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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego 

w okresie od dnia 2 grudnia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r. 

 

W wyżej wymienionym okresie odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu (203/21, 204/21, 

205/21). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 204/21 z dnia 08.12.2021 r.  

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

w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych 

o charakterze użyteczności publicznej – zgodnie z §16 ust. 1 pkt 1 Statutu. 

2. Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki na rok 2022, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form 

i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane – zgodnie z §16 

ust. 1 pkt 1 Statutu. 

3. Wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021– zgodnie z §16 ust. 1 

pkt 1 Statutu. 

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. – zgodnie z §16 ust. 1 pkt 1 Statutu. 

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. – zgodnie z §16 ust. 1 pkt 1 Statutu. 

6. Ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty. – zgodnie z §16 ust. 2 Statutu. 

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 203/21 z dnia 06.12.2021 r.  

7. Wyboru ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność 
pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej 

w Powiecie Otwockim w roku 2022 – wybór Fundacji Rozwoju Świadomości 

Obywatelskiej, Experto Pro Bono. 

 

Protokół Nr 204/21 z dnia 08.12.2021 r.  

8. Ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 

9. Przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych dodatku motywacyjnego. 

10. Wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu. 

11. 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 203/21 z dnia 06.12.2021 r.  

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

zwiększenie środków na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze 



 2

odziaływania przejścia dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 

2771W. 

13. Pozytywnie zaopiniowano wniosek do Komisji Budżetowej o zmianę celowości 

wydatków z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne. 

 

Protokół Nr 204/21 z dnia 08.12.2021 r. 

14. Wyrażono zgodę na wydzierżawienie kopiarek wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu 

Starostwa Powiatowego w Otwocku z sugestią przeprowadzenia postępowania zgodnie 

z Zarządzeniem Nr 3/2021 Starosty Otwockiego z 19 stycznia 2021 r. i podpisaniem 

umowy z wyłonionym Wykonawcą na okres 2-3 lat.  

15. Zaakceptowano protokół z dnia 26 listopada 2021 r. z rokowań i uzgodnień dot. 

ustalenia wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na podstawie ostatecznej 

decyzji Wójta Gminy Osieck zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości położonej 

we wsi Czarnowiec gm. Osieck 

16. Zaakceptowano protokół z dnia 29 października 2021 r. z rokowań i uzgodnień dot. 

ustalenia wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na podstawie ostatecznej 

decyzji Burmistrza Miasta Józefowa zatwierdzającej projekt podziału geodezyjnego 

nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Żytniej i ul. Piłsudskiego 

17. Wskazano DP 2707 ul. Malownicza, gm. Wiązowna, do złożenia wniosku o uzyskanie 

dotacji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR). 

18. Pozytywnie zaopiniowano wykaz pojazdów zweryfikowanych przez komisję do zbycia 

lub likwidacji. 

 

Protokół Nr 205/21 z dnia 15.12.2021 r.  

19. Przyjęto autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Otwockiego w sprawie 

wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Otwocki umowy o świadczenie usługi 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych 

o charakterze użyteczności publicznej, (projekt uchwały był rozpatrywany podczas XLII 

sesji Rady Powiatu Otwockiego). 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

 Krzysztof Szczegielniak  


