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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego 

w okresie od dnia 15 stycznia 2022 r. do 9 lutego 2022 r. 

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 8 posiedzeń Zarządu Powiatu (211/22, 212/22, 

213/22, 214/22, 215/22, 216/22, 217/22, 218/22).  

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 212/22 z dnia 17.01.2022 r.  

1. Przekazania skargi - zgodnie z §16 ust. 2 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 Statutu. 

 

Protokół Nr 213/22 z dnia 19.01.2022 r. 

3. Zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej - zgodnie z §16 ust. 2 

Statutu. 

4. Zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. 

– Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok -  zgodnie z §16 ust. 1 Statutu. 

5. Zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035 -

 zgodnie z §16 ust. 1 Statutu. 

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 212/22 z dnia 17.01.2022 r. 

6. Uruchomienia w Technikum Nr 2 w Otwocku wchodzącym w skład  Zespołu Szkół Nr 2 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7, kształcenia w zawodzie 

technik programista (351406). 

7. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, służb inspekcji i straży 

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 

i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki 

i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

 

Protokół Nr 213/22 z dnia 19.01.2022 r.  

8. Zmiany Uchwały Nr CLXXVIII/67/16 Zarządu Powiatu w Otwocku 

z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Otwocku. 

9. Podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu Powiatu 

Otwockiego. 

 

Protokół Nr 216/22 z dnia 26.01.2022 r.  

10. Zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. 

– Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok. 

 

Protokół Nr 217/22 z dnia 03.02.2022 r.  

11. Zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. 

– Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, z późn zm. 
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12. Powołania członków Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów i rokowań na 

zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Otwockiego. 

 

Protokół Nr 218/22 z dnia 09.02.2022 r. 

13. Udzielenia upoważnienia Panu Krzysztofowi Szczegielniakowi – Staroście  Otwockiemu 

do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 

14. Udzielenia upoważnienia Panu Pawłowi Zawada  – Wicestaroście  Otwockiemu do 

wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 

15. Udzielenia upoważnienia Pani Kindze Błaszczyk  – etatowemu członkowi Zarządu 

Powiatu Otwockiego do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 211/22 z dnia 14.01.2022 r.  

16. Postanowiono o wniesieniu sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od 

decyzji Wojewody Mazowieckiego na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 2713W – ul. Mazowieckiej w Dąbrówce i ul. Otwockiej 

w Celestynowie w związku z budową chodnika”. 

17. Podjęto decyzje o nie rozpoczęciu prac nad ewentualnymi zmianami w uchwale 

Nr 286/XLI/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 listopada 2021 r. 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 – ponieważ uwagi do uchwały zostały przekazane jedynie 

telefonicznie Sekretarzowi Powiatu, w przypadku pisemnego wystąpienia Wojewody 

Mazowieckiego w tej sprawie Zarząd ponownie pochyli się nad tematem. 

 

Protokół Nr 212/22 z dnia 17.01.2022 r.  

18. Zaakceptowano wybór zlecenia Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Otwocku zadania Powiatu Otwockiego 

z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej 

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w 2022 r. 

19. Przyjęto Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez powiat Otwocki w roku 2021 i przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 

Radzie Powiatu, dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Otwocki oraz 

związkom zawodowym zrzeszających nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Otwocki. 

20. W związku z pismem Wójta Gminy Wiązowna wyrażono zgodę na wsparcie finansowe 

organizacji wydarzenia pn.: „42. Półmaraton Wiązowski” – kwota 15.000,00 zł z dz. 

promocja. 

21. W związku z pismem firmy AKonsult Sp. z o.o. wyrażono pozytywną opinię do wniosku 

o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 

„Rozbudowie drogi powiatowej Nr 2757 – ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II 

w Otwocku” na odc. od ul. Żeromskiego do ul. Majowej 

22. Wyrażono zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji 

ogólnej na zadanie pn.: „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej 

Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach”. 

23. Wyrażono zgodę na pokrycie kosztów opracowania programu funkcjonalno-użytkowego 

ze środków własnych zaplanowanych w planie wydatków majątkowych na rok 2022, 

przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych na realizację zadania dot. 
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modernizacji przepraw przez cieki (mosty w Gliniance, Kątach, Grabiance, Janowie, 

Nadbrzeżu, Brzezince) w kolejnych latach budżetowych. 

 

Protokół Nr 213/22 z dnia 19.01.2022 r.  

24. Przyjęto stanowisko uzgodnienia przez stronę powiatu i Gminę Celestynów kwestii 

realizacji porozumienia Nr S.OS.III.0310.1.2019 w sprawie przekazania Wójtowi Gminy 

Celestynów zadania zarządzania częścią drogi powiatowej Nr 2718W na odcinku od 

ul. Św. Kazimierza do ul. Obrońców Pokoju, tj. ul. Jankowskiego w Celestynowie. 

25. Przyjęto do wiadomości pismo Oświaty Powiatowej w sprawie rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Otwocki na rok szkolny 

2022/2023. 

26. Zatwierdzono harmonogram wydarzeń i projektów realizowanych przez Powiat Otwocki 

w 2022 roku, znajdujących się w Biurze Kultury i Promocji.  

Dokument został przekazany do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

27. W związku z pismem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „APOLLO” nie 

wyrażono zgody na wsparcie wyjazdu sportowców amatorów z Ogniska Towarzystwa 

Krzewienia Kultury Fizycznej „Apollo” na Ogólnopolski Festiwal Sportu i Zdrowia 

w Sierakowie dn. 16 -19.06.2022 r. 

28. W związku z pismem UKS Jastrzębie – Śródborów wyrażono zgodę na dofinansowanie 

wyjazdu UKS Jastrzębie-Śródborów w kwocie 2.000,00 zł na 18 edycję turnieju 

Festiwal Tchoukballa w Rimini dn. 13-15.05.2022 r. 

29. Przyjęto pisemne wyjaśnienia Wydziału Architektury i Budownictwa dot. działań 
Stowarzyszenia „Zielony Kasztel” w sprawie otwockiej oczyszczalni ścieków (należącej 

do Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji) i przekazano do Komisji 

Gospodarki, Zasobu i Środowiska. 

 

Protokół Nr 214/22 z dnia 20.01.2022 r.  

30. W związku z pismem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Otwocku wyrażono 

zgodę na nauczanie zdalne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. K. I. 

Gałczyńskiego w terminie 21-28.01.2022 r. 

31. Wyrażono zgodę na złożenie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wniosku 

o pozyskanie używanego samochodu; (auto marki volvo). 

 

Protokół Nr 215/22 z dnia 24.01.2022 r. 

32. W związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku wyrażono zgodę na 

nauczanie zdalne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku w terminie 25-

28.01.2022 r.  

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

w Otwocku wyrażono zgodę na nauczanie zdalne dla uczniów Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku w terminie 25-28.01.2022 r. 

34. W związku z pismem Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” 

wyrażono zgodę na nauczanie zdalne dla uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 

„Jędruś”  w terminie 25-28.01.2022 r. 

 

Protokół Nr 216/22 z dnia 26.01.2022 r.  

35. W związku z pismem Dyrektora Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie 

Jadwigi Kopki, wyrażono zgodę na dofinansowanie współorganizacji wydarzenia 

powiatowo-miejskiego pn. „I Bieg 3 Maja” w Józefowie – kwota 4.000,00 zł. 

36. Wyrażono zgodę na zakup 13 szt. laptopów do pracy zdalnej dla pracowników Starostwa 

Powiatowego w Otwocku. 

37. Postanowiono o przebudowie skrzyżowania ul. Batorego/Karczewska/Matejki 

w Otwocku w formie ronda. 
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38. Utrzymano w mocy wniosek z dnia 14.01.2022 r., prot. Nr 211/22 w sprawie 

ewentualnej zmiany uchwały Nr 286/XLI/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 

listopada 2021 r. 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  

 

Protokół Nr 217/22 z dnia 03.02.2022 r.  

39. Wyrażono wstępną zgodę na najem dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 

w Otwocku lokalu w budynku stanowiącym własność powiatu mieszczącym się 
w Otwocku przy ul. Andriollego 80.   

40. Nie wyrażono zgody na sprzedaż wnioskodawcy - Panu Sławomirowi Moch Zakład 

Usług Pogrzebowych EXITUS działki ew. nr 6/20 z obr. 135 w Otwocku stanowiącej 

własność Powiatu Otwockiego.  

41. Wstępnie zaakceptowano treść statutu związku powiatowo-gminnego „Otwockie 

przewozy gminno-powiatowe”.  

Dokument został przekazany do Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska.  

42. W związku z pismem firmy DROPROJEKT Piotr Porczyk wyrażono pozytywną opinię 
do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji: „Budowa drogi 

gminnej 21KJP (docelowa droga publiczna) na odcinku od ulicy Lisiej do skrzyżowania 

z drogą gminną 18KUD oraz rozbudowania drogi gminnej nr 18KUD (docelowa droga 

publiczna) na odcinku od dz. ew. nr 3-157/5 z obrębu 3 do ulicy Księdza 

Malinowskiego”. 

43. W związku z pismem firmy DROPROJEKT Piotr Porczyk wyrażono pozytywną opinię 
do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji: „Budowa drogi 

gminnej 14KUD (docelowa droga publiczna) w Józefowie na odcinku od ulicy Księdza 

Malinowskiego (droga gminna) do działki ewidencyjnej nr 111/8 z obrębu 4” z uwagami 

Zarządu Dróg Powiatowych wyrażonymi w piśmie z dnia 21.01.2022 r., Nr DZ/289 

/OP/MK/22 oraz Inżyniera ruchu wyrażonymi w piśmie z dnia 25.01.2022 r., 

Nr KT.7126.6.2022.MB. 

44. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy Nr 606/CRU/2021/ZDP z Miastem 

Otwock w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu w zakresie 

przebudowy Ronda im. Kpt Zygmunta Migdalskiego oraz przyległych chodników w 

ul. Orlej i Warszawskiej w Otwocku. 

45. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy Nr WIN/32/2021 w sprawie 

udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej w postaci opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pasa drogowego w ul. Władysława 

Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej (ZRID). 

46. Postanowiono o rozpoczęciu prac nad Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku 

oraz wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych i wybranych służb 

powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

47. Zaakceptowano treść pisma do Premiera z prośbą o wydłużenie terminu wydatkowania 

przyznanych w ramach drugiego naboru środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19 – dot. zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2765W 

ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku 

poprzez budowę skrzyżowania skanalizowanego sterowanego sygnalizacją świetlną z 

wbudowanymi pętlami indukcyjnymi” oraz „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach 

powiatowych Powiatu Otwockiego zlokalizowanych na terenie miasta Otwock poprzez 

poprawę istniejącej infrastruktury drogowej w szczególności przez budowę ciągów 

pieszych i ciągów pieszo-rowerowych oraz poprawę układu odwodnienia w drogach 

2757W ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II i 2759W ul. Poniatowskiego”. 
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Protokół Nr 218/22 z dnia 09.02.2022 r. 

48. W związku z pismem Wiceprezydenta Miasta Otwocka Pawła Walo w sprawie 

zaopiniowania wniosku dot. strefy płatnego parkowania na drogach powiatowych 

(ul. Powstańców Warszawy, Staszica, Karczewskiej w Otwocku), postanowiono 

o wystąpieniu do Prezydenta z wnioskiem o uzupełnienie kwestii opłaty za parkowanie 

na drogach powiatowych.  

49. Wyrażono zgodę na wprowadzenie do budżetu powiatu na 2022 rok zadania: Zakup 

plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Starostwa Powiatowego w Otwocku - kwota 50.000,00 zł. 

50. Przyjęto rozliczenie dotacji udzielonej przez Powiat Otwocki Powiatowemu Centrum 

Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji w 2021 r. na modernizację podziemia w budynku 

szpitala oraz modernizację przychodni ze środków w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. 

51. W związku z pismem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Otwocku Tomasza Króla, zdecydowano o wsparciu finansowym zakupu samochodu 

ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku - kwota 

40.000,00 zł.  

 

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


