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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego 

w okresie od dnia 17 grudnia 2020 r. do 14 stycznia 2021 r. 

 

W wyżej wymienionym okresie odbyły się pięć posiedzenia Zarządu Powiatu (Nr 138/20, 

139/20, 140/20, 141/21, 142/21). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 138/20 z dnia 23.12.2020 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. Wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. 

4. Udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wiązowna polegającej na opracowaniu projektu 

rozbudowy ul. Szkolnej w Zakręcie i Izabeli oraz ul. Postępu w Izabeli. 

5. Zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 

 

Protokół Nr 142/21 z dnia 14.01.2021 r.  

6. Wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Otwocki umowy o świadczenie usługi 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych 

o charakterze użyteczności publicznej. 

7. Zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego 

z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, 

z późn. zm. 

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 138/20 z dnia 23.12.2020 r.  

8. Zmiany uchwały Nr CCXCVIII/115/16 Zarządu Powiatu w Otwocku 

z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia i wdrożenia 

centralizacji a także określenia zasad rozliczania podatku od towarów i usług w Powiecie 

Otwockim oraz jednostkach organizacyjnych powiatu. 

9. 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 139/20 z dnia 30.12.2020 r. 

10. 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 140/20 z dnia 31.12.2020 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 141/21 z dnia 13.01.2021 r.  

12. Zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego 

z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok. 

13. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, służb inspekcji i straży 

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 
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i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki 

i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

14. Przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek 

organizacyjnych Powiatu Otwockiego w roku 2021. 

15. Ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości 

dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu 

państwa na rok 2021. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 138/20 z dnia 23.12.2020 r.  

16. W sprawie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie możliwości 

odstąpienia od umów Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym, uznano pismo za bezprzedmiotowe z uwagi uregulowanie przez Polskie 

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym płatności wobec ZUS.  

17. Wyrażono zgodę na zakup obrazu dla Pani Krystyny Kołodziej Dyrektor Powiatowej 

Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Otwocku w związku z odejściem na emeryturę – 

kwota 400,00 zł. 

18. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu nr 2 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 – zmiana dotyczy zmiany terminu 

zakończenia prac tj. do 31.12.2020 r. oraz rozliczenia udzielonej pomocy 

tj. do15.01.2021 r. 

19. W związku z pismem Nadleśnictwa Celestynów sprawie zwiększenia stawki za nadzór 

nad gospodarką leśną dla Nadleśnictwa Celestynów do wysokości 27,00 zł/ha przyjęto 

stawkę za nadzór nad gospodarką leśną dla Nadleśnictwa Celestynów do wysokości 

18,00 zł/ha. 

20. Pozytywnie zaopiniowano projekt Stanowiska Rady Powiatu Otwockiego w sprawie 

Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu 

Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

21. W związku z pismem Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii Urzędu 

Miejskiego w Karczewie Michała Ciesielskiego, wyrażono pozytywną opinię w sprawie 

zaliczenia ul. Spokojnej w Karczewie do kategorii dróg gminnych na odc. od dz. nr ew. 

151, poprzez działkę nr ew. 152/3 do działki nr ew. 123/18 z obr. 19 w Karczewie, jako 

kontynuację istniejącej drogi gminnej Nr 271717W 

22. W związku z pismem firmy AKonsult Sp. z o.o. wyrażono pozytywną opinię dla 

inwestycji polegającej na: „Rozbudowie drogi gminnej – ul. Sportowej w Pogorzeli” na 

terenie gm. Celestynów, Powiat Otwocki z uwagami Zarządu Dróg Powiatowych oraz 

Inżyniera Ruchu. 

23. W związku z pismem firmy AKonsult Sp. z o.o. wyrażono pozytywną opinię dla 

inwestycji polegającej na: „Rozbudowie drogi gminnej nr 270819W w zakresie budowy 

ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo-rowerowej” na terenie gm. Wiązowna, Powiat 

Otwocki z uwagami Zarządu Dróg Powiatowych oraz Inżyniera Ruchu. 

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

projektu uchwały Rady Powiatu Otwockiego 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, upoważniono Pana Pawła 

Grzybowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do skonstruowania odp. do 

Wójta Gminy Celestynów opierając się na treści pisma z dnia 09.12.2020 r., 

Nr DZ/8846/PG/2020. 

25. Przyjęto do wiadomości Stanowisko Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama 

Struzika oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego 
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dotyczące wsparcia regionu NUTS 2 Warszawskiego stołecznego z funduszy unijnych 

w ramach RPO WM na lata 2021-2027.  

26. Przyjęto do wiadomości Stanowisko Nr 7/2020 Rady Gminy Celestynów 

z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia poparcia dla „Stanowiska dotyczącego 

wsparcia regionu NUTS 2 Warszawskiego stołecznego z funduszy unijnych w ramach 

RPO WM na lata 2021-2027” przedstawionego przez Marszałka Województwa 

Mazowieckiego. 

27. Przyjęto do wiadomości Stanowisko Nr 4/2020 Rady Gminy Wieliszew 

z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wskazania preferowanego przebiegu korytarza nowej 

linii kolejowej na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk/Kątne/Świercze na terenie 

Gminy Wieliszew. 

28. Przyjęto do wiadomości uchwałę Nr Wa.530.2020 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie wydania 

opinii o przedłożonym w formie dokumentu elektronicznego przez Zarząd Powiatu 

Otwockiego projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2035. 

29. Przyjęto do wiadomości uchwałę Nr Wa.531.2020 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie: 

- opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Otwockiego projekcie uchwały 

budżetowej na 2021 rok, 

- opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2021 rok. 

30. Przyjęto kierunkowe działanie odnośnie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej na 

terenie Powiatu Otwockiego. 

31. Wyrażono zgodę na dokonanie zmian w kosztorysie na rok 2020 dotyczącym realizacji 

zadania publicznego pn. „Prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku 

przy ul. Tadeusza 22”. 

32. Zaakceptowano propozycję złożenia wniosków o wsparcie finansowe w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania: 

- modernizacja Przychodni Specjalistycznej przy PCZ Sp. z o. o., 

- przebudowa skrzyżowania ulic Batorego/Karczewska/Matejki w Otwocku, 

- poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych w ul. Poniatowskiego, 

Warszawskiej i Jana Pawła w Otwocku.   

 

Protokół Nr 139/20 z dnia 30.12.2020 r.  

33. Zaakceptowano wybór zlecenia Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Otwocku zadania Powiatu Otwockiego 

z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej 

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w 2021 r. 

34. Wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy o finansowaniu działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Radiówku 25 na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2031 r. 

35. Postanowiono o obciążeniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 7B 

w Otwocku dodatkowymi należnościami z tytułu poboru wody z hydrantu 

zlokalizowanego na terenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego. 

36. W związku z pismem firmy VIAINFRA wyrażono pozytywną opinię dla zadania: 

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W – ulicy Dąbrowieckiej, Gmina Celestynów, 

Powiat Otwocki” z uwagą: 
- na odcinku chodnika odsuniętego od jezdni należy projektować ciąg główny i zjazdy                      

w jednym poziomie dostosowując spadki na zjazdach na włączeniu w jezdnię poza 

ciągiem. 

37. Przyjęto do wiadomości pismo Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

podpisane przez Tomasza Żuchowskiego w sprawie planowanej budowy Obwodnicy 

Aglomeracji Warszawskiej oraz drogi ekspresowej S10. 

38. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 2 do umowy Nr 26/CRU/2020/ZDP z Miastem 

Otwock w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu 
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z przeznaczeniem na realizację zadania: „Projekt przebudowy ul. Powstańców 

Warszawy” – zmiana dotyczy zmiany terminu zakończenia prac tj. do 30.06.2021 r. 

39. Wyrażono zgodę na rozliczenie dotacji celowej dla Spółki Celestynów Północ, Spółki 

Wodnej Południe, Spółki Wodnej Podbiel, Spółki Wodnej Wiązowna Północna, Spółki 

Wodnej Zakręt. 
40. W związku z pismem Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji Włodzimierza Pietronia 

wyrażono zgodę na zmianę terminu płatności za dokumentację projektowo-

kosztorysową na rozbudowę i przebudowę siedziby Komendy Powiatowej Policji 

w Otwocku – w związku z porozumieniem Nr S.OS.V.0310.2.2020. 

Zmiana przeznaczenia środków finansowych będzie wymagać pozytywnego 

zaopiniowania przez Radę Powiatu Otwockiego uchwały w sprawie zmian w uchwale 

Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała 

Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok. 

41. Przyjęto do wiadomości Stanowisko nr 1/20 strony pracodawców, strony pracowników 

oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie 

mazowieckim z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zapowiedzi podziału 

administracyjnego województwa mazowieckiego. 

42. Przyjęto do wiadomości Stanowisko Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckiem 

z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie planowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

nowego przebiegu linii kolejowej z Warszawy do Olsztyna i Trójmiasta. 

43. Przyjęto do wiadomości Stanowisko nr 6/2020 Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie sprzeciwu wobec wyłączenia regionu NUTS 2 

Warszawskiego stołecznego ze wsparcia w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027. 

44. Przyjęto do wiadomości Stanowisko Rady Gminy Mokobody w sprawie zamiaru 

podziału województwa mazowieckiego. 

45. Przyjęto do wiadomości uchwałę Nr XXVI.196.2020 Rady Gminy Kowala 

z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie stanowiska dotyczącego zamiaru podziału 

województwa mazowieckiego. 

46. W związku z opinią prawną w przedmiocie sposobu zabezpieczenia środków 

finansowych z budżetu powiatu na zadania określone w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy 

o cmentarzach i chowaniu zmarłych- lekarz „koroner”, postanowiono o pisemnym 

wystąpieniu do: 

- Ministra Zdrowia, 

- Wojewody Mazowieckiego,  

- Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku. 

 

Protokół Nr 141/21 z dnia 13.01.2021 r.  

47. Omówiono pismo adwokata Michała Karasińskiego w przedmiocie spraw Spółki 

PROMEDIC przeciwko PCZ Sp. z o.o. 

48. Zapoznano się z pismem Członka Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Michała 

Mrówki przekazujące dane: 

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

30.11.2020 r. i za okres 01.11.2020-30.11.2020 r., 

- zestawienie należności PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2020-30.11.2020 r., 

- zestawienie zobowiązań PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2020-30.11.2020 r. 

49. W związku z pismem Członka Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Michała 

Mrówki w sprawie kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego – BGK postanowiono 

o przygotowaniu projektu uchwały na sesję Rady Powiatu Otwockiego w przedmiocie 

poręczenia kredytu na rzecz PCZ Sp. z o.o. 

50. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 3 do umowy Nr 115/CRU/202/ZDP z Miastem 

Otwock w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu 

polegającej na opracowaniu projektu przebudowy ul. Wawerskiej na odcinku od. 

ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda – zmiana 
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dotyczy zmiany terminu zakończenia prac tj. do 30.06.2021 r. oraz rozliczenia 

udzielonej pomocy tj. do15.07.2021 r. 

51. Postanowiono o odbyciu spotkania: 

- z przedstawicielami PKP PLK, Miasta Józefowa w sprawie planowanego 

przedsięwzięcia budowy skrzyżowań bezkolizyjnych w ul. Werbeny – Brucknera oraz 

ul. Cicha-Matejki z linią kolejową Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na 

odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I”, 

- z przedstawicielami PKP PLK, Miasta Józefowa w sprawie przekazania w zarządzanie 

powiatowi/Urzędowi Miasta Józefów dwóch przejść podziemnych pod linią kolejową Nr 

7 i planowaną 506 (wzdłuż linii nr 7) w zakresie utrzymania i eksploatacji dot. prac na 

linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa 

– Otwock – Dęblin – Lublin, etap I”. 

52. Przyjęto do wiadomości apel Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany przepisów dotyczących projektowania i budowy kanałów 

technologicznych przy drogach powiatowych i gminnych. 

53. W związku z pismem pisma Klubu Zryw MC Poland w sprawie wsparcia finansowego 

w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na druk kalendarzy w związku z jubileuszem 

60-lecia powstania Klubu, wyrażono zgodę na dofinansowanie zakupu kalendarzy 

w ramach obchodów 60-lecia Klubu.   

54. W związku z pismem spółki Farmacja Apteki Główne Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia 

zgody na pełnienie dyżurów w wymiarze całodobowym przez cały rok przez Aptekę 
Główną przy ul. Andriollego 34 w Otwocku zdecydowano o wszczęciu procedury 

wystąpienia celem uzgodnienia zmian w uchwale w sprawie określenia rozkładu godzin 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu Otwockiego przez samorząd aptekarski, 

wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin oraz aptek z terenu Powiatu 

Otwockiego.  

55. Przyjęto do wiadomości uchwałę Nr XXIII/187/2020 Rady Miejskiej w Bieżuniu 

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia 

niezwłocznych działań zapewniających utrzymanie płynności finansowej, 

w szczególności w zakresie finansowania oświaty.  

 

Protokół Nr 142/21 z dnia 14.01.2021 r.  

56. Przyjęto wniosek o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym Rady Powiatu Otwockiego 

dn. 18.01.2021 r. z projektami uchwał:  

- w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Otwocki umowy 

o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach 

komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej; 

- w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20  Rady Powiatu  Otwockiego 

z dnia 29 grudnia  2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, 

z późn.zm. 

57. Wyrażono zgodę na umorzenie części dotacji w kwocie 608,24 zł plus odsetki dla 

Towarzystwa Przyjaciół Otwocka za realizację zadania publicznego pn.: „Festiwal 

Świdermajer” w 2019 roku, z pouczeniem TPO o prawidłowym rozliczeniu kolejnych 

dotacji. 

58. Przyjęto do wiadomości stanowisko Nr 5/2020 Rady Gminy Wieliszew 

z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego 

Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na 

środowisko obejmującego odcinek Warszawa-Wschodnia – Nasielsk/Kątne/Świercze na 

terenie Gminy Wieliszew. 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

 Krzysztof Szczegielniak  


