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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego 

w okresie od dnia 16 października 2021 r. do 12 listopada 2021 r. 

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu (192/21, 193/21, 

194/21, 195/21, 196/21, 197/21). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 192/21 z dnia 20.10.2021 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. ze zmianą. 
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 193/21 z dnia 27.10.2021 r.  

3. Ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie 

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia 

od usunięcia pojazdu. 

4. Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających 

w 2022 r. 

 

Protokół Nr 197/21 z dnia 12.11.2021 r.  

5. Uchwalenia Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. 

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 192/21 z dnia 20.10.2021 r.  

6. Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Otwockiego w sprawie 

Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. 

7. Zmiany uchwały Nr CCLXIX/174/21 Zarządu Powiatu Otwockiego 

z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi 

i przejmowanymi na własność Powiatu Otwockiego na podstawie art. 130a ustawy 

Prawo o ruchu drogowym. 

8. 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 193/21 z dnia 27.10.2021 r.  

9. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 

w zakresie prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na 

terenie powiatu otwockiego w 2022 roku. 

 

Protokół Nr 195/21 z dnia 04.11.2021 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. 
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11. Powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na 

terenie Powiatu Otwockiego w 2022 roku. 

12. 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. 

 

Protokół Nr 196/21 z dnia 09.11.2021 r.  

13. Rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej „Anielin” 

w Karczewie. 

 

Protokół Nr 197/21 z dnia 12.11.2021 r.  

14. Wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

15. Projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. 

16. Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na 

lata 2022-2035. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 192/21 z dnia 20.10.2021 r.  

17. W związku z wnioskiem Międzyszkolnego Klubu Sportowego KARCZEW wyrażono 

zgodę na dofinansowanie wydarzenia pn. XII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej 

Dziewcząt – Karczew Cup 2021 r. – kwota 5.000,00 zł. 

18. Wyrażono zgodę na przeprowadzenie wspólnego postępowania na odbiór nieczystości 

stałych/komunalnych niesegregowanych oraz ich transport i przekazanie do Instalacji 

Przetwarzania Odpadów dla Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych, 

które wyraziły chęć uczestnictwa. 

19. W związku z pismem firmy DROPROJEKT Piotr Porczyk wyrażono pozytywną opinię 
do dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej – ul. Szerokiej (na odcinku 

od ul. Zawiszy do ul. Górnej w Józefowie) z uwagami Zarządu Dróg Powiatowych 

wyrażonymi w piśmie z dnia 12.10.2021 r., Nr DZ/7403/OP/MK/21 oraz Inżyniera 

ruchu wyrażonymi w piśmie z dnia 07.10.2021 r., Nr KT.7126.158.2021.MB. 

20. W związku z pismem firmy DROPROJEKT Piotr Porczyk wyrażono pozytywną opinię 
do dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej 14 KUD (docelowo droga 

publiczna) w Józefowie na odcinku od ul. Księdza Malinowskiego (droga gminna) do 

działki ewidencyjnej nr 118/8 z obrębu 4 z uwagami Zarządu Dróg Powiatowych 

wyrażonymi w piśmie z dnia 12.10.2021 r., Nr DZ/7405/OP/MK/21, oraz Inżyniera 

ruchu wyrażonymi w piśmie z dnia 07.10.2021 r., Nr KT.7126.157.2021.MB 

21. W związku z pismem firmy DROPROJEKT Piotr Porczyk wyrażono pozytywną opinię 
do dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej – ul. Żeglarzy w Józefowie 

na odcinku od ul Werbeny (droga gminna) do ul. Kosmonautów (droga gminna) 

z uwagami Zarządu Dróg Powiatowych wyrażonymi w piśmie z dnia 05.10.2021 r., 

Nr DZ/7208/OP/MK/21 oraz Inżyniera ruchu wyrażonymi w piśmie 

z dnia 12.10.2021 r., Nr KT.7126.144.2021.MB. 

22. W związku z pismem firmy DROPROJEKT Piotr Porczyk wyrażono pozytywną opinię 
do dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej – ul. Jesiotrowej 

w Józefowie na odcinku od ul. Wiązowskiej (droga wojewódzka nr 721) do działki nr 24 

z ob. 95 z uwagami Zarządu Dróg Powiatowych wyrażonymi w piśmie z dnia 

05.10.2021 r., Nr DZ/7202/OP/MK/21 oraz Inżyniera ruchu wyrażonymi w piśmie 

z dnia 12.10.2021 r., Nr KT.7126.146.2021.MB 
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23. Wyrażono zgodę na złożenie wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego na 

realizację zadania pn. Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W 

w m. Dyzin, Jatne i Celestynów – w tym zabezpieczenie środków finansowych w latach 

2022-2024 na realizację wnioskowanego zadania. 

24. Przyjęto treści ogłoszeń memorandów informacyjnych planowanego zadania: „Budowa 

budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych 

jednostek organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem 

terenu”. 

 

Protokół Nr 193/21 z dnia 27.10.2021 r.  

25. Wyrażono zgodę na wniesienie zmian w planie realizacji działania na rzecz poprawy 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w placówkach 

oświatowych w Powiecie Otwockim; (Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku, Zespół Szkół 

Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku, Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. K.I. 

Gałczyńskiego w Otwocku, Młodzieży Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku). 

26. W związku z pismem Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku 

Zbigniewa Kołeckiego wyrażono zgodę na przeznaczenie niewykorzystanej kwoty 

w myśl zawartego porozumienia w wysokości 2.749,00 zł na zakup dodatkowych 20 

kaset do urządzenia Dräger DrugTest 5000 do identyfikacji narkotyków.  

27. W związku z prośbą firmy ARS PROJEKT wyrażono zgodę na zmianę treści opinii 

z dnia 15.04.2021 r., Nr S.OS.V.0023.32.2021 Zarządu Powiatu Otwockiego w sprawie 

wyrażenia opinii do projektu budowlanego rozbudowy drogi gminnej ul. Jana Pawła II 

w Zakręcie, gmina Wiązowna  - w miejsce słowa rozbudowy wpisano: „budowy”.  

28. Postanowiono o wszczęciu procedury na świadczenie obsługi prawnej na rzecz 

Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wskazanych powiatowych jednostek 

organizacyjnych. 

29. 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 XL sesję Rady Powiatu Otwockiego 

dnia 28 października 2021 r. 

30. Wyrażono zgodę na pilny zakup auta dostawczego na potrzeby Starostwa Powiatowego 

w Otwocku.  

 

Protokół Nr 194/21 z dnia 02.11.2021 r. 

31. W związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych 

Apolonii Żołądek wyrażono zgodę na nauczanie zdalne dla uczniów szkoły w terminie 

3-10 listopada 2021 r. 

 

Protokół Nr 195/21 z dnia 04.11.2021 r.  

32. W związku z pismem Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji 

w sprawie dofinansowania do działalności bieżącej w 2021 roku ustalono, iż w chwili 

obecnej brak jest możliwości na dodatkowe dofinansowanie działalności bieżącej Spółki. 

33. W związku z pismem Wójta Gminy Wiązowna wyrażono zgodę na przeniesienie decyzji 

Starosty Otwockiego Nr 2/2021 z dnia 28.06.2021 r. dot. rozbudowy drogi powiatowej 

Nr 2709W Malcanów-Lipowo od km 0+000 do km 0+672 w gminie Wiązowna na 

inwestora Wójta Gminy Wiązowna. 

34. Wyrażono zgodę na remont pomieszczeń użytkowych w budynku Starostwa 

Powiatowego przy ul. Komunardów 10 w Otwocku celem dostosowania dla potrzeb 
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Terenowego Punktu Paszportowego, w tym zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty 

200.000,00 zł na ww. przedsięwzięcie. 

35. Uznano pismo Otwockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w sprawie 

wyrażenia zgody na przesunięcie środków między paragrafiami umieszczonych 

w ofercie: Ratownictwo i ochrona ludności w 2021 roku” za bezprzedmiotowe. OWOPO 

pozostawił przeznaczenie środków finansowych zgodnie z zawartą umową. 
36. W związku z pismem firmy DROPROJEKT wyrażono pozytywną opinię do 

dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej – ul. Godebskiego 

w Józefowie na odcinku od ulicy Granicznej (droga powiatowa nr 2768W) do ulicy 

Sezamkowej (droga gminna) z uwagami Zarządu Dróg Powiatowych wyrażonymi 

w piśmie z dnia 05.10.2021 r., Nr DZ/7207/OP/MK/21 oraz Inżyniera ruchu 

wyrażonymi w piśmie z dnia 26.10.2021 r., Nr KT.7126.147.2021.MB 

37. W związku z pismem Nadleśnictwa Celestynów postanowiono o utrzymaniu 

dotychczasowej stawki za nadzór nad gospodarką leśną dla Nadleśnictwa Celestynów 

w wysokości 18,00 zł/ha w 2022 roku. 

38. Wyrażono zgodę na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych, Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K. I. Gałczyńskiego, w ramach 

Priorytetu 3 do programu „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. 

39. W związku z pismem Prezydenta Miasta Otwocka postanowiono o wprowadzeniu do 

projektu budżetu powiatu na 2022 rok kwoty 280.000,00 zł z przeznaczeniem na 

sfinansowanie funkcjonowania linii kolejowych uruchamianych przez ZTM 

w Warszawie we współpracy z SKM i KM w 2022 roku. 

40. Przyjęto do wiadomości informację Biura Kultury i Promocji dot. odwołania wydarzenia 

pn.: „XII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt - Karczew Cup 2021”. 

41. Przyjęto do wiadomości Biura Kultury i Promocji w sprawie odwołania wydarzenia pn.: 

„Przegląd Chórów Powiatu Otwockiego”. 

42. Wstępnie omówiono projekt budżetu powiatu na 2022 rok. 

 

Protokół Nr 196/21 z dnia 09.11.2021 r.  

43. W związku z wnioskiem Fundacji EUROPA 112 wyrażono zgodę na współorganizację 
debaty w zakresie bezpieczeństwa pod hasłem „Czy dziś jesteśmy bezpieczni” – kwota 

4.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie prelegentów i materiały informacyjne 

dla uczestników. 

44. W związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku wyrażono zgodę na 

odstąpienie od zawarcia z Wojewodą Mazowieckiem umowy o dofinansowanie 

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pt.: „Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Siedzowie na drodze 

Nr 1302W”.   

45. W związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku wyrażono zgodę na 

wprowadzanie nowego zadania do planu wydatków majątkowych na 2021 rok oraz do 

WPF pt.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 

1 przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze Nr 2771W”, 

- przesunięcie środków w kwocie 500,00 zł z zadania pt.: „Doświetlenie przejść dla 

pieszych na drogach powiatowych na terenie gminy Karczew w drogach: 

• Nr 2729W ul. Częstochowska przy skrzyżowaniu z ul. Żaboklickiego, 

• Nr 2773W ul. Warszawska w Karczewie przy ul. Przechodniej  

na nowe zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla 

pieszych w Józefowie na ul. Granicznej na drodze Nr 2768W. 

46. W związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku wyrażono zgodę na 

doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych na terenie miasta Otwocka 

w drogach: 

- Nr 2756W ul. Orla przy skrzyżowaniu z ul. Pod Zegarem, 

- Nr 2764W ul. Żeromskiego między ul. Prusa i Kopernika. 
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wraz z drogą  
 - Nr 2759W ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. Tatrzańską w Otwocku 

(naprzeciwko posesji Nr 80).   

47. Zapoznano się z wstępnym projektem budżetu powiatu na 2022 rok. 

 

Protokół Nr 197/21 z dnia 12.11.2021 r.  

48. Przyjęto informację Biura Kultury i Promocji nt. odwołania akcji pn.: „IX edycja 

Piernikowanie Świąteczne Pomaganie – Akcja na rzecz Domowego Hospicjum 

Promyczek”. 

49. Przyjęto informację Biura Kultury i Promocji nt. zmiany terminu wydarzenia pn.: 

„Charytatywny Wieczór Kabaretowy z udziałem Kabaretu Paranienormalni”. 

50. W związku z pismem Prezes Zarządu PCZ Sp. o.o. w restrukturyzacji wyrażono 

pozytywną opinię dla dofinansowania działalności Spółki w związku ze spłatą dla DNB 

w 2021 r. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w wysokości 7.108.750,00 zł. - 

co stanowi 275 udziałów. 

51. Podjęto kierunkową decyzję o wyborze kancelarii prawnej do świadczenia usług 

prawnych w przedmiocie połączenia wyodrębnionej części przedsiębiorstwa PCZ Sp. 

z o.o. w restrukturyzacji – kwota do 60.000,00 zł netto. 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


