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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego 

w okresie od dnia 15 kwietnia 2021 r. do 26 maja 2021 r. 

 

W wyżej wymienionym okresie odbyły się 7 posiedzeń Zarządu Powiatu (157/21, 158/21, 

159/21, 160/21, 161/21, 162/21, 163/21).  

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 157/21 z dnia 21,22.04.2021 r.  

1. Emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 

2021-2026. 

 

Protokół Nr 161/21 z dnia 12.05.2021 r.  

5. Zatwierdzenia do realizacji w latach 2021-2023 projektu pn. „Życiowe i zawodowe 

drogowskazy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu. 

6. 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. 

7. 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. 

 

Protokół Nr 162/21 z dnia 19.05.2021 r.  

8. Zmiany uchwały nr 203/XXVI/20 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie 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. 

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 157/21 z dnia 21, 22.04.2021 r.  

9. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I 

im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku. 

10. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Otwocku. 

 

Protokół Nr 160/21 z dnia 06.05.2021 r.  

11. 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.  
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12. 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 161/21 z dnia 12.05.2021 r.  

13. 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 162/21 z dnia 19.05.2021 r.  

14. 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. 

15. Ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przerw w pracy przedszkoli specjalnych 

w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Otwocki. 

16. Wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczeń w budynku Powiatowego 

Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku. 

17. Zmiany uchwały Nr CCXXI/103/20 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 8 lipca 2020 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Tomaszowi Margielskiemu – 

Prezydentowi Miasta Otwocka. 

 

Protokół Nr 163/21 z dnia 26.05.2021 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. 

19. Przyjęcia technicznych zasad naliczania diet radnych Rady Powiatu Otwockiego. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 157/21 z dnia 21, 22.04.2021 r.  

20. Wyrażono zgodę na przystąpienie do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023 przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku oraz przez Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku.  

21. Wyrażono zgodę na przystąpienie do grupy zakupowej MAE w celu zakupienia energii 

elektrycznej dla Starostwa Powiatowego oraz jednostek na lata 2022-2023. 

22. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy użyczenia Komendzie Powiatowej Policji 

w Otwocku mobilnego systemu operacyjnego wideo monitorowania. 

23. Przyjęto do wiadomości pismo Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Warszawie w sprawie wykonania projektu technicznego ronda na skrzyżowaniu dróg 

wojewódzkiej nr 801 z drogą powiatową ul. Wiślana w Karczewie – na pisemny 

wniosek radnego Mirosława Pszonki z dnia 10.03.2021 r. 

24. W związku z pismem Członka Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Roberta 

Podgórzaka wyrażono zgodę na modernizację terenu oraz części budynku przy 

Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym. 

25. Wyrażono zgodę na zakup 100 kaset do urządzenia Dräger dla Komendy Powiatowej 

Policji w Otwocku. 

26. Zaakceptowano uwagi Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska do dokumentu 

strategicznego pt. „Plan Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na terenie Powiatu 

Otwockiego na lata 2021-2031”. Uwagi zostały przekazane do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku w celu uwzględnienia w przedmiotowym dokumencie. 

27. Przyjęto do wiadomości uchwałę nr XXXIV/266/2021 Rady Gminy Jaktorów 

z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania 
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wsparcia z funduszy Unii Europejskiej dla regionu NUTS 2 – warszawskiego 

stołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2021-2027 i zgłoszenia uwag do projektu Umowy Partnerstwa 

dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce. 

28. W związku z pismem Członka Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Roberta 

Podgórzaka pozytywnie zaopiniowano wniosek o dofinansowaniu działalności bieżącej 

Spółki w kwietniu 2021 r. w wysokości 697.950,00 zł; (wynikającą z 27 udziałów). 

 

Protokół Nr 158/21 z dnia 28.04.2021 r.  

29. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Józefów w przedmiocie realizacji 

„XXII Powiatowych Warsztatów Ekologicznych – Spotkania nad Świdrem”. 

30. W związku z pismem Członka Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Roberta 

Podgórzaka wyrażono pozytywną opinię dla złożenia oferty najmu powierzchni 

w budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku. 

31. Przyjęto do wiadomości pismo PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji w sprawie możliwości 

utworzenia kolejnego Powszechnego Punktu Szczepień w PMDK w Otwocku. 

32. Przyjęto proponowany przez PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji wariant uruchomienia 

rehabilitacji neurologicznej w pomieszczeniach na piętrze budynku D Szpitala. 

33. W związku z pismem firmy ARS PROJEKT, wyrażono pozytywną opinię do projektu 

budowlanego rozbudowy drogi powiatowej, ulicy Wawerskiej w miejscowości Otwock 

z uwagami Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku wyrażonymi w piśmie z dnia 

22.04.2021 r., Nr DZ/2844/OP/MK/21. 

34. W związku z pismem Fundacji Promocji Kultury „OtwArte” wyrażono zgodę na 

umorzenie Fundacji zwrotu dotacji celowej w wysokości 393,00 zł plus odsetki 

przyznanej na realizację zadania publicznego pn.: „Klasyka na Leżakach – koncerty 

promenadowe w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim”. 

35. Wyrażono zgodę na dofinansowanie zadania publicznego, realizowanego przez Fundację 
Promocji Kultury „OtwArte” na zadanie publiczne w 2021 roku pt. „XVIII Europejski 

Festiwal Muzyczny w Otwocku” – kwota 5.000,00 zł. 

36. W związku z pismem Fundacji „Nad Świdrem Przystań - Majówkowe Perspektywy” 

w sprawie dofinansowania projektu budowy pomostów/przystani do wodowania 

i cumowania kajaków na rzece Świder, postanowiono wrócić do tematu po zasięgnięciu 

informacji w przedmiocie: 

- stanu prawnego działek ujętych w projekcie, 

- ewentualnego współfinansowania przedsięwzięcia przez Miasto Otwock.  

37. Zapoznano się z dokumentacją projektową nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji 

w Otwocku. 

38. Przyjęto do widomości pismo Dyrektora Centrum Automatycznego Nadzoru nad 

Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w sprawie 

zainstalowania stacjonarnego urządzenia rejestrującego (fotoradaru) w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 721 w Józefowie. Pismo zostało przesłane do Rady Rodziców przy 

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

39. W związku z wnioskiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, wyrażono poparcie dla 

przywrócenia w 2021 roku nagród dla najlepszych maturzystów. 

40. Przyjęto autopoprawkę do projektu uchwały Nr 3 na XXXIV sesję Rady Powiatu 

Otwockiego dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

 

Protokół Nr 159/21 z dnia 04.05.2021 r.  

41. Wyrażono zgodę na złożenie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie 

z powództwa Powiatu Otwockiego przeciwko Eurovia Polska S.A. o zapłatę kar 

umownych z tytułu nienależnego wykonania umowy z dnia 24 sierpnia 20210 r. na 

roboty budowlane na „Przebudowę ciągu drogowego ul. Batorego (od wjazdu do ZP 
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ZOZ) oraz skrzyżowania na rondo ul. Batorego, ul. Warsztatowa i ul. Kraszewskiego 

wraz z ul. Kraszewskiego do ronda przy ul. Mieszka I w Otwocku”. 

 

Protokół Nr 160/21 z dnia 06.05.2021 r. 

42. Pozytywnie zaopiniowano Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok.  

Dokument został przekazany do Rady Powiatu Otwockiego.  

43. Wyrażono zgodę na rozpoczęcie procedury przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica 

w Otwocku – Pani Apolonii Żołądek. 

44. Zaakceptowano umowy z Miastem Otwock:  

- Nr WIN/27/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu 

w postaci opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. rozbudowy 

skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Batorego, 

- Nr WIN/28/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu 

w postaci opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy 

chodnika w ul. Karczewskiej, 

- Nr WIN/29/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu 

w postaci opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. rozbudowy 

skrzyżowania ul. Żeromskiego i ul. Samorządowej w Otwocku, 

- Nr WIN/32/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu 

w postaci opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy pasa 

drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do 

ul. Tatrzańskiej (ZRID), 

- Nr WIN/33/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu 

polegającej na przebudowie oraz rozbudowie pasa drogowego ul. Powstańców 

Warszawy oraz ul. Orlej, 

- Nr WIN/34/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu 

w postaci opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. rozbudowy ul. 

Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami 

przyległymi, 

z uwagami zgłoszonymi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku.  

45. Postanowiono o skierowaniu pisma do Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie 

rozważenia korekty tras autobusowych w Powiecie Otwockim na linii Wilga – 

Mariańskie Porzecze – Otwock. 

46. Wyrażono zgodę na rozpoczęcie procedury wdrożenia w Starostwie zasad idei „prostego 

języka”. 

47. W związku z ofertą Fundacji Konkursu Historycznego Patria Nostra na realizację 
zadania publicznego w 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego pt.: „Konkurs Historyczny Patria Nostra – VI edycja – 

Mazowsze” odstąpiono od publikacji oferty.  

48. W związku z pismem Komendanta Stołecznego Policji w sprawie udzielenia wsparcia 

finansowego dla inwestycji Rozbudowy i przebudowy siedziby Komendy Powiatowej 

Policji w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 7A postanowiono, że w następnych 

latach przy konstruowaniu budżetów powiatu zostanie rozważone zaplanowanie 

środków finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji.  

49. Posiłkując się wskazaniem Członka Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Roberta 

Podgórzaka wytypowano do nagrody z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 

i Położnej 1-ą pielęgniarkę i 1-ą położną.  
50. Przyjęto do wiadomości uchwałę Nr 3.e/245/2021 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania 

opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Otwockiego sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Powiatu Otwockiego za 2020 rok. 
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51. Przyjęto do wiadomości informację Biura Kultury i Promocji w sprawie zmiany terminu 

realizacji wydarzenia pn.: „II Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego 

w 2021 r.”. 

 

Protokół Nr 161/21 z dnia 12.05.2021 r.  

52. W związku z pismem Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury 

w Otwocku wyrażono zgodę na przedłużenie na okres 5 lat umowy najmu pomieszczeń 
w PMDK w Otwocku dla Pracowni Rozwoju KALEJDOSKOP tj. od 01.09.2022 r. 

do 31.08.2027 r. 

53. W związku z pismem Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce PROMYCZEK wyrażono 

zgodę na współorganizację i dofinansowanie wydarzeń organizowanych w 2021 roku 

przez Fundację: 
- IX edycja projektu „Piernikowanie – Świąteczne Pomaganie – Akcja na rzecz 

Domowego Hospicjum Dziecięcego „Promyczek z Otwocka” - kwota 3.000,00 zł,  

- „Charytatywny Wieczór Kabaretowy”  z udziałem Kabaretu Paranienormalni – kwota 

5.000,00 zł. 

54. Postanowiono o zwiększeniu środków finansowych na realizację zadania: „Droga 

2768W – wykonanie doświetlonego przejścia dla pieszych w ul. Granicznej w Józefowie 

pomiędzy ul. Teatralną a ul. Uśmiech” poprzez przesunięcie środków w wysokości 

1.900,00 zł w ramach oszczędności z zadania: „Doświetlenie przejścia dla pieszych 

w drodze powiatowej Nr 2766W – ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Leśną”.  

55. Wyrażono zgodę na zwiększenie środków finansowych na realizację zadania: „Budowa 

chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od skrzyżowania 

w Gliniance”, poprzez przesunięcie środków w wysokości 55.200,00 zł z powstałych 

oszczędności w zadaniach  dot. wykonania doświetleń przejść dla pieszych.  

56. Zdecydowano o zorganizowaniu spotkania Starosty, Zarządu Dróg Powiatowych 

z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, Miasta Otwocka, Miasta 

Józefowa w sprawie wypracowania formy zabezpieczenia ekranów akustycznych przed 

zabrudzeniami typu graffiti. 

57. W związku z pismem Prezydenta Miasta Otwocka Jarosława Margielskiego w sprawie 

informacji nt. planowanego budżetu powiatu na SKM i KM w 2021 roku, postanowiono 

o pisemnym poinformowaniu Prezydenta, że na zadanie dofinansowania SKM i KM 

w budżecie powiatu na 2021 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 

280.000,00 zł. 

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

dn. 17.05.2021 r. z projektami uchwał:  

- w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2021-2023 projektu pn. „Życiowe 

i zawodowe drogowskazy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka  

z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych 

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

- 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., 

- w sprawie 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. 

 

Protokół Nr 162/21 z dnia 19.05.2021 r.  

59. W związku z pismem Członka Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Roberta 

Podgórzaka wyrażono zgodę na wykorzystanie wkładu na podwyższony kapitał 

zakładowy  w wysokości 152.078,31 zł na spłatę zaległych płatności. 

60. W związku z pismem Członka Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Roberta 

Podgórzaka wyrażono pozytywną opinię dla dofinansowania bieżącej działalności 
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Spółki w maju 2021 r. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w wysokości 

1.654.400,00 zł. (tj. o 64 udziały). 

61. W związku z pismem z dnia 07.12.2020 r. Pana Sławomira Mocha Zakład Usług 

Pogrzebowych EXITUS w sprawie umożliwienia wykupu działki ew. nr 6/20 z obr. 135 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, wyrażono zgodę na wykonanie operatu 

szacunkowego określającego wartość gruntu i wartość budynku.  

62. Wyrażono zgodę na wprowadzenie do planu wydatków majątkowych na 2021 rok oraz 

do wieloletniej prognozy finansowej zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W 

w miejscowości Stara Wieś, Dąbrówka i Celestynów”, 

63. W związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych o wprowadzenie do planu 

wydatków majątkowych na 2021 rok zadania: „Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo-

rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W w m. Żanęcin oraz wzdłuż ul. Majowej 

w m. Dziechciniec od drogi krajowej S17 do posesji sali weselnej „Raj”, oraz zadania: 

„Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2709W 

ul. Mazowiecka w Malcanowie ul. Armii Krajowej w Lipowie od ul. Kotliny 

w Malcanowie do ul. Wypoczynkowej w Lipowie, zdecydowano o wstrzymaniu 

wydatków niewygasających do końca czerwca br. 

64. W związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych o wprowadzenie do planu 

wydatków majątkowych na 2021 rok zadania: „Dokumentacja projektowa na 

przebudowę ul. Staszica/Kołłątaja wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Świderską”, 

zdecydowano o wstrzymaniu wydatków niewygasających do końca czerwca br. 

65. Wyrażono zgodę na wprowadzenie do planu wydatków majątkowych na 2021 rok oraz 

do wieloletniej prognozy finansowej zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez 

budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II 

i ul. Poniatowskiego”. 

66. Wyrażono zgodę na przesunięcie z zadania „Wymiana nawierzchni na drodze 

powiatowej Nr 2766W w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Kopernika do ul. Polnej” – 

46.500,00 zł na zadanie „Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2765W 

ul. Piłsudskiego w Józefowie na odcinku od ul. Polnej do ul. Cichej”, kwoty 5.750,00 zł 

na zadanie „Wymiana nawierzchni jezdni w drodze powiatowej Nr 2724W 

ul. Żaboklickiego w Karczewie na odc. od ronda do ul. Częstochowskiej”, oraz kwoty 

8.800,00 zł na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej na 

odcinku Otwock – Karczew”. 

67. W związku z pismem Dyrektora Oświaty Powiatowej Hanny Majewskiej-Smółki 

wyrażono zgodę na udostępnienie bazy sportowej w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku na 

potrzebę realizacji zajęć dydaktycznych wychowania fizycznego przez Liceum 

Ogólnokształcące Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku.  

68. Postanowiono o sfinansowaniu koncertu z okazji Dnia Matki w kwocie 4.400,00 zł.  

69. Przyjęto sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz  z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok”. Sprawozdanie zostało przekazane Radzie Powiatu 

Otwockiego.   

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

Elizy Trzcińskiej-Przybysz w sprawie zwiększenia środków finansowych na wykonanie 

zadania inwestycyjnego: „Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń 
ppoż.” postanowiono o unieważnieniu przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego z rozważeniem podziału zadania na części.  

 

Protokół Nr 163/21 z dnia 26.05.2021 r.  

71. Przyjęto:  

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r., 

- bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za 2020 r., 

- rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za 2020 r., 
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- zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 r., 

- wyciąg z danych zawartych w załączniku „informacja dodatkowa”. 

72. Wyrażono zgodę na zwiększenie w planie wydatków majątkowych na 2021 rok środków 

na realizację zadania „Przebudowa dogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej na 

odcinku Otwock-Karczew” poprzez uwzględnienie otrzymanego dofinansowania - 

kwota 952.212,00 zł. 

73. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 3 do umowy Nr 26/CRU/2020/ZDP 

z dnia 30.01.2020 r. w sprawie udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej w postaci 

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi 

powiatowej Nr 2715W ul. Powstańców Warszawy w Otwocku. 

74. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miastem Otwock w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla powiatu w zakresie przebudowy Ronda Sybiraków w Otwocku. 

75. Wyrażono zgodę na podjęcie przez Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku współpracy 

z Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym 

Instytutem Badawczym w zakresie planowania i organizacji nowej oferty kształcenia 

praktycznego 

76. Przyjęto informację z dnia 13.05.2021 r. Biura Kultury i Promocji w sprawie zmiany 

terminu koncertu dla rodzin ofiar wypadków komunikacyjnych „Życia i nadziei” 

realizowanego przez Stowarzyszenie Bezpieczna Młodość im. „Grzegorza” 

w Józefowie. 

77. Wstępnie wyrażono zgodę na dofinansowanie projektu budowy jednego 

pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece Świder, ale 

z wypełnieniem warunku przedłożenia przez Fundację „Nad Świdrem Przystań – 

Majówkowe Perspektywy” w Otwocku kosztorysu inwestorskiego wykonania 

pomostu/przystani nad rzeką Świder oraz wniosku w ramach małego grantu. 

78. Przyjęto informację z dnia 17.05.2021 r. Biura Kultury i Promocji w sprawie zmiany 

terminu wydarzenia pn.: „Międzynarodowy Festiwal Tańca połączony z Mistrzostwami 

Pięciu Okręgów Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Otwartego Pucharu Okręgu 

Mazowieckiego – MAZOVIA OPEN”. 

79. Wyrażono zgodę na  współorganizację i dofinansowanie wydarzenia „Dzień Rodziny” 

w Józefowie w kwocie 3.000,00 zł.   

80. Postanowiono o wsparciu kwotą 2.000,00 zł zadania publicznego pn.: „Rajd rowerowy 

„Odjazdowy Czytelnik” w ramach współorganizacji wydarzenia. 

81. Postanowiono o dofinansowaniu wydarzenia pn.: „Organizacja Otwartych Zawodów 

Strzeleckich podczas obchodów 26-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych LECHITY 

z udziałem bractw kurkowych z kraju i zagranicy” - kwota 1.500,00 zł na ufundowanie 

tarczy Starosty Otwockiego i nagród.   

82. Odmówiono wsparcia finansowego w kwocie 2.000,00 zł na zorganizowanie stoiska 

promocyjnego w ramach 74. Francuskich targów „Foire aux Vins” w Saint-Amand-

Montrond. 

83. Pozytywnie zaopiniowano Raport o stanie Powiatu Otwockiego za 2020 rok ze 

zmianami. Dokument został przekazany do Rady Powiatu Otwockiego. 

84. Przyjęto do wiadomości pismo Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zadań żołnierzy Wojsk Obrony 

Terytorialnej w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju. 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

 Krzysztof Szczegielniak  


