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SPRAWOZDANIE

z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego

w okresie od dnia 10 marca 2021 r. do 14 kwietnia 2021 r.

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 152/21,
153/21, 154/21, 155/21, 156/21).

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące:

Protokół Nr 152/21 z dnia 15.03.2021 r.
1. 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.

2. 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.

3. Zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone
środki PFRON.

4. Przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku
z siedzibą przy ul. Komunardów 10, utworzenia trzech placówek opiekuńczo-
wychowawczych, nadania im statutów oraz połączenia z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku

5. Złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na prowadzenie
w Technikum Nr 1 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku oddziału przygotowania
wojskowego.

6. Określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
otwockiego.

7. Zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Powiatu
Otwockiego – po opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Protokół Nr 154/21 z dnia 24.03.2021 r.
8. Przekazania informacji publicznej.

Protokół Nr 156/21 z dnia 14.04.2021 r.
9. Przekazania wniosku.

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące:

Protokół Nr 152/21 z dnia 15.03.2021 r.
10. 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.

11. Upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika,
Powiatu Otwockiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 24 marca 2021 r.;
ze wskazaniem Pana Grzegorza Michalczyka. – członka Zarządu.

12. Udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Powiatu Otwockiego czynności
związanych z realizacją projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej
pozostających bez pracy w powiecie otwockim (IV)”.
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13. Wyrażenia zgody na przekazanie drewna powstałego w wyniku wycięcia 2 szt. drzew
(sosen) na terenie DPS „Wrzos” w Otwocku, ul. Zagłoby 8.

14. Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”
w Otwocku, ul. Zagłoby do dysponowania nieruchomością będącą w trwałym zarządzie
DPS-u na cele budowlane oraz zgody właściciela działki na dysponowanie gruntem
w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonania zamierzonej inwestycji na
działkach nr 4/7 i 8/1 w Obr. 118 stanowiących własność Powiatu Otwockiego.

Protokół Nr 154/21 z dnia 24.03.2021 r.
15. Przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2020

rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego.
16. Przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych

instytucji kultury za 2020 rok.
17. Oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie.
18. Oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Otwocku.
19. Oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radiówku.
20. W sprawie rozstrzygnięcia 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.

Protokół Nr 155/21 z dnia 31.03.2021 r.
21. Zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego

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

Protokół Nr 156/21 z dnia 14.04.2021 r.
22. 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.

23. Zatwierdzenia Planu Pracy na 2021 rok dla Środowiskowego Domu Samopomocy
w Otwocku.

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia:

Protokół Nr 152/21 z dnia 15.03.2021 r.
24. W związku z pismem Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. K.I.

Gałczyńskiego Joanny Michalczyk wyrażono zgodę na zwiększenie środków
finansowych na przeprowadzenie zadania „Rewitalizacja parkingu przed budynkiem
Liceum” do kwoty 1.518.981,91 zł ze środków w rezerwie inwestycyjnej.

25. Zaakceptowano projekt odpowiedzi na petycję z dnia 14.02.2021r. o wprowadzenie
organizacji ruchu na ul. Żaboklickiego w Karczewie umożliwiającej parkowanie
samochodów wzdłuż ulicy w niedziele i święta.

26. Zaakceptowano projekt odpowiedzi na pismo radnego 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.

27. W związku z pismem Pana Tomasza Wyglądały Sołtysa Sołectwa Celestynów
o dokończenie przebudowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Laskowskiej
w Celestynowie i włączenie go do drogi wojewódzkiej nr 797 oraz zmianę lokalizacji
istniejącego przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką, postanowiono
o przekazaniu wystąpienia Sołtysa Sołectwa Celestynów do Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Warszawie z jednoczesnym pisemnym poinformowaniem
Sołtysa o ww. sposobie realizacji sprawy.
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28. W związku z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Garwolinie Marka
Jonczak o dokonanie korekty opinii wydanej dn. 11.02.2020 r. Nr S.OS.V.0023.10.2020
w związku z pomyłkowo podanym numerem drogi powiatowej Osieck – Natolin – Stara
Huta w piśmie WU.401.2.2020, podtrzymano w mocy opinię wyrażoną w piśmie
Nr S.OS.V.0023.10.2020 z uwzględnieniem poprawki do numeru drogi powiatowej
Osieck – Natolin – Stara Huta (prawidłowy Nr 2747).

29. W związku z pismem firmy PONDUS Cezary Witas wyrażono pozytywną opinię dla
zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 805 polegającej na rozbiórce i budowie
nowego mostu nad Kanałem Warszawickim w miejscowości Warszawice w km 0+550
wraz z dojazdami”.

30. W związku z pismem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gliniance wyrażono zgodę na
zawarcie umowy promocji podczas wydarzenia: Akcja Honorowego Krwiodawstwa
organizowanego przez OSP w Gliniance – kwota 3.700,00 zł.

31. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Otwockiego Towarzystwa Bluesa i Ballady
z dn. 02.03.2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Otwocku, na stronie internetowej www.powiat-otwocki.pl oraz
rozpoczęcie procedury zbierania uwag do oferty, zgodnie z art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

32. W związku z pismem Polskiego Związku JUDO w sprawie wsparcia finansowego
zawodów pn.: „Kata Judo Championship w Józefowie” (Mistrzostwa Europy) wstępnie
wyrażono zgodę na współorganizację wydarzenia pn.: „Kata Judo Championship
w Józefowie” (Mistrzostwa Europy) w kwocie 10.000,00 zł z jednoczesnym pisemnym
wystąpieniem do Polskiego Związku Judo o przekazanie preliminarza wydarzenia.

33. Postanowiono; (zgodnie z sugestią Ministra Zdrowia wyrażoną w piśmie z dnia
02.03.2021 r., Nr ZPM.051.130.2021) o wprowadzeniu do budżetu powiatu na 2021 rok
wydatku na zadanie prowadzenia usług lekarza „koronera” w Powiecie Otwockim
w dziale 851 Rozdziale 85195.

Protokół Nr 153/21 z dnia 23.03.2021 r.
34. Pozytywnie zaopiniowano projekt stanowiska w sprawie uwag do projektu Umowy

Partnerstwa dla realizacji polityki spójności w latach 2021-2027 w Polsce.

Protokół Nr 154/21 z dnia 24.03.2021 r.
35. Przyjęto autopoprawkę do projektu uchwały Nr 2 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 XXXIII sesję Rady
Powiatu Otwockiego dnia 25 marca 2021 r.

36. W związku z pismem firmy VIAINFRA Sp. z o. o. wyrażono pozytywną opinię do
wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W – ulicy Karczewskiej, ulicy Staszica i ulicy
Kołłątaja w Otwocku od km 0+000 do km 0+920 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi
powiatowej Nr 2765W – ulicy Kołłątaja i Staszica z drogą powiatową Nr 2765W – ulica
Świderską z drogą gminną Nr 271075W – ulicą Świderską w Otwocku, gmina Otwock,
powiat otwocki”.

37. Przyjęto harmonogram zadań i inwestycji Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku
w Powiecie Otwockim na 2021 rok i skierowano dokument do Komisji Gospodarki,
Zasobu  i Środowiska.

38. W związku pismem radnego Mirosława Pszonki do Marszałka Województwa
Mazowieckiego Adama Struzika z prośbą o zlecenie wykonania w roku bieżącym
projektu technicznego ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkiej nr 801 z drogą
powiatową ul. Wiślana w Karczewie przychylono się do wniosku radnego i podjęto
decyzję o wystąpieniu do Marszałka  Sejmiku Województwa popierającego inicjatywę
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wykonania w roku bieżącym projektu technicznego ronda na skrzyżowaniu dróg
wojewódzkiej nr 801 z drogą powiatową ul. Wiślana w Karczewie.

39. W związku z pismem Pana P.G. w sprawie dofinansowania projektu „Kajakiem po
rzekach i Bałtyku w 100-lcie Polskiej Administracji Morskiej” postanowiono
o dofinansowaniu projektu w wysokości 4.000,00 zł i zawarciu stosownej umowy
w ramach realizowanego projektu z uwzględnieniem  promocji powiatu.

40. W związku z pismem Stowarzyszenia Bezpieczna Młodość im. „Grzegorza” wyrażono
zgodę na dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł wydarzenia pn.: Koncert dla rodzin
ofiar wypadków komunikacyjnych „Życie i nadziei”.

41. Wyrażono zgodę na ufundowanie nagrody w wysokości 3.000,00 zł za I miejsce dla
laureata finału konkursu Wieczornica Poetycka.

42. W związku z pismem Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury Ewy
Musiejko w sprawie przerejestrowania Uczniowskiego Klubu Sportowego DUET –
zmiana adresu Klubu, wyrażono zgodę na zawarcie stosownej umowy
ze stowarzyszeniem udostępniającej adres PMDK do wskazania siedziby UKS DUET.

43. W związku 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-
31.12.2020 r. i za okres 01.12.2020-31.12.2020 r.,
- zestawienie należności PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2020-31.12.2020 r.,
- zestawienie zobowiązań PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2020-31.12.2020 r.
zawnioskowano do Spółki o przykazanie dodatkowych informacji.

44. Postanowiono skierować pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego
o podjęcie działań nadzorczych w stosunku do Apteki ZIKO z siedzibą w Otwocku przy
ul. Powstańców Warszawy 13 w związku z niewypełnianiem obowiązku pełnienia
dyżuru nałożonego uchwałą Nr 185/XXV/20 Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 5 listopada 2020 roku.

45. Po zapoznaniu z pismem PZU Fundacja w sprawie przekazania w formie darowizny
dwóch defibrylatorów na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w restrukturyzacji zarekomendowano realizację stanowiska o złożenie wniosku przez
Powiat Otwocki w sprawie przekazania w formie darowizny dwóch defibrylatorów na
rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji.
Na koordynatora postepowania delegowano Wicestarostę Pawła Zawadę, Pana Wiesława
Miłkowskiego Skarbnika Powiatu, Pana Dariusza Kaczorowskiego Dyrektora ds.
medycznych PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

46. Zarząd Powiatu wyznaczył:
Termin 30 czerwca 2021 roku na datę przekształcenia Domów dla Dzieci w Otwocku
w trzy odrębne jednostki:
a) placówkę opiekuńczo-wychowawczą pod nazwą Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza – Dom dla Dzieci  Nr 1 w Otwocku z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 1;
b) placówkę opiekuńczo-wychowawczą pod nazwą Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza – Dom dla Dzieci  Nr 2 w Otwocku z siedzibą przy ul. Ujejskiego 12;
c) placówkę opiekuńczo-wychowawczą pod nazwą Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza – Dom dla Dzieci  Nr 3 w Otwocku z siedzibą przy ul. Cieszyńskiej 9.
Termin 1 lipca 2021 roku na datę połączenia ww. placówek opiekuńczo
wychowawczych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, co oznacza wchłonięcie
organizacyjno-prawno-finansowe wspomnianych placówek przez PCPR.

Protokół Nr 155/21 z dnia 31.03.2021 r.
47. Przyjęto informację PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji - zestawienie zobowiązań

krótkoterminowych stan na 31.12.2020 r.
48. Przyjęto opinię prawną Kancelarii Adwokackiej w zakresie wskaźnika jaki należy

stosować do wyliczenia diet radnych.
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49. Przyjęto do wiadomości Decyzję Nr 776/2021 Wojewody Mazowieckiego w sprawie
odszkodowania dot. dz. 94 obr.0024 Wola Karczewska.

50. Zapoznano się z pismem mieszkańca Józefowa w sprawie budowy tunelu pod torami
kolejowymi linii nr 7 na odcinku Warszawa-Otwock w m. Józefów i udzielono
odpowiedzi.

51. Wyrażono zgodę na dofinansowanie zadania publicznego realizowanego przez Otwockie
Towarzystwo Bluesa i Ballady na realizację zadania publicznego w 2021 r.
pt. „Otwockie Zaduszki Bluesowe, pamięci Miry Kubasińskiej” – kwota 5.000,00 zł.

52. W związku z pismem Zespołu Ludowego Kądziołeczka z Osiecka postanowiono
o rozpatrzeniu wniosku zespołu po uprzednim spełnieniu warunku sformalizowania
działalności zespołu ludowego.

Protokół Nr 156/21 z dnia 14.04.2021 r.
53. Zaakceptowano projekt odpowiedzi do mieszkańców Piotrowic w sprawie budowy stacji

telefonii komórkowej sieci P4 Sp. z o.o.
54. W związku z pismem Prokurenta PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Dariusza

Koczorowskiego wyrażono zgodę na dofinansowanie działalności bieżącej Spółki
w marcu 2021 r. w wysokości 801.350,00 zł; (wynikającą z 31 udziałów).

55. W związku z pismem Członka Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Roberta
Podgórzaka w sprawie pomocy finansowej w wysokości 5.000,00 zł do sfinansowania
bieżących dostaw tlenu medycznego wypracowano stanowisko, iż w chwili stwierdzenia
nagłego braku tlenu medycznego, zostaną uruchomione środki finansowe z rezerwy
w wysokości 5.000,00 zł.

56. Zdecydowano o wykonaniu zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W – ulicy
Karczewskiej, ulicy Staszica i ulicy Kołłątaja w Otwocku od km 0+00 do km 0+920
wraz z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W– ul. Świderską i drogą
gminną nr 27107W – ul. Świderską w Otwocku, gmina Otwock, powiat otwocki”
zgodnie z obowiązującym projektem. Zarząd Powiatu pozytywnie odniósł się do uwagi
Miasta Otwocka nt. wspólnej budowy parkingu przy sklepie Adria ale po rozbiórce przez
Miasto tarasu przy sklepie.

57. W związku z pismem ARS Projekt Agnieszka Sanojca pozytywnie zaopiniowano projekt
budowlany rozbudowy drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Zakręcie, gmina Wiązowna
z uwagą:
- 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.

58. Dokonano zmian w projekcie umowy z Miastem Otwock w przedmiocie bezpłatnego
używania terenu dróg publicznych, tj. pasy zieleni stanowiące część dróg powiatowych –
wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych w pasach drogowych dróg powiatowych
w Otwocku

59. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Fundacji Promocji Kultury „OtwArte”
z dn. 31.03.2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Otwocku, na stronie internetowej www.powiat-otwocki.pl oraz
rozpoczęcie procedury zbierania uwag do oferty, zgodnie z art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

60. W związku z pismem Fundacji #Drużyna Błażeja w Józefowie wyrażono zgodę na
dofinansowanie projektu sportowego „Leżakiem Nad Morze” – kwota 10.000,00 zł
w ramach promocji.

61. Wyrażono zgodę na przygotowanie procesu i realizacji Strategii Rozwoju Powiatu
Otwockiego przy udziale podmiotu zewnętrznego; (w tym zabezpieczenie 30.000,00 zł
na wsparcie podmiotu zewnętrznego, wszczęcie procedury udzielenia zamówienia
publicznego zmierzającą do wyłonienia Wykonawcy do określonych czynności przy
opracowywaniu Strategii).

www.powiat-otwocki.pl
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62. W związku z pismem Przewodniczącej Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w sprawie możliwości ufundowania nagrody wyróżniającej się
pielęgniarce i położnej pracującej na terenie Powiatu Otwockiego, postanowiono
wystąpić do Członka Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o. o.
w restrukturyzacji z prośbą o wskazanie wspólnie z Naczelną Pielęgniarką Szpitala
wyróżniającej się pielęgniarki i położnej.
Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu nagrody dla wyróżniającej się pielęgniarki
i położnej w wysokości po 2.500,00 zł brutto.

63. W związku z pismem Prezydenta Miasta Otwocka Jarosława Margielskiego w sprawie
przejęcia przez Powiat Otwocki funkcji lidera w zakresie porozumienia dot.
funkcjonowania kolejowego transportu publicznego na trasie Warszawa-Józefów-
Otwock, Zarząd podjął stanowisko, iż nie podejmie się przejęcia funkcji lidera
w zakresie transportu publicznego na trasie Warszawa-Józefów-Otwock.
Zarząd Powiatu zapewnił wszelkie możliwe działania w zakresie włączenia się
w negocjacje z samorządami gminnymi Powiatu Otwockiego w celu partycypowania
przez samorządy w kosztach funkcjonowania ww. transportu.

64. Wyrażono zgodę na przeznaczenie kwoty 20.000,00 zł na zadanie prowadzenia usług
lekarza „koronera” w Powiecie Otwockim.

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Szczegielniak


