie odmówiono umorzenia w części należności z tytułu zwrotu dotacji 

przyznanej w 2014 roku do kwoty 143.787,59 zł oraz części należnych odsetek do kwoty 

5.271,00 zł ze względu na trudną sytuację spowodowaną pandemią COVID-19. 

42. W związku z pismem Burmistrza Karczewa Michała Rudzkiego odmówiono przyjęcia 

i finansowania lub współfinansowania przez Powiat Otwocki na zasadzie porozumienia 

z Gminą Karczew Zespołu Szkół im. ks. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie 

43. W związku z pismem Wójta Gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego w sprawie 

udziału finansowego powiatu w ramach zadania: „Dotacja dla Gminy Celestynów na 

zadanie w drodze powiatowej pn. "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią 
kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego 

układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 

38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” Zarząd 
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pozytywnie odniósł się do zaproponowanego udziału finansowego na rok 2021; środki 

zostały zabezpieczone w budżecie powiatu na rok 2021 – kwota 400.000,00 zł, w WPF 

uwzględniono następujące kwoty: 2022 rok - kwota 1.600.000,00 zł, 2023 rok kwota 

500.000,00 zł.  

Natomiast w sprawie zadań inwestycyjnych w gminie Celestynów wymienionych 

w piśmie 04.12.2020 r., Nr WT.3021.2.2020 - będą realizowane w miarę możliwości 

finansowych w kolejnych budżetach Powiatu Otwockiego. 

44. W związku z pismem Prezydenta Miasta Otwocka Jarosława Margielskiego wyrażono 

zgodę na wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych w Gminie Otwock. 

Zarząd Powiatu zobligował Zarząd Dróg Powiatowych do weryfikacji w porozumieniu 

warunków i korekt enumeratywnie wymienionych w piśmie z dnia 15.10.2020 r., 

Nr DZ/7252/MK/20. 

45. Przyjęto do wiadomości Stanowisko Nr XXXIV/I/2020 Rady Gminy Leszno 

z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zachowania integralności Województwa 

Mazowieckiego. 

46. Przyjęto do wiadomości uchwałę Nr 148/XII/2020 Rady Gminy Czernice Borwe 

z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zachowania 

integralności województwa mazowieckiego. 

47. Przyjęto do wiadomości uchwałę Nr XXIII/163/20 Rady Powiatu w Makowie 

Mazowieckim z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 

gospodarowania wodami. 

48. Przyjęto do wiadomości uchwałę Nr XXIX/156/2020 Rady Gminy w Sarnakach 

z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty. 

49. W związku z pismem Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku Danuty 

Wolskiej-Rzewuskiej, wyrażono zgodę na przeznaczenie kwoty 38.702,79 zł na nagrody 

dla pracowników – kwota to niewykorzystane środki finansowe COVID-19 w § 4010.  

 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


