SPRAWOZDANIE
z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego
w okresie od dnia 19 sierpnia 2021 r. do 17 września 2021 r.
W wyżej wymienionym okresie odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu (180/21, 181/21,
182/21, 183/21, 184/21).
I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące:
Protokół Nr 180/21 z dnia 24.08.2021 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.
Protokół Nr 182/21 z dnia 31.08.2021 r.
3. Wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu partnerskiego „Aktywna
integracja w powiecie otwockim” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach IX Osi Priorytetowej Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu – projekt pozakonkursowy.
II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące:
Protokół Nr 180/21 z dnia 24.08.2021 r.
4. 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 181/21 z dnia 30.08.2021 r.
5. Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Otwockiego, informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021
roku.
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.
Protokół Nr 183/21 z dnia 13.09.2021 r.
7. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Oświaty Powiatowej do samodzielnego
reprezentowania Powiatu Otwockiego w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę”
ustanowionym przez Ministra Edukacji i Nauki na rok 2021 oraz do składania wniosków
i oświadczeń w systemie teleinformacyjnym.
8. Upoważnienia dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli do podpisania umowy
darowizny oraz podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych
wynikających z umowy, w związku z udziałem w projekcie społecznym w ramach
ogólnopolskiego
Programu
grantowego
„WzMOCnij
Swoje
Otoczenie”,
organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą
w Konstancinie -Jeziornie.
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9. 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.
10. Upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika,
Powiatu Otwockiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki
Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
w dniu 15 września 2021 r. ze wskazaniem Andrzeja Soleckiego – Sekretarza Powiatu.
11. Określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 Rady
Powiatu Otwockiego.
III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia:
Protokół Nr 180/21 z dnia 24.08.2021 r.
12. W związku z pismem Parafii Rzymskokatolickiej M.B. Królowej Polski w Otwocku
wyrażono zgodę na współorganizację koncertu Pop Oratorium Totus Tuus
organizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką M.B. Królowej Polski w Otwocku oraz
objęcie honorowym patronatem wydarzenia – kwota 10.000,00 zł z warunkiem
transmisji koncertu on-line.
13. W związku z pismem Elżbiety Nowak sołtysa Starej Wsi z wnioskiem o zabezpieczenie
środków finansowych w budżecie powiatu na rok 2022 na wyłożenie płytą ażurową
rowu przy rondzie w Starej Wsi, ul. Fabryczna, zdecydowano o przekazaniu wniosku
sołtysa Starej Wsi do Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku celem analizy przy pracy
nad konstruowaniem projektu budżetu powiatu na 2022 rok.
Protokół Nr 181/21 z dnia 30.08.2021 r.
14. W związku z pismem Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji
wyrażono zgodę na zwiększenie kwoty dotacji o 75.092,11 zł dot. zamówienia
publicznego na: „Przebudowę i modernizację Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
w restrukturyzacji w Otwocku przy ul. Batorego 44 polegająca na przebudowie oraz
modernizacji podziemia Szpitala”.
15. Przyjęto autopoprawkę do projektu uchwały:
- Nr 1 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.,
- Nr 2 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.
na XXXVIII sesję Rady Powiatu Otwockiego dnia 2 września 2021 r.
Protokół Nr 182/21 z dnia 31.08.2021 r.
16. W związku z pismem Wójta Gminy Wiązowna odstąpiono od propozycji
dofinansowania przez powiat programu: „Rynek Usług Społecznych Gminy Wiązowna”
w kwocie 96.000,00 zł.
17. Przyjęto do wiadomości pismo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie
z odmową wszczęcia postępowania w przedmiocie umorzenia w całości opłaty rocznej
za rok 2021 w kwocie 1.511,73 zł należnej od Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.
18. Wyrażono zgodę na przesunięcie z zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2705W
na odcinku od DW 805 do cmentarza w m. Warszawice” kwoty 59.301,22 zł na zadanie
„Droga 2715W i droga 2722W – modernizacja ciągów pieszych w ul. Głównej
i ul. Brzozowej w m. Pogorzel Warszewska”.
19. W związku z pismem Prezydenta Miasta Otwocka reprezentowanego przez
pełnomocnika Pana Witolda Świerczyńskiego wyrażono pozytywną opinię do wniosku
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o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy
drogi gminnej ul. Andriollego w Otwocku poprzez budowę miejsca obsługi podróżnych
(MOP I).
20. W związku z pismem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów, wyrażono
zgodę na zawarcie aneksu do umowy na realizację zadania publicznego
pn.: „Międzypokoleniowa Akademia Muzyczna w Karczewie (3 edycje)”; (w związku
z uzyskaniem większej ilości środków na ww. zadanie).
21. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Stowarzyszenia Polskich Muzyków
Kameralistów z dnia 20.08.2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego pt.: „Karczewski obraz” 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.
22. W związku z pismem Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej Oddział Powiatowy zs.
w Karczewie, wyrażono zgodę na zawarcie aneksu do umowy na realizację zadania
publicznego pn.: „Wieczorek jazzowy pod chmurką”; (w związku ze zmianą osoby
odpowiedzialnej za realizację projektu oraz zmianą rezultatów zadania).
23. Odmówiono przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Otwocku za rok 2020.
24. W związku z pismem Zarządu Województwa Mazowieckiego, wyrażono negatywną
opinię w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na odcinkach dawnej drogi
krajowej nr 17 położonych na terenie województwa mazowieckiego.
25. Wyrażono zgodę na przesunięcie z zadania „Wymiana nawierzchni na drodze
powiatowej Nr 2766W ul. 3 Maja na odcinku od ul. Kopernika do ul. Polnej kwoty
46.734,88 zł na zadanie „Droga 2767W- modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kard.
Wyszyńskiego na odcinku od ul. Wawerskiej do ul. 3 Maja”.
26. Wyrażono zgodę na udzielenie upoważnień dla Dyrektorów i Kierowników Starostwa do
podpisywania zleceń do kwoty 2.500,00 zł – zgodnie z Regulaminem udzielania
zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł netto.
Protokół Nr 183/21 z dnia 13.09.2021 r.
27. Wyrażono zgodę na przystąpienie szkół Powiatu Otwockiego do przedsięwzięcia pod
nazwą „Poznaj Polskę”.
28. W związku z pismem Prezydenta Miasta Otwocka wyrażono pozytywną opinię dla
nadania nazwy ronda położonego w Otwocku na dz. ew. 68/2 z obr. 108 „im. Stefana
Żaryna”.
29. W związku z pismem Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, wyrażono zgodę na
dofinansowanie w ramach umowy promocji w wysokości 5.000,00 zł wydarzenia pn.
„Biesiada Łurzycka”, które odbędzie się 18.09.2021 r. w ramach obchodów
Europejskich Dni Dziedzictwa.
30. W związku z pismem UKS Jastrzębie-Śródborów, wyrażono zgodę na dofinansowanie
w ramach umowy promocji w wysokości 8.000,00 zł wyjazdu UKS JastrzębieŚródborów Otwock na 24 edycję turnieju Tchoukball Geneva Indoors
w dniach 9-12 grudnia 2021 r. w Szwajcarii.
31. Postanowiono o wystąpieniu z wnioskiem do Naczelnego Sądu Administracyjnego
o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą Otwockim a Wojewodą
Mazowieckim w przedmiocie realizacji zadania, o którym mowa w przepisie art. 11
ust. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zamarłych; (koroner); zgodnie z art. 22 § 2
KPA.
32. W związku z pismem Prezydenta Miasta Warszawy wyrażono pozytywną opinię dla
zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi bez nazwy na odcinku od al. J. Becka do
ul. Wolickiej.
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33. W związku z pismem Mazowieckiego Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych
w Nadbrzeżu, odstąpiono od dofinansowania remontu siedziby Mazowieckiego
Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych w Nadbrzeżu z uwagi na brak możliwości
prawnych
34. W związku z pismem PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku wyrażono
pozytywną opinię dla dofinansowania bieżącej działalności Spółki w sierpniu 2021 r.
poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w wysokości 1.292.500,00 zł - co stanowi
50 udziałów.
35. Postanowiono o wpisaniu do projektu budżetu powiatu na 2022 rok, wniosku
o dokończenie przebudowy ciągu pieszo-rowerowego i wytyczenie przejścia dla
pieszych przy ul. Laskowskiej w Celestynowie.
36. Wyrażono zgodę na dofinansowanie wydarzenia pn. „Usłyszeć Architekturę w Pałacu
Bielińskich” organizowanego przez Fundację Ars Chori w ramach współorganizacji
w kwocie 2.500,00 zł.
37. Wyrażono zgodę na dofinansowanie zadania publicznego realizowanego przez
Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów pt. „Karczewski obraz” w kwocie
4.000,00 zł.
38. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Stowarzyszenia Nasz Wspólny Dom z dnia
8.09.2021 r. w zakresie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pt.: „Turniej piłki
nożnej im. Szymona Niuka” 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.
39. Postanowiono aby w ramach promocji wesprzeć projekt społeczny – akcja sprzątania
śmieci na nadbrzeżu i w nurcie rzeki Świder w dniu 18.09.2021 r., organizowanego
przez Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie – kwota 2.000,00 zł.
40. Wyrażono zgodę na zwiększenie o 5.000,00 zł współorganizacji koncertu Pop
Oratorium Totus Tuus; łącznie współorganizacja opiewa na kwotę 15.000,00 zł.
41. Odstąpiono od kontynuacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przedłużenie ul. Narutowicza
w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej
w Karczewie i dalej do drogi wojewódzkiej nr 801”.
42. W związku z pismem Teatru Grot Arkadiusz Głogowski odmówiono sfinansowania
spektaklu teatralnego o Michale Elwiro Andriollim pt.: „BOSKI ELWIRO”.
43. W związku z pismem Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie wyrażono
zgodę na współorganizację III edycji „Józefowiady” Charytatywnego Sportowego
Pikniku Rodzinnego - kwota 1.500,00 zł.
Protokół Nr 184/21 z dnia 17.09.2021 r.
44. Wyrażono zgodę na przyznanie Nagród Rady Powiatu Otwockiego w następującej
wysokości:
- 1.800,00 zł dla najlepszego maturzysty,
- 2.000,00 zł dla laureata olimpiady.
45. Wyrażono zgodę na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza
Słowackiego w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku w ramach Priorytetu 3 do programu
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 lata 2021-2025 – Priorytet 3.
Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Szczegielniak
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