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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego 

w okresie od dnia 15 stycznia 2021 r. do 9 marca 2021 r. 

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 9 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 143/21, 

144/21, 145/21, 146/21, 147/21, 148/21, 149/21, 150/21, 151/21). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 143/21 z dnia 20.01.2021 r. 

1. Wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Powiatu Otwockiego w drodze darowizny 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka ew. 

nr 201/4 z obr. 43 w Otwocku. 

2. Wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości oznaczonych jako działki ew. 

nr 188/34 o pow. 0,0029 ha oraz nr 188/36 o pow. 0,0014 ha z obr. 43 w Otwocku, dla 

których w Sądzie Rejonowym w Otwocku prowadzona jest księga wieczysta 

nr WA1O/00071019/0. 

3. 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. 

4. Zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu  Otwockiego 

z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego na lata 2021 – 2035, z późn.zm. 

5. Poręczenia kredytu bankowego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. 

w restrukturyzacji w Otwocku przy ul. Batorego 44. 

 

Protokół Nr 144/21 z dnia 26.01.2021 r.  

6. Odmowy udzielenia informacji. 

7. Przekazania protestu. 

8. Pozostawienia bez rozpoznania skargi. 

9. Pozostawienia bez rozpoznania skargi. 

10. Określenia liczby udziałów obejmowanych przez Powiat Otwocki w podwyższonym 

kapitale zakładowym Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji 

z siedzibą w Otwocku. 

 

Protokół Nr 146/21 z dnia 09.02.2021 r.  

11. 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. 

 

Protokół Nr 148/21 z dnia 17.02.2021 r.  

12. Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na działania związane 

z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych 

oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku 

Krajobrazowego, wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków 

Krajobrazowych. 

 

Protokół Nr 149/21 z dnia 24.02.2021 r. 

13. Przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Otwockim 

na lata 2021 - 2023”. 
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Protokół Nr 150/21 z dnia 04.03.2021 r. 

14. Udzielenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu nr 4 

w budynku usytuowanym w Otwocku przy ul. Koszykowej 4. 

15. Zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz 

przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 

zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej. 

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 143/21 z dnia 20.01.2021 r. 

16. Wykonania uchwały nr 292/XXXVIII/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 sierpnia 

2014 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

oznaczonej jako działka nr ew. 13/13 z obrębu 5 w Otwocku; z ceną wywoławczą 
w wysokości 400.000,00 zł. 

17. Podziału środków pomiędzy szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Otwocki, przeznaczonych w 2021 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz 

określenia trybu i zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Otwocki. 

 

Protokół Nr 144/21 z dnia 26.01.2021 r.  

18. 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. 

 

Protokół Nr 145/21 z dnia 04.02.2021 r.  

19. Przyznania pierwszeństwa nabycia oraz bonifikaty przy sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 21A stanowiącego własność Powiatu 

Otwockiego, usytuowanego w budynku położonym w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7B, 

na nieruchomości ozn. jako działki ew. nr 46/11, 46/12, 46/17 i 46/20 w obr. 143, 

uregulowanej w księdze wieczystej nr WA1O/00073857/0. 

 

Protokół Nr 147/21 z dnia 10.02.2021 r.  

20. 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. 

21. Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 

z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

22. Naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację 
zadań publicznych w 2021 roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; 

turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. 

 

Protokół Nr 148/21 z dnia 17.02.2021 r.  

23. Wyrażenia zgody na przeprowadzenie inwestycji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku – („Modernizacja budynku 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 – wzmocnienie stropów, 

dostosowanie budynku do zaleceń ppoż”). 
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24. Udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu 

Otwockiego. 

 

Protokół Nr 150/21 z dnia 04.03.2021 r. 

25. Powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych 

w 2021 r. z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 143/21 z dnia 20.01.2021 r.  

26. Przyjęto Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez powiat Otwocki w roku 2020 i przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 

Radzie Powiatu, dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Otwocki oraz 

związkom zawodowym zrzeszających nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Otwocki. 

27. Wyrażono zgodę na zawarcie:  

- umowy z „Linią Otwocką” na umieszczenie tekstów sponsorowanych na łamach 

tygodnika Linia Otwocka. Teksty mają informować mieszkańców o podjętych 

działaniach przez Powiat Otwocki w 2021 roku, 

- umowy z Panem Lechem Wyżewskim na realizację filmu promocyjnego - relacja 

z wydarzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka z akcji przekazania prezentów dla 

podopiecznych powiatowych Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładu Opiekuńczo- 

Leczniczego w Otwocku. 

28. Przyjęto informację Biura Kultury i Promocji w sprawie rezygnacji z organizacji 

i dofinansowania 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Otwocku. 

 

Protokół Nr 144/21 z dnia 26.01.2021 r.  

29. Przyjęto do wiadomości pismo Prezesa Związków Powiatów Polskich Andrzeja Płonki 

w sprawie planów Ministra Zdrowia w zakresie restrukturyzacji podmiotów leczniczych. 

30. Postanowiono o czasowym zawieszeniu realizacji Mistrzostw Powiatu Otwockiego 

Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w drugim półroczu roku szkolnego 

2020/2021 do momentu ustabilizowania się sytuacji pandemicznej w kraju. 

31. Omówiono z Wójtami Gmin Osieck i Kołbiel oraz z Burmistrzem Karczewa ewentualną 
możliwość współfinansowania Wspólnego Biletu SKM-KM.  

 

Protokół Nr 145/21 z dnia 04.02.2021 r.  

32. Zatwierdzono harmonogram wydarzeń w kategoriach turystyka, promocja, kultura 

i sport na 2021 rok. 

33. Postanowiono o wsparciu finansowym wydarzenia pn.: „XXXII Ogólnopolski Konkurs 

Poetycki im. Jana Krzewniaka” – kwota 3.000,00 zł. 

34. W związku z pismem Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 

w Otwocku Elizy Trzcińskiej-Przybysz w sprawie zwiększenia w planie wydatków 

inwestycyjnych Ośrodka środków finansowych na realizację zadania: „Modernizacja 

budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 – wzmocnienie stropów, 

dostosowanie budynku do zaleceń ppoż” i sprawowanie nadzoru inwestorskiego o kwotę 
200.000,00 zł postanowiono o przystąpieniu do przygotowania procedury przetargowej 

na ww. zadanie. Po rozstrzygnięciu przetargu, Zarząd zwiększy środki finansowe jeśli 
zajdzie taka potrzeba.  

35. Wprowadzono uwagi do porozumienia z Miastem Otwock w sprawie wykonania 

nasadzeń roślin ozdobnych w pasach drogowych dróg powiatowych w Otwocku. 

36. W związku z pismem Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie zaprojektowania 

i wykonania w ul. Batorego po stronie południowej odwodnienia z wykorzystaniem 
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tunelu rozsączającego – dot. dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania drogi 

powiatowej Nr 2765W – ul. Karczewska z drogą powiatową Nr 2760W – ul. Batorego, 

wyrażono zgodę na zastosowanie rowu zakrytego, natomiast w przyszłości będzie 

rozważany do zastosowania inny sposób odwodnienia ul. Batorego w Otwocku. 

37. W sprawie przedsięwzięć: 
- 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”, 

- 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” 

wypracowano stanowisko, iż na chwilę obecną Powiat Otwocki nie dysponuje środkami 

finansowymi do włączenia się w finansowanie inwestycji budowy skrzyżowań 
bezkolizyjnych oraz budowy dwóch przejść podziemnych, natomiast kwestia przejęcia 

przez powiat w zarządzanie obiektów drogowych – wiaduktu i tunelu będzie 

rozpatrywana po decyzji o ich budowie. 

38. Postanowiono o rozpoczęciu procedury zapytania ofertowego na modernizację zasilania 

serwerowni komputerowej w budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Otwocku przy 

ul. Górnej 13. 

39. Przyjęto do wiadomości pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków informujące o przekazanych odwołaniach od decyzji wpisującej do rejestru 

zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego otoczenie willi drewnianej 

z zielenią leśną, położonej w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza 16. 

40. Zapoznano się z uchwałami: 

- Nr 3.j./215/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

z dnia 25 stycznia 2021 roku dotycząca opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu 

Powiatu Otwockiego, 

- Nr 3.I./219/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

z dnia 25 stycznia 2021 roku dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego 

deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Powiatu Otwockiego na 2021 rok.   

41. Wyrażono zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej 

dróg samorządowych w roku 2021 zadania: Przebudowa ul. Karczewskiej w Otwocku 

od skrzyżowania z ul. Batorego do Karczewa.   

 

Protokół Nr 146/21 z dnia 09.02.2021 r.  

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

dn. 11.02.2021 r. z projektem 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, 

z późn.zm. 

 

Protokół Nr 147/21 z dnia 10.02.2021 r.  

43. W związku z pismem Pani E.D. wyrażono zgodę na obniżenie miesięcznej stawki 

czynszu najmu dla lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy 

ul. Koszykowej w Otwocku na okres 12 miesięcy.   

44. Upoważniono Pana Pawła Zawadę Wicestarostę do przeprowadzenia rozmów 

z przewoźnikiem na liniach powiatowych: Osieck-Sobienie-Jeziory-Otwock i Kołbiel-

Ostrowik-Otwock nt. promocji Powiatu Otwockiego na autobusach jeżdżących na ww. 

liniach powiatowych. 

45. Wyrażono zgodę na zakup ramek do tablic rejestracyjnych w ramach gadżetów 

promocyjnych – kwota 4.735,00 zł. 

46. W związku z pismem Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie realizacji przez Powiat 

Otwocki połączeń istniejących elementów pasów dróg powiatowych ul. Filipowicza 
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i Żeromskiego z powstałymi w wyniku przebudowy linii kolejowej Nr 7 elementami 

pasa drogowego, wskazano aby Zarząd Dróg Powiatowych wystąpił do PKP PLK 

z pismem w przedmiocie uzupełnienia fragmentów chodnika w ul. Filipowicza 

i Żeromskiego w związku z przeprowadzoną przebudową linii kolejowej Nr 7. 

47. Pozytywnie zaopiniowano Plan Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na terenie Powiatu 

Otwockiego na lata 2021-2031.  

Dokument został przekazany do Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarki, Zasobu 

i Środowiska celem wyrażenia opinii i przekazaniu Zarządowi.   

48. W związku z pismem Starosty Garwolińskiego Mirosława Walickiego w sprawie 

pozbawienia kategorii odcinków dróg powiatowych w celu wyłączenia ich 

z użytkowania: 

1) drogi Nr 1318W Parysów – objazd awaryjny w ciągu drogi nr 805, 

2) drogi Nr 1309W Wola Rębkowska – objazd awaryjny w ciągu drogi nr 76, 

3) drogi Nr 2247W Osieck – Natolin – Stara Huta, 

4) drogi Nr 1367W Babice – Stare Zadybie, 

5) drogi Nr 1359 Trojanów – Korytnica, 

6) drogi Nr 1337 Miastków Kościelny – Ryczyska – Gózdek, 

7) drogi Nr 1338W Brzegi – Kalinów – Goniwilk, 

8) drogi Nr 1356W Sobolew – Godzisz – Wola Życka – Podebłocie, 

9) drogi Nr 1348W Wola Łaskarzewska – Budy Krępskie – Sobolew, 

10) drogi Nr 1353W Uchacze – Strych – Malamówka – Mościska, 

wyrażono pozytywną opinię dla propozycji odkreślonych w pkt 1)-3), natomiast 

negatywnie zaopiniowano propozycje określone w pkt 4)-10) - w myśl opinii wyrażonej 

w piśmie z dnia 01.02.2021 r., Nr  DZ/628/EW-Z/MK/21 Zarządu Dróg Powiatowych 

w Otwocku. 

49. Wyrażono zgodę na zmianę tabeli 2a do projektu 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, z późn.zm. na sesję nadzwyczajną 
zwołaną na 11.02.2021 r.  

 

Protokół Nr 148/21 z dnia 17.02.2021 r.  

50. W związku z pismem Członka Zarządu PCZ Sp. z o.o. Michała Mrówki wyrażono zgodę 
na wsparcie inicjatywy w pozyskaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

na zakup ambulansu transportowego z wyposażeniem. 

51. Przekazano do opinii Związków Zawodowych zrzeszających nauczycieli pracujących 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Otwocki projekt uchwały 

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska 

kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących 

kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej. 

52. Wyrażono zgodę na przeprowadzenie inwestycji: „Modernizacja budynku Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 – wzmocnienie stropów, dostosowanie 

budynku do zaleceń ppoż” w pełnym zakresie kosztorysowym. 

53. Zatwierdzono Audyt dostępności Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz jednostek 

organizacyjnych powiatu otwockiego. 

54. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Otwocku za 2020 rok wraz z wykazem potrzeb na 2021 r. 

Sprawozdanie przekazano do Rady Powiatu Otwockiego.    
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55. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej za rok 2020. 

Sprawozdanie przekazano do Rady Powiatu Otwockiego. 

56. Przyjęto stanowisko o wznowieniu działań mających na celu rozbudowę Domu Pomocy 

Społecznej „Wrzos”. 

57. Zapoznano się z propozycjami gmin Powiatu Otwockiego do realizacji zadań 
inwestycyjnych w roku 2021. 

58. Odmówiono zakupu płyty DVD „SUITA KOŁBIELSKA”, natomiast wyrażono zgodę 
na nawiązanie współpracy z Biblioteką w Kołbieli w celu pozyskania bezpłatnych 

egzemplarzy płyty. 

59. Wyrażono zgodę na wsparcie finansowe wydarzenia pn. „X Ogólnopolski Przegląd 

Teatrów dla dzieci BEZ SCENY” w kwocie 2.500,00 zł w ramach umowy promocji oraz 

przyznanie Honorowego Patronatu Starosty Otwockiego. 

60. W związku z pismem Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w sprawie zakupu 

koncentratorów tlenu wyrażono zgodę na sfinansowanie zakupu koncentratora tlenu do 

kwoty 3.200,00 zł. 

61. Przyjęto do wiadomości pismo Poseł na Sejm RP Bożeny Żelazowskiej w sprawie 

wsparcia działań dla zwiększenia środków dla gmin, miast i powiatów podwarszawskich 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2021-2027. 

62. Odstąpiono od stosowania wniosku z wyciągu Nr 839 z protokołu Nr 94/20 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu 27 maja 2020 r. o wstrzymaniu 

Dyrektorom i Kierownikom upoważnienia w zakresie składania wniosków i zamówień 
na zakupy i usługi do kwoty 500,00 zł. 

63. Postanowiono o zniesieniu obostrzeń wyartykułowanych w piśmie 

Nr S.OS.V.0023.46.2020 z dnia 23 września 2020 r. Przewodniczącego Zarządu 

Cezarego Łukaszewskiego w sprawie wstrzymania się z podejmowaniem zobowiązań 
w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych. 

64. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Komendą Stołeczną Policji w przedmiocie 

współfinansowania w bieżącym roku przez Powiat Otwocki kosztów wykonania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzorów autorskich na potrzeby 

rozbudowy i przebudowy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. 

 

Protokół Nr 149/21 z dnia 24.02.2021 r.  

65. Przekazano do opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projekt 

uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się 

na terenie Powiatu Otwockiego. 

66. Przyjęto  do wiadomości pismo z dnia 29.01.2021 r., Nr ROŚPP.7003.14.2021 Wójta 

Gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego w sprawie uciążliwości hałasowych 

wzdłuż drogi ekspresowej S17 i postanowiono o jego przekazaniu do Wydziału Ochrony 

Środowiska i Rady Powiatu Otwockiego. 

67. W związku z pismem  radego Rady Powiatu Otwockiego Mirosława Pszonki w sprawie 

wykonania dodatkowych prac w ramach przyjętego w budżecie powiatu na 2021 rok 

zadania: Wymiana nawierzchni jezdni na drodze powiatowej Nr 2724W 

ul. Żaboklickiego w Karczewie na odc. od ronda do ul. Częstochowskiej zdecydowano 

o przekazaniu pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku celem pisemnego 

ustosunkowania się do propozycji w nim wskazanych. 

68. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia o nawiązaniu współpracy z Muzeum 

Narodowym, Oddziałem Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w obszarze wspólnych 

przedsięwzięć kulturalnych, promocyjnych i edukacyjnych. 

69. Wyrażono zgodę na zamówienie usługi elektronicznego monitoringu mediów 

społecznościowych, w zakresie 10 haseł dotyczących Powiatu Otwockiego od marca do 

grudnia 2021 r. w kwocie 2.939,70 zł brutto z dz. promocji. 
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70. Przyjęto do wiadomości opinię zewnętrzną z dnia 09.02.2021 r., Nr BAS-170/21A 

w przedmiocie możliwych skutków centralizacji struktury właścicielskiej szpitali dla 

jednostek samorządu terytorialnego. 

71. Zaakceptowano treść pisma do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dot. 

obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu drogi autostrady A50. 

 

Protokół Nr 150/21 z dnia 04.03.2021 r.  

72. Pozytywnie zaopiniowano Plan działania dla Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz 

jednostek organizacyjnych powiatu otwockiego na rzecz poprawy zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

73. Wyrażono zgodę na zakup miernika poziomu dźwięku do pomiaru hałasu w środowisku 

na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska – kwota 15.000,00 zł. Źródło finansowania 

– rezerwa inwestycyjna. 

74. Wyrażono zgodę na rozpoczęcie procedury przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora na okres 5 lat: 

- Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku przy ul. gen 

Juliana Filipowicza 9 – Pani Joanny Michalczyk, 

- Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy ul. Kazimierza 

Pułaskiego 7 – Pani Moniki Chudek.  

Odnośnie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica 

w Otwocku przy ul. Marii Konopnickiej 3 – Pani Apolonii Żołądek, zdecydowano 

o rozpatrzeniu sprawy po przedłożeniu oceny pracy z Kuratorium Oświaty. 

75. Uzgodniono treść odpowiedzi na wezwanie Zastępcy Wójta Gminy Celestynów Piotra 

Rosłoniec do wykonania zapisów porozumienia Nr S.OS.III.0310.1.2019 zawartym 

z gminą Celestynów w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Celestynów zadania 

zarządzania częścią drogi powiatowej Nr 2718W na odcinku od ul. Św. Kazimierza do 

ul. Obrońców Pokoju, tj. ul. Jankowskiego w Celestynowie. 

76. Zaakceptowano podział środków finansowych na zadania inwestycyjne - drogowe 

w gminach Powiatu Otwockiego. 

Tabela z podziałem środków finansowych została przekazana do Komisji 

merytorycznych Rady Powiatu.   

77. W sprawie pisma z dnia 15.02.2021 r. Urzędu M. St. Warszawy w sprawie zgłaszania 

uwag do projektu Umowy Partnerstwa w kontekście wspierania rozwoju gmin Regionu 

Warszawskiego Stołecznego, zdecydowano wrócić do tematu po wypracowaniu 

stanowiska przez Komisje; (zgodnie z decyzją Rady jaka zapadła na XXXII z sesji) 

odnośnie uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-

2027 w Polsce. 

78. Przyjęto do wiadomości  postanowienie Nr 129/2021 z dnia 19.02.2021 r., Nr SPN-

I.7533.852.2020.EG Wojewody Mazowieckiego w sprawie wznowienia postępowania 

administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody 

Mazowieckiego nr 5218/2017 z dnia 07 grudnia 2017 roku dot. zwrotu nieruchomości 

będącej w pasie drogi powiatowej.  

79. Przyjęto do wiadomości Stanowisko nr 2/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji 

polityki spójności 2021-2027 w Polsce.   

 

Protokół Nr 151/21 z dnia 09.03.2021 r.  

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

Mrówki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z tytułu spłaty kwoty 

głównej i odsetek od obligacji DNB, wyrażono zgodę na podwyższenie kapitału 

zakładowego spółki z tytułu spłaty kwoty głównej i odsetek od obligacji DNB w kwocie 

77.550,00 zł (tj. 3 udziały). 

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

Mrówki w sprawie dofinansowania działalności bieżącej Spółki w lutym 2021 r. poprzez 
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podwyższenie kapitału zakładowego w wysokości 906.376,10 zł, wyrażono zgodę na 

dofinansowanie działalności bieżącej Spółki w lutym 2021 r. poprzez podwyższenie 

kapitału zakładowego w wysokości 906.376,10 zł. 

82. Przyjęto do wiadomości pismo Rady Nadzorczej PCZ Sp. z o.o. z wyjaśnieniami co do 

udzielania przez Członka Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji odpowiedzi na 

wystąpienia Rady Nadzorczej. 

83. Przyjęto do wiadomości pismo Członka Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji 

Michała Mrówki dot. odpowiedzi na pytania w sprawie zobowiązań PCZ branych do 

dofinansowania za miesiąc luty 2021 r. 

84. Przyjęto do wiadomości informację Członka Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji 

Michała Mrówki dot. odzyskanych należności. 

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu  

Krzysztof Szczegielniak  


