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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego 
w okresie od dnia 13 listopada 2021 r. do 1 grudnia 2021 r. 

 
W wyżej wymienionym okresie odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu (198/21, 199/21, 

200/21, 201/21, 202/21).  
 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 198/21 z dnia 17.11.2021 r.  
1. Wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Powiatu Otwockiego nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatowego Centrum Zdrowia Sp z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą 
w Otwocku oznaczonej jako działki ew. nr 6/6 i 6/9 z obr. 135 w Otwocku. 

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. 

 
Protokół Nr 200/21 z dnia 23.11.2021 r.  
4. Zmieniająca uchwałę Nr 247/XXXII/2002 Rady Powiatu w Otwocku 

z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu 
w Otwocku oraz zasad jej przyznawania i wypłacania. 

 
II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 
Protokół Nr 198/21 z dnia 17.11.2021 r.  
5. Umorzenia należności Powiatu Otwockiego. Powodem umorzenia kwoty 1.086,74 zł jest 

fakt, iż Komornik Sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na 
bezskuteczność egzekucji w stosunku do dłużnika Pana A.Z.  

6. Wykonania uchwały nr 310/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku 
z dnia 23 października 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż niezabudowanej 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 13/9 wraz z udziałem 1/3 części w działce 
13/11 z obrębu 5 w Otwocku; z ustaloną ceną sprzedaży ww. nieruchomości, 
w wysokości 437.370,96 zł netto.   

7. 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 201/21 z dnia 24.11.2021 r.  
8. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 
9. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 
10. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 
 
Protokół Nr 202/21 z dnia 01.12.2021 r.  
11. Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego 

z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej 



 2

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w drodze powierzenia zadania 
publicznego w 2022 roku. 

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. 

 
III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 
 

Protokół Nr 198/21 z dnia 17.11.2021 r.  
13. Wyrażono zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko Domu Pomocy Społecznej 

„Anielin” w Karczewie. 
 
Protokół Nr 199/21 z dnia 18.11.2021 r.  
14. W kwestii postępowania na kompleksową dostawę gazu ziemnego postanowiono: 

- unieważnić przetarg na kompleksową dostawę gazu ziemnego do budynków Starostwa, 
jednostek organizacyjnych Powiatu Otwockiego oraz Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku, 
- rozpocząć nową procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową 
dostawę gazu ziemnego do budynków Starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu 
Otwockiego z wyłączeniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku, 
- w procedurze ująć zapis dot. zamówienia na okres 2 miesięcy 2022 roku z podziałem 
na grupy taryfowe.   

 
Protokół Nr 200/21 z dnia 23.11.2021 r.  
15. W związku z pismem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego 

wyrażono zgodę na nauczanie zdalne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. K. I. 
Gałczyńskiego w terminie 24-29 listopada 2021 r.  

 
Protokół Nr 201/21 z dnia 24.11.2021 r.  
16. Przyjęto rozliczenie dotacji na 2021 rok z budżetu Powiatu Otwockiego udzielonej 

Spółce Wodnej Wiązowna Północna na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr 
616/CRU/2021/OŚ z dnia 13.08.2021 r. 

17. W związku z pismem Bractwa Strzelców Kurkowych LECHITY wyrażono zgodę na 
dofinansowanie uroczystości jubileuszu 25-lecia istnienia Okręgu Centralnego 
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej w formie 
promocji powiatu – kwota 4.000,00 zł.    

18. Wyrażono zgodę na przygotowanie i montaż tablicy upamiętniającej małżeństwo 
Bronisławy i Kazimierza Dłuskich.   

19. Wyrażono zgodę na zmianę przeznaczenia środków w wysokości 5.000,00 zł 
z odwołanego wydarzenia „XII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt – 
Karczew Cup 2021”– tj. na zakup gadżetów promocyjnych.   

20. Wyrażono zgodę na użyczenie Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku mobilnego 
systemu operacyjnego wideo monitorowanie LTE – tym samym zaakceptowano projekt 
umowy w przedmiocie użyczenia zestawu mobilnej kamery. 

21. 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 XLI sesję Rady Powiatu Otwockiego dnia 25 listopada 2021 r. 
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22. Zapoznano się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
w sprawie skargi gminy Celestynów na decyzję Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków drewnianej willi  
położonej w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza.  

23. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1/2021 do umowy Nr 60/CRU/2021/ZDP z dnia 
10.06.2021 r. z Gminą Osieck w sprawie udzielenia powiatowi przez Gminę pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej z przeczeniem na realizację zadania: „Budowa 
drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie (w kierunku Łucznicy)”. 

 
Protokół Nr 202/21 z dnia 01.12.2021 r. 
24. Wyrażono zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 81.093,42 zł 

w ramach § 4300 w rozdz. 75095 na realizację zadania usuwania i holowania pojazdów 
z drogi na terenie powiatu otwockiego. 

25. W związku z pismem Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wyrażono zgodę na 
dokonanie zmian w kosztorysie na 2021 rok dot. realizacji zadania publicznego pt.: 
„Prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 22”. 

26. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia między mieszkańcami budynku przy 
ul. Głównej 10B w Józefowie w sprawie partycypowania powiatu w kosztach 
centralnego ogrzewania lokalu nr 3 będącego własnością powiatu.   

27. Zaakceptowano projekt decyzji Zarządu Powiatu Otwockiego oddania w trwały zarząd 
na czas nieoznaczony powiatowej jednostce organizacyjnej – Powiatowemu Centrum 
Pomocy Rodzinie w Otwocku, nieruchomość lokalową oznaczoną numerem 21, 
stanowiącą własność Powiatu Otwockiego, położoną w Otwocku przy ul. Kazimierza 
Pułaskiego 7B. 

28. W związku z pismem Wiceprezydenta Miasta Otwocka Pawła Walo wyrażono 
pozytywną opinię do wniosku dot. strefy płatnego parkowania na drogach publicznych 
w Otwocku; (odcinki ul. Powstańców Warszawy, Staszica, Karczewska)  z uwagami. 

29. Wskazano zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż - Glinki 
w miejsc. Otwock Wielki i Kępa Nadbrzeska, gm. Karczew” do złożenia wniosku 
o uzyskanie dotacji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR). 

30. W związku z pismem Stowarzyszenia Przyjaciół Radiówka nie wyrażono zgody na 
przyjęcie aneksu do umowy na realizację zadania publicznego pn.: „Wydanie książki 
o historii osiedla Radiówek i Radiostacji w Emowie” z uwagi na zbyt niską kwotę na 
promocję tj. 168,00 zł. 

31. Wyrażono zgodę na sprzedaż środka trwałego, będącego w ewidencji środków trwałych 
Starostwa Powiatowego w Otwocku tj. samochodu osobowego marki NISSAN X-
TRAIL – kwota 8.000,00 zł brutto. 

32. W związku z pismem Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Anny 
Bielickiej wyrażono zgodę na wypłatę waloryzacji wynagrodzenia 3 % dla Dyrektora 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku z wyrównaniem od 01.01.2021 r. 

 
 
Przewodniczący Zarządu 
 
Krzysztof Szczegielniak  


