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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego 

w okresie od dnia 10 czerwca 2021 r. do 18 sierpnia 2021 r. 

 
W wyżej wymienionym okresie odbyło się 13 posiedzeń Zarządu Powiatu (167/21, 168/21, 

169/21, 170/21, 171/21, 172/21, 173/21, 174/21, 175/21, 176/21, 177/21, 178/21, 179/21).      
 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 
Protokół Nr 167/21 z dnia 17.06.2021 r.  

1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 
z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2020 rok. 

2. Udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego za 2020 rok. 
 

Protokół Nr 168/21 z dnia 22.06.2021 r.  

3. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości 
stanowiącej działkę ew. nr 13/13 z obr. 5 w Otwocku. 

4. Regulaminu przyznawania nagród uczniom szczególnie uzdolnionym szkół 
ponadpodstawowych, dla których Powiat Otwocki jest organem prowadzącym, za 
wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne. 

5. 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. 

6. 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 173/21 z dnia 15.07.2021 r.  

7. Wyboru delegata Powiatu Otwockiego do Związku Powiatów Polskich. 
 

Protokół Nr 176/21 z dnia 12.08.2021 r.  

8. Zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława 
Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 z obowiązku realizacji tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 

 

Protokół Nr 179/21 z dnia 18.08.2021 r.  

9. Udzielenia pomocy finansowej w 2021 r. w formie dotacji celowej dla Miasta Otwocka 
na realizację zadania „Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania 
kajaków”. 
 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 167/21 z dnia 17.06.2021 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. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego; łącznie 11 uchwał. 

12. Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku. 
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Protokół Nr 170/21 z dnia 30.06.2021 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 171/21 z dnia 07.07.2021 r.  

14. Udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Powiatu Otwockiego 
wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do składania wniosków 
o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji 
Strategicznych. 

15. Zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Powiatu Otwockiego za 2020 rok. 
16. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku 

za 2020 rok. 
 

Protokół Nr 173/21 z dnia 15.07.2021 r.  

17. 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. 

18. Przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Otwocku. 

 
Protokół Nr 174/21 z dnia 21.07.2021 r.  

19. 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. 

20. Trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejmowanymi na własność 
Powiatu Otwockiego na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

 

Protokół Nr 175/21 z dnia 04.08.2021 r.  

21. Wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego, ozn. jako dz. ew. nr 6/23 w obr. 135 przy ul. Batorego w Otwocku. 

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. 

 

Protokół Nr 176/21 z dnia 12.08.2021 r. 

23. Przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Anielin” 
w Karczewie, ul. Anielin 1. 

24. 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 179/21 z dnia 18.08.2021 r.  

25. Ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 

26. Przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych  dodatku motywacyjnego. 
 
III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 167/21 z dnia 17.06.2021 r.  

27. W związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku wyrażono zgodę na 
przesunięcie z zadania: „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na 
terenie gminy Kołbiel (…)” kwoty 15.000,00 zł na zadanie: „Projekt i budowa ciągu 
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pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2741W w miejscowości Wola 
Sufczyńska”. 

28. W związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku wyrażono zgodę na 
przesunięcie z zadania: „Przebudowa ul. Świderskiej w Karczewie polegająca na 
budowie chodnika na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Ordona” kwoty 5.221,00 zł na 
zadanie: „Modernizacja ul. Świderskiej polegająca na wymianie nawierzchni parkingu 
zlokalizowanego w pasie drogowym”. 

29. W związku z e-mailem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
postanowiono o zgłoszeniu do XXII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Panią Kamilę Grott-Tomaszek – członka Zarządu Fundacji Promocji 
Kultury „OtwArte”, pomysłodawczynię i dyrektor generalną Europejskiego Festiwalu 
Muzycznego w Otwocku. 

30. W związku z pismem Pana Arkadiusza Głogowskiego lidera zespołu Tr-Aktor w sprawie 
dofinansowania wydania płyty promocyjnej „Wycieczka do Świdra”, postanowiono aby 
wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie wydania płyty, na kolejny rok 
budżetowy.  

31. Wyrażono zgodę na współorganizację wydarzenia pn.: Piknik sportowy w Ognisku 
Świder w związku z Dniem Ojca przez Stowarzyszenie Nasz Wspólny Dom. 

32. Przyjęto do wiadomości informację Biura Kultury i Promocji w sprawie stanowiska 
Stowarzyszenia „Więzy” i Miasta Otwocka w sprawie realizacji projektu „Samuraje – 
legendy i fakty. Wystawa oraz imprezy towarzyszące”. 

33. Postanowiono  o pisemnym wystąpieniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 
odstąpienia od zmiany uchwały Nr 249/XXXV/21 Rady Powiatu Otwockiego 
z dnia 17 maja 2021 r. 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 zakresie dotyczącym ustalenia wydatków budżetu w kwocie 
20.000,00 zł w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała działalność” 
§4300 „Zakup usług pozostałych” z powodu istotnego naruszenia przepisu art. 44 ust. 2 
w związku z art. 216 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych. 
 

Protokół Nr 168/21 z dnia 22.06.2021 r.  

34. Wyrażono zgodę na zawarcie umów z Miastem Otwock: 
- Nr WIN/27/2021 w sprawie udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej w postaci 
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy 
skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego, 
- Nr WIN/28/2021 w sprawie udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej w postaci 
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy chodnika 
w ul. Karczewskiej, 
- Nr WIN/29/2021 w sprawie udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej w postaci 
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy 
skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego i ul. Samorządowej w Otwocku, 
- Nr WIN/32/2021 w sprawie udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej w postaci 
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pasa 
drogowego w ul. Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej 
do ul. Tatrzańskiej (ZRID), 
- Nr WIN/33/2021 w sprawie udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej polegającej na 
przebudowie oraz rozbudowie pasa drogowego ul. Powstańców Warszawy oraz 
ul. Orlej, 
- Nr WIN/34/2021 w sprawie udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej w postaci 
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy ul. Orlej 
na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami 
przyległymi. 
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35. W związku z pismem Państwa Kingi i Arkadiusza Głogowskich wyrażono zgodę na 
dofinansowanie w kwocie 2.000,00 zł wydarzenia pn. „XV Wieczornicy im. Gen. 
Stefana Roweckiego „Grota”. 
 

Protokół Nr 169/21 z dnia 28.06.2021 r.  

36. Zapoznano się z dokumentacją przebudowy na rondo skrzyżowania dróg powiatowych 
Nr 2765W ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W – ul. Batorego i Matejki 
w Otwocku. 

37. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla powiatu w zakresie przebudowy Ronda Sybiraków w Otwocku. 

38. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Gminą Osieck w przedmiocie udzielenia 
powiatowi przez gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem 
na realizację zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie (w kierunku 
Łucznicy). 

39. Zaakceptowano treść pisma do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały 
Nr 21.171.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania 
nadzorczego o uznanie za nieważną w części uchwały Nr 249/XXXV/21 Rady Powiatu 
Otwockiego z dnia 17 maja 2021 r. 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 170/21 z dnia 30.06.2021 r.  

40. W związku z pismem Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 
w Otwocku Elizy Trzcińskiej-Przybysz wyrażono zgodę na zwiększenie planu 
wydatków w § 6050 o kwotę 20.000,00 zł celem uzupełnienia brakujących środków na 
zadanie inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 
w Otwocku przy ul. Majowej – wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do 
zaleceń ppoż. – wynikających z wyboru wykonawcy w wyniku zamówienia 
publicznego. Wartość zadania po zmianie wynosi 720.000,00 zł. 

41. Przyjęto i zatwierdzono informację w sprawie organizacji zajęć wspomagających 
uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych w tym szkołach 
podstawowych specjalnych (dla uczniów uczęszczających do klas IV–VIII tych szkół) 
oraz szkołach ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcącym, technikum oraz 
branżowej szkole I stopnia), w tym szkołach ponadpodstawowych specjalnych (dla 
uczniów uczęszczających do wszystkich klas tych szkół), a także w szkołach specjalnych 
funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. 
 

Protokół Nr 171/21 z dnia 07.07.2021 r.  

42. W związku z pismem Prezydenta Miasta Otwocka wyrażono zgodę na zniesienie 
charakteru ochronnego lasu położonego na terenie dz. ew. nr 55/3, 55/4 obr. 3 
w Otwocku, stanowiących własność Powiatu Otwockiego, położonych przy ul. Majowej 
17-19. 

43. Wyrażono zgodę na wystąpienie do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Warszawie o umorzenie opłaty rocznej za rok 2021 w kwocie 
1.511,73 zł należnej od SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku. 

44. Zaakceptowano rozliczenie dotacji celowej przez Stowarzyszenie Otwockie Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizację zadania: „Ratownictwo i Ochrona 
Ludności 2020”.    

45. W związku z pismem Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie wyrażono zgodę na 
dofinansowanie transportu członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Otwockiego na III OBÓZ MDP OSP 
POWIATU OTWOCK w Przerwankach – kwota 10.444,00 zł.   
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46. W związku z pismem Członka Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Dariusza 
Kaczorowskiego wyrażono pozytywną opinię dla dofinansowania bieżącej działalności 
Spółki w czerwcu 2021 r. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w wysokości 
1.214.950,00 zł; (co stanowi 47 udziałów), w tym na częściową spłatę 
przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników pracujących na umowy 
kontraktowe za miesiąc maj 2021 r. i zobowiązania wobec kontrahentów – kwota 
964.660,36 zł.  

47. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z gminą Wiązowna w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla powiatu w postaci wybudowania i przekazania wybudowanego odcinka 
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W na odcinku o długości ok. 
593mb. od wysokości sklepu Jeżyk przy ul. Majowej w Dziechcińcu w kierunku 
Żanęcina. 

48. W związku z pismem Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Michała 
Olszewskiego wyrażono pozytywną opinię dla pozbawienia ul. T. Nocznickiego na 
odcinku od ul. J. Kasprowicza do ul. Zgrupowania AK „Kampinos” i ul. Zgrupowania 
AK „Kampinos” na odcinku od al. Gen M. Wittek do ul. T. Nocznickiego kategorii dróg 
powiatowych z jednoczesnym zamiarem zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych. 

49. W związku z pismem Prezydenta Miasta Otwocka Jarosława Margielskiego w sprawie 
potwierdzenia wybudowania zjazdu z drogi gminnej – ul. Andriollego w Otwocku oraz 
kanału technologicznego w związku z planowaną rozbudową ul. Powstańców Warszawy 
zadeklarowano, że w przypadku uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej rozbudowy drogi powiatowej – ul. Powstańców Warszawy i przeznaczenia 
środków finansowych na jej realizację, roboty budowlane zostaną wykonane w pełnym 
zakresie w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w tym budowa kanału 
technologicznego), jak również na terenie nieruchomości lub ich części, z których 
korzystanie będzie ograniczone tj. m.in. budowa zjazdu w drodze gminnej – ul. 
Andriollego w Otwocku. 

50. W związku z pismem firmy Diagnostyka i Naprawa Konstrukcji Tomasz Kordjak 

wyrażono pozytywną opinię do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 801 polegająca na 

rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 19+395 

drogi wojewódzkiej nr 801 nad rzeką Świder w miejscowościach Józefów i Otwock wraz 

z dojazdami w niezbędnym zakresie, z uwagą: na etapie budowy nowego obiektu 
mostowego, w ramach planowanego objazdu, należy wyeliminować tranzytowy ruch 
ciężarowy z dróg powiatowych powiatu otwockiego; (objazd po drogach wyższej 
kategorii). 

51. W związku z pismem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie 
wyrażono pozytywną opinię do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 805 polegająca na rozbiórce 
istniejącego przepustu w miejscowości Pogorzel w km 8+641 i budowie nowego 
przepustu wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie, z uwagą: na etapie budowy nowego 
przepustu, w ramach planowanego objazdu, należy wyeliminować tranzytowy ruch 
ciężarowy z dróg powiatowych powiatu otwockiego; (objazd po drogach wyższej 
kategorii). 

52. Wyrażono zgodę na zlecenie opracowania analizy ruchu na skrzyżowaniu ul. Batorego 
i ul. Karczewskiej w Otwocku; środki finansowe na realizację ww. zadania z budżetu 
ZDP w Otwocku w wysokości około 10.000,00 zł brutto. 

53. W związku z pismem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku 
Michała Gigoła wyrażono zgodę na wsparcie finansowe Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: 
„Remont budynku strażnicy”– kwota 20.000,00 zł na wymianę bramy garażowej. 
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54. W związku z pismem Ochotniczej Staży Pożarnej w Józefowie wyrażono zgodę na 
objęcie Patronatem Starosty Otwockiego i wsparcie imprezy charytatywnej na rzecz 
mieszkanki Otwocka – kwota 1.000,00 zł. 

55. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Fundacji „Nad Świdrem Przystań – 
Majówkowe Perspektywy” z dn. 05.07.2021 r. 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. 

 

Protokół Nr 172/21 z dnia 13.07.2021 r. 

56. Wstępnie omówiono sprawę przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od 
ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie. 

57. Wstępnie omówiono temat utrzymania na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego 
i Pułaskiego w Otwocku  układu drogowego w postaci ronda. 

 

Protokół Nr 173/21 z dnia 15.07.2021 r.  

58. Wyrażono zgodę na zmianę terminu wykonania i sfinansowania przedsięwzięcia 
objętego umową o udzielenie dotacji Nr 552/CRU/2021/OŚ z dnia 14 czerwca 2021 r. 
we wnioskowanym przez Spółkę Wodną Dąbrówka zakresie, tj. do dnia 31 sierpnia 2021 
roku. Jednocześnie zmianie ulega termin rozliczenia otrzymanej dotacji, tj. do 30 
września 2021 roku. 

59. Wyrażono zgodę na zawarcie umów z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia 
pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem na realizację zadań:  
- „Modernizacja chodnika w ul. Żeromskiego na odc. od ul. Prusa w stronę ul. 
Szlacheckiej oraz od ul. Prusa w stronę ul. Konopnickiej”, 
- „Modernizacja chodnika w ul. Filipowicza na odc. od wjazdu do Pensjonatu Abrama 
Gurewicza  do ul. Poniatowskiego”.   

60. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu nr 5 do umowy Nr WIN/20/2020, 
115/CRU/2020/ZDP w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu 
z  przeznaczeniem na realizację zadania: „Projekt rozbudowy ul. Wawerskiej na odcinku 
od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda”. 

61. W związku z pismem Biura Prac Inżynierskich Sp. z o. o. wyrażono pozytywną opinię 
do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 
rozbudowy ul. Szkolnej w m. Zakręt i Izabela, gm. Wiązowna, oraz  ul. Postępu 
w Izabeli związanej z budową ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie tej drogi oraz 
wyniesionego skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w Zakręcie. 

62. W związku z pismem Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli, wyrażono 
zgodę na przyznanie kwoty 1.500,00 zł dla czwórki dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka 
w Podbieli, tj. łącznie 6.600,00 zł na dofinansowanie wypoczynku dzieci poza miejscem 
zamieszkania. 

 

Protokół Nr 174/21 z dnia 21.07.2021 r.  

63. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Otwockiego Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego z dn. 08.07.2020 r. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności 
pt.: „Ratownictwo i ochrona ludności w 2021 roku” 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. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

64. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla powiatu w zakresie przebudowy Ronda im. Kpt Zygmunta 
Migdalskiego oraz przyległych chodników w ul. Orlej i Warszawskiej w Otwocku. 

65. W związku z pismem Uczniowskiego Klubu Sportowego „FAST-STEP” wyrażono 
zgodę na aneksowanie umowy na realizację zadania publicznego pn.: „Międzynarodowy 
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Festiwal Tańca połączony z Mistrzostwami Pięciu Okręgów Polskiego Towarzystwa 
Tanecznego, Otwartego Pucharu Okręgu Mazowieckiego – Mazovia Open”, 
z informacją, że Stowarzyszenie powinno proporcjonalnie zwrócić część dotacji - ok. 
1.200,00 zł. 

66. W związku z wnioskiem Biura Kultury i Promocji o przyjęcie oferty Fundacji „Nad 
Świdrem – Majówkowe Perspektywy” na realizację zadania publicznego w 2021 roku 
w zakresie wspierania i upowszechniania sportu pt. „Budowa pomostów na rzece 
Świder” postanowiono: 
- odrzucić ofertę na dofinansowanie zadania publicznego realizowanego przez Fundację, 
- podjąć rozmowy z Prezydentem Miasta Otwocka w sprawie przekazania środków 
finansowych dla Miasta Otwocka celem budowy pomostu na terenie Otwocka. 

67. W związku z pismem Stowarzyszenia Klub Brydża Sportowego Hefajstos Otwock 
wyrażono zgodę na dofinasowanie Turnieju Brydża Sportowego pn. „X Memoriał 
dr Cezarego Zakrzewskiego” w kwocie do 1.000,00 zł  poprzez zakup nagród dla 
laureatów zawodów.   

68. Przyjęto informację Biura Kultury i Promocji i wyrażono zgodę na zmianę terminu gry 
terenowej „Poznaj Świder” realizowanej przez BKiP. 

69. Zaakceptowano wstępnie wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych: 
- Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego 
polegająca na modernizacji przepraw przez cieki – wartość inwestycji 5.000.000,00 zł, 
- Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku oraz 
budynków znajdujących się na terenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 
w Józefowie – wartość inwestycji 28.000.000,00 zł, 
- Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego – 
wartość inwestycji 43.550.000,00 zł - zadania z opracowaną dokumentacją. 
 

Protokół Nr 175/21 z dnia 04.08.2021 r.  

70. Zapoznano się z danym PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji:  
- zestawienie przychodów i kosztów PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2021-
30.04.2021 r. i za okres 01.04.2021-30.04.2021 r., 
- zestawienie należności PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2021-30.04.2021 r., 
- zestawienie zobowiązań PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2021-30.04.2021 r. 

71. Wyrażono zgodę na dofinansowanie zadania publicznego, realizowanego przez 
Otwockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na zadanie publiczne w 2021 roku 
pt. „Ratownictwo i ochrona ludności w 2021 roku” – kwota 10.000,00 zł. 

72. W związku z pismem Zastępcy Wójta Gminy Wiązowna Tomasza Kostyry w sprawie 
wyrażenia opinii dla zaliczenia dróg na terenie gminy Wiązowna do kategorii dróg 
gminnych: 
- ul. Słoneczna i ul. Jana Pawła II w Zakręcie na odc. od drogi ekspresowej S17 do dz. nr 
ew. 254/4 obr. Zakręt, 
- ul. Kręta w Zakręcie na odc. ul. Słonecznej do ul. Górnej w Zakręcie, 
- ul. Polna w Zakręcie na odc. od dz. nr ew. 37/12 obr. Zakręt do dz. ew. 204 obr. Zakręt, 
- ul. Sosnowa w Zakręcie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Świerkowej, 
- ul. Świerkowa w Zakręcie na odc. od ul. Sosnowej do dz. ew. nr 90 obr. Zakręt, 
oraz zmiany przebiegu drogi na terenie gminy Wiązowna ul. Jana Pawła II w Zakręcie 
na odc. od ul. Długiej do ul. Szkolnej w Zakręcie, postanowiono odstąpić od wydania 
opinii co do zaliczenia dróg na terenie gminy Wiązowna i wystąpić do Gminy Wiązowna 
z pismem w przedmiocie udzielenia informacji co do uregulowań własności gruntów.  

73. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do umowy Nr CRU/305/2021, 
584/CRU/2021/ZDP z Gminą Wiązowna w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 
powiatu w postaci wybudowania i przekazania wybudowanego odcinka ciągu pieszo-
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rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W na odcinku o długości ok.593 mb. od 
wysokości sklepu Jeżyk przy ul. Majowej w Dziechcińcu w kierunku Żanęcina. 

74. W związku z pismem Prezydenta Miasta Otwocka Jarosława Margielskiego w sprawie 
nadania nazwy ronda położonego w Otwocku na dz. ew. 68/2 z obr. 108 „im. Stefana 
Żaryna” postanowiono wystąpić do Prezydenta z prośbą o przekazanie uzasadnienia dla 
proponowanej nazwy ronda. 

75. W związku z pismem Sołtysa i Rady Sołeckiej m. Gadka w sprawie zabezpieczenia 
w budżecie powiatu na 2022 rok środków finansowych na budowę chodnika przy drodze 
powiatowej Nr 2739W Stara Wieś – Gadka – Majdan – Wólka Dłużewska, w m. Gadka, 
postanowiono o rozpatrzeniu wystąpienia przy konstruowaniu projektu budżetu powiatu 
na 2022 rok 

76. W związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych wyrażono zgodę na przesunięcie 
z zadania: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2750W na odcinku od DW 85 do 
cmentarza w m. Warszawice” kwoty 15.000,00 zł na zadanie: „Projekt i budowa ciągu 
pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2739W w m. Gadka”. 

77. W związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych wyrażono zgodę na wprowadzenie 
nowego zadania do planu wydatków majątkowych na rok 2021 oraz do wieloletniej 
prognozy finansowej pt.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla 
pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze nr 2768W” – kwota 50.000,00 zł. 

78. W związku z pismem Przewodniczącego Rady Gminy Wiązowna Andrzeja Cholewa 
w sprawie stanowiska Nr 6.2021 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 czerwca 2021 r. 
w sprawie poparcia wniosku sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Kąck o wykonanie ciągu 
pieszo-rowerowego lub chodnika w ciągu drogi 2707W we wsi Kąck (ul. Malownicza), 
postanowiono o rozpatrzeniu wystąpienia sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Kąck przy 
konstruowaniu projektu budżetu powiatu na 2022 rok.  

79. W związku z pismem Wójta Gminy Wiązowna Janusza Budnego w sprawie udzielenia 
przez powiat pomocy finansowej w kwocie 200.000,00 zł na realizację odcinka ciągu 
pieszo-rowerowego w ul. Napoleońskiej w Gliniance, postanowiono o poinformowaniu 
gminy, iż powiat oczekuje na promesę o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach inwestycji: Modernizacja 
infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego - rozbudowa 
skrzyżowania ul. Napoleońskiej i Łąkowej w Gliniance DP2709W i 2710W 
g. Wiązowna. 
W przypadku braku możliwości dofinansowania przedmiotowego zadania, Zarząd wróci 
do tematu przy konstruowaniu projektu budżetu na 2022 rok. 

80. W związku z pismem Dyrektora Oświaty Powiatowej Hanny Majewskiej-Smółki 
w sprawie propozycji wybudowania miejsc postojowych na części działki Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku, postanowiono o wycofaniu się z dalszych 
rozmów z deweloperem w sprawie miejsc postojowych na części działki Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku. 

81. Wyrażono zgodę na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Otwocka 
z przeznaczeniem na realizację projektu Fundacji „Nad Świdrem Przystań – Majówkowe 
Perspektywy” pod nazwą: „Budowa pomostów na rzece Świder”- kwota 10.000,00 zł. 

 

Protokół Nr 176/21 z dnia 12.08.2021 r.  

82. Wyrażono zgodę na zakup stacji meteorologicznej, wraz z wzorcowaniem przez 
akredytowane laboratorium wzorujące, do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia, 
opadu oraz kierunku i prędkości wiatru.  

83. Zapoznano się z pismem Członka Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Dariusza 
Kaczorowskiego przekazujące dane: 
- zestawienie przychodów i kosztów PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2021-
31.05.2021 r. i za okres 01.05.2021-31.05.2021 r., 
- zestawienie należności PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2021-31.05.2021 r., 
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- zestawienie zobowiązań PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2021-31.05.2021 r. 
84. Zapoznano się pismem Członka Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Dariusza 

Kaczorowskiego przekazujące dane: 
- zestawienie przychodów i kosztów PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2021-
30.06.2021 r. i za okres 01.06.2021-30.06.2021 r., 
- zestawienie należności PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2021-30.06.2021 r., 
- zestawienie zobowiązań PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2021-30.06.2021 r. 

85. W związku z pismem Gminy Wiązowna, przyjęto informację Starosty o wyrażeniu 
zgody na nadanie ulicy (drogi wewnętrznej) położonej w Pęclinie na działce nr ew. 118 
nazwy: „Lasek Brzozowy”. 

86. W związku z pismem Burmistrza Karczewa Michała Rudzkiego w sprawie wykonania 
lewoskrętu na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza w kierunku os. Ługi wyrażono opinię nt. 
konieczności przebudowy wskazanego miejsca. Wiąże się to jednak ze zmianą 
organizacji ruchu oraz przygotowaniem stosownej dokumentacji projektowej.  
Powyższe zadanie zostanie uwzględnione przy konstruowaniu projektu budżetu powiatu 
na 2022 rok, z propozycją aby Gmina Karczew zabezpieczyła w budżecie część środków 
z przeznaczeniem na ww. zadanie. 

87. Po zapoznaniu z analizą ruchową dla rozbudowy ul. Karczewskiej/Matejki/Batorego 
w Otwocku postanowiono o przekazaniu dokumentu do Komisji Gospodarki, Zasobu 
i Środowiska celem wyrażenia pisemnego stanowiska. 

88. Wyrażono zgodę na złożenie wniosku w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść 
dla pieszych - zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze 
oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Karczewie, na ul. Mickiewicza, na drodze nr 
2771W z dopisaniem procentowego udziału finansowego powiatu w zadaniu. 

89. W związku z pismem Klubu Sportowego „Team ZabieganeDni” wyrażono zgodę na 
promowanie powiatu otwockiego podczas biegu trailowego „WTF – Wiązowna 
Trail&Fun” w ramach umowy promocji – kwota 1.750,00 zł. 

90. W związku z pismem pisma Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury  
Ewy Musiejko wyrażono zgodę na przyznanie Honorowego Patronatu Starosty nad 
wydarzeniem oraz przekazanie gadżetów powiatowych na nagrody dla uczestników 
Rodzinnego Pikniku Naukowego w PMDK w Otwocku. 

91. Wyrażono zgodę na współorganizację wydarzenia pn.: „I  Charytatywne Powiatowe 
Zawody w Podciąganiu na Drążku” dn. 11.09.2021 r. na rzecz Fundacji Domowe 
Hospicjum Dziecięce Promyczek i zakup gadżetów powiatowych i koszulek – kwota 
1.200,00 zł. 

92. W związku z pismem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownie w sprawie wsparcia 
finansowego w wysokości 10.000,00 zł na zakup sprzętu strażackiego i ratowniczego, 
postanowiono odmówić wsparcia finansowego OSP w Wiązownie z uwagi na brak 
zaplanowanych środków w budżecie powiatu na zakup sprzętu strażackiego 
i ratowniczego, z propozycją złożenia przez OSP wniosku do projektu budżetu na 2022 
rok. 

 

Protokół Nr 177/21 z dnia 13.08.2021 r.  

93. Ponownie przeanalizowano wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dokonano zmian we wnioskach: 
- Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego 
polegająca na modernizacji przepraw przez cieki – wartość inwestycji 4.000.000,00 zł, 
- Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku oraz 
budynków znajdujących się na terenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 
w Józefowie – wartość inwestycji 25.000.000,00 zł. 
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Protokół Nr 178/21 z dnia 13.08.2021 r.  

94. Zaakceptowano wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych i postanowiono o ich zgłoszeniu: 
- Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego 
polegająca na modernizacji przepraw przez cieki – wartość inwestycji 4.000.000,00 zł, 
- Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku – wartość 
inwestycji 11.000.000,00 zł, 
- Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na terenie Powiatu Otwockiego – 
wartość inwestycji 43.550.000,00 zł. 

 

Protokół Nr 179/21 z dnia 18.08.2021 r.  

95. Omówiono z przedstawicielem wykonawcy analizy ruchowej rozbudowy ul. 
Karczewska/Matejki/Batorego w Otwocku. 

96. W związku z pismem Członka Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Dariusza 
Kaczorowskiego w sprawie dofinansowania bieżącej działalności Spółki w lipcu 2021 r. 
poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w wysokości 3.927.887,85 zł, wyrażono 
pozytywną opinię dla dofinansowania bieżącej działalności Spółki w lipcu 2021 r. 
poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w wysokości 2.585.000,00 zł - co stanowi 
100 udziałów. 

97. W sprawie pisma Pani Katarzyny Gniadek-Olejniczak lekarza Wojskowego Instytutu 
Medycznego w sprawie warunków pracy w Izbie Przyjęć PCZ Sp. z o.o. 
w restrukturyzacji w Otwocku, zobowiązano Pana Leszka Gmyrka Ordynatora Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego PCZ Sp. z o.o. do zbadania sprawy warunków pracy 
w Izbie Przyjęć i pracy USG do najbliższego posiedzenia Zgromadzenia Wspólników 
PCZ Sp. z o. o. w restrukturyzacji planowanego na 20.08.2021 r. 

98. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla powiatu polegającej na wykonaniu dokumentacji niezbędnej do 
przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy oraz realizacji 
odwodnienia na terenie dróg powiatowych w Otwocku tj.: ul. Matejki, Warszawskiej, 
Kołłątaja, Filipowicza, Andriollego, Karczewskiej, Poniatowskiego. 

99. W związku z informacją Biura Kultury i Promocji dot. wydania książki o pałacach, 
dworach i folwarkach ziemi otwockiej, postanowiono o wycofaniu się z wydania książki 
z pozostawieniem środków przeznaczonych na ww. cel w budżecie powiatu.   
 

 
Przewodniczący Zarządu 
Krzysztof Szczegielniak   


