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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego 

w okresie od dnia 18 września 2021 r. do 15 października 2021 r. 

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Powiatu (185/21, 186/21, 

187/21, 188/21, 189/21, 190/21, 191/21).  

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 185/21 z dnia 22.09.2021 r.  

1. Złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie 

w Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku oddziału przygotowania 

wojskowego. 

2. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości 

stanowiącej działkę ew. nr. 13/9 oraz udział 1/3 części w działce 13/11 z obr. 5 

w Otwocku. 

3. Zmiany uchwały Nr 136/XXIII/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia sztandaru Powiatu Otwockiego. 

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. 

5. 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. 

6. Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego w 2021 r. 

 

Protokół Nr 186/21 z dnia 24.09.2021 r.  

7. Wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Otwocki umowy o świadczenie usługi 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych 

o charakterze użyteczności publicznej. 

 

Protokół Nr 187/21 z dnia 29.09.2021 r.  

8. Skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Otwocku.   

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 185/21 z dnia 22.09.2021 r. 

9. 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 
sprzedaży w wysokości 425.000,00 zł netto. 

10. Powołania komisji negocjacyjnej w celu przeprowadzenia rokowań i uzgodnienia 

wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na poszerzenie drogi publicznej 

(powiatowej) – nr 2745W – Kąty-Zabieżki-Osieck, stanowiący działki ew. nr nr 994/28 

o pow. 1488 m
2
 i 994/29 o pow. 1381 m

2
. 

11. Powołania komisji negocjacyjnej w celu przeprowadzenia rokowań i uzgodnienia 

wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na poszerzenie drogi publicznej 

(powiatowej) nr 36280 relacji Osieck-Czarnowiec-Nowe Kościeliska, stanowiący działki 

ew. nr 73/7 o pow. 121 m
2
 oraz 73/8 o pow. 86 m

2
 w obr. Czarnowiec gm. Osieck. 

12. Powołania komisji negocjacyjnej w celu przeprowadzenia rokowań i uzgodnienia 

wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na poszerzenie drogi publicznej 
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(powiatowej) – ul. Piłsudskiego w Józefowie, stanowiący działkę ew. nr 32/4 o pow. 

79 m
2
 w obr. 48. 

13. Zmiany w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego 

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

z poźn. zm. 

14. Podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu Powiatu 

Otwockiego. 

 

Protokół Nr 187/21 z dnia 29.09.2021 r.  

15. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K. I. 

Gałczyńskiego w Otwocku przy ul. Gen. J. Filipowicza 9 do reprezentowania Powiatu 

Otwockiego w związku z zamiarem uczestnictwa w programie Erasmus + „Mobilność 
kadry edukacji szkolnej”, w ramach projektu „JĘZYKI OBCE NASZĄ SIŁĄ”, w tym 

do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz innych 

działań w imieniu Powiatu Otwockiego. 

16. 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 188/21 z dnia 06.10.2021 r. 

17. Zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego 

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

z poźn. zm. 

 

Protokół Nr 189/21 z dnia 13.10.2021 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 190/21 z dnia 14.10.2021 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. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 185/21 z dnia 22.09.2021 r.  

20. W związku z pismem Nadleśnictwa Mińsk nie wyrażono zgody na zwiększenie stawki 

za nadzór nad gospodarką leśną dla Nadleśnictwa Mińsk do wysokości 20,00 zł/ha 

w 2022 roku. 

21. Wyrażono zgodę na przystąpienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowej 

Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku do organizowanego przez Starostwo 

Powiatowe w Otwocku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

kompleksową dostawę gazu wysokometanowego typu E dla Urzędu Starostwa oraz 

jednostek organizacyjnych na rok 2022. 

22. Postanowiono o zleceniu wykonania operatu szacunkowego nieruchomości planowanej 

do sprzedaży z zasobu nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 188/38 

o pow. 0,0046 ha z obr. 43 w Otwocku, dla której w Sądzie Rejonowym w Otwocku 

prowadzona jest księga wieczysta nr WA1O/00071019/0. 

23. W związku z pismem Sołtysa Sołectwa Żanęcin Beaty Pietrzykowskiej w sprawie 

podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi 

powiatowej Nr 2709W w miejscowości Żanęcin, gm. Wiązowna postanowiono 
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o udzieleniu odpowiedzi, że propozycja zadania została ujęta we wniosku 

o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. 

Postanowiono wystąpić do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku z prośbą 
o zwiększenie kontroli na przedmiotowym odcinku drogi. 

24. Odmówiono dofinansowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownie na realizację 
zadania publicznego w 2021 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności 

pt.: „Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek OSP Wiązowna i OSP Malcanów 

z uwagi na brak podstaw prawnych do dofinansowania OSP na tego typu zadanie. 

25. Odmówiono dofinansowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Mlądzkiej na 

realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności 

pt.: „Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek OSP Otwock – Wólka Mlądzka 

i OSP Otwock – Jabłonna z uwagi na brak podstaw prawnych do dofinansowania OSP 

na tego typu zadanie. 

26. Przyjęto do wiadomości informację z Biura Kultury i Promocji w sprawie wycofania się 
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
z realizacji wrześniowej paraolimpiady. 

27. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Stowarzyszenia Nasz Wspólny Dom 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Otwocku, oraz rozpoczęcie procedury zbierania uwag do 

oferty, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

28. Przyjęto informację Biura Kultury i Promocji w sprawie pisma Fundacji Ars Chori dot. 

organizacji Festiwalu Usłyszeć Architekturę – zmiana harmonogramu i terminu 

realizacji festiwalu. 

29. Wyrażono zgodę na zgłoszenie do XI edycji konkursu „Mazowieckie Barwy 

Wolontariatu” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego następujące osoby: 

- wolontariat indywidualny   - Pani Krystyna Motyka, 

- wolontariat grupowy   - kibice z Otwocka, 

- wolontariat w szkole lub  przedszkolu - Szkolny Klub Wolontariatu działający przy 

Zespole Szkół im. Ks. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie, 

- wolontariat w celu przeciwdziałania  

epidemii Covid-19     - Fundacja Przeciwdziałania  

Marginalizacji Społecznej „Pro Homini”, 

- wolontariat seniorów - Dzienny Dom Senior w Woli 

Karczewskiej. 

 

Protokół Nr 187/21 z dnia 29.09.2021 r.  

30. Przyjęto rozliczenie dotacji celowej na 2021 rok z budżetu Powiatu Otwockiego 

udzielonej Spółce Wodnej Dąbrówka na podstawie umowy o udzielenie dotacji 

nr 552/CRU/2021/OŚ zawartej dnia 14 czerwca 2021 roku, zmienionej Aneksem nr 1 

z dnia 21 lipca 2021 roku. 

31. Wyrażono zgodę na zwiększenie budżetu Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 im. K. I. 

Gałczyńskiego w Otwocku § 4340 o kwotę 27.675,00 zł – celem wykonania prac 

naprawczych w części dachu szkoły. 

32. W związku z pismem Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie 

wyrażono zgodę na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w charakterze opiekuna praktyk 

słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej w Otwocku na kierunku terapia zajęciowa. 

33. Przyjęto ofertę Stowarzyszenia Nasz Wspólny Dom na realizację zadania publicznego 

w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt.: „Turniej piłki 

nożnej im. Szymona Niuka” – kwota 5.000,00 zł.  

34. Wyrażono zgodę na przeprowadzenie rozeznania rynkowego w celu przystąpienia do 

procedury nabycia samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego 

w Otwocku; w formie leasingowej. 
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35. Przyjęto protokoły z posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej powołanej w celu 

zakwalifikowania pojazdów przejętych na własność Powiatu na podstawie 

postanowienia sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu do zbycia lub likwidacji. 

36. Zapoznano się z informacją o działalności Związku Powiatów Polskich w okresie 

od 30 czerwca do 15 września 2021 r. 

 

Protokół Nr 188/21 z dnia 06.10.2021 r.  

37. Przyjęto Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok 

szkolny 2020/2021 i przekazano dokument Radzie Powiatu celem wykonania delegacji 

ustawowej. 

38. W związku z wnioskiem Spółki Wodnej Zakręt wyrażono zgodę na zmianę 
przedsięwzięcia objętego dotacją celową z budżetu Powiatu Otwockiego – zmiana 

przeznaczenia dotacji na zadanie: „Bieżące utrzymanie i konserwacja rowów R-7 i R-8 

na terenie miejscowości Zakręt”. 

39. W związku z pismem Biura Projektowego Vegmar Sp. z o. o. wyrażono opinię dla 

zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2718W w ramach realizacji inwestycji: 

budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego 

w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego w formule zaprojektuj 

i wybuduj w ramach projektu POIIŚ 5.1 -35 pn. poprawa bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III, z uwagami ZDP w Otwocku,  

40.  Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miastem Otwock w przedmiocie: 

- udzielenia przez Miasto Otwock pomocy rzeczowej powiatowi polegającej na 

remoncie zatok postojowych przy ul. Andriollego w Otwocku, 

- udzielenia przez Miasto Otwock pomocy rzeczowej powiatowi polegającej na 

wykonaniu projektu i budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Hożej i Andriollego 

w Otwocku.  

41. Przyjęto do wiadomości wystąpienie Radnego w sprawie budowy ronda na 

skrzyżowaniu dróg wojewódzkiej Nr 801 i powiatowej ul. Wiślana w Karczewie.  

42. Wyrażono zgodę na zamianę nawierzchni ścieżki rowerowej w m. Gadka i Wola 

Sufczyńska na nawierzchnię asfaltową.  
43. Przyjęto ofertę Stowarzyszenia Nasz Wspólny Dom na realizację zadania publicznego 

w 2021 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pt. „Turniej Halowy Piłki 

Nożnej „Gramy dla Dzieciaków” – kwota 3.000,00 zł.  

44. W związku z pismem Klubu Motocyklowego Zryw MC Poland wyrażono zgodę na 

zawarcie aneksu do umowy oraz zmianę nazwy zadania na realizację zadania 

publicznego pn.: „60 lat tradycji Klubu Motocyklowego ZRYW 1961-2021”. 

45. W związku z petycją Sołectwa Żanęcin w sprawie podjęcia działań zmierzających do 

poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej 2709W w m. Żanęcin 

gm. Wiązowna, zaakceptowano załatwienie sprawy zgodnie z propozycją ZDP 

wyrażoną w piśmie z dnia 29.09.2021 r., Nr DZ/6965/PG/2021.  

46. Wyrażono zgodę na kontunuowanie analiz w zakresie możliwości wybudowania 

budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku przy wykorzystaniu formuły 

PPP. 

 

Protokół Nr 189/21 z dnia 13.10.2021 r.  

47. W związku z wnioskiem Spółki Wodnej Centrum wyrażono zgodę na częściową zmianę 
lokalizacji i zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach dotacji celowej 

przyznanej ze środków Powiatu Otwockiego na 2021 r. 

48. W związku z winsokiem Spółki Wodnej Celestynów Północ wyrażono zgodę na zmianę 
przedsięwzięcia objętego dotacją celową z budżetu Powiatu Otwockiego. 

49. W związku z pismem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy wyrażono pozytywną 
opinię dla pozbawienia ul. Szeligowskiej na odcinku od ul. Połczyńskiej do 
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ul. Lazurowej kategorii drogi powiatowej, w celu jednoczesnego zaliczenia jej do 

kategorii dróg gminnych.  

50. Wyrażono zgodę na współorganizację obchodów jubileuszu Szkoły Podstawowej Nr 3 

w Józefowie, połączonych z obchodami urodzin 95-letniego uczestnika Powstania 

Warszawskiego, mieszkańca Józefowa – kwota 2.000,00 zł.  

51. Przyjęto wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 w Otwocku w sprawie dofinansowania 

powiatowego konkursu szkolnego pn. „Powiatowy Konkurs Historyczny „Józef  

Piłsudski i jego czasy” - kwota 800,00 zł.  

52. Zapoznano się z informacją o wykonaniu budżetu Związku Powiatów Polskich 

w pierwszym półroczu 2021 roku. 

 

Protokół Nr 191/21 z dnia 15.10.2021 r.  

53. W związku z pismem dyrektor LO Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku w sprawie 

organizacji pracy zdalnej, wyrażono zgodę na organizację pracy zdalnej w okresie od 

18.10.2021 r. do 22.10.2021 r. 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


