
SPRAWOZDANIE 
z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego 

w okresie od dnia 10 lutego 2022 r. do 17 marca 2022 r.

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu (219/22, 220/22,
221/22, 222/22, 223/22).

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące:

Protokół Nr 219/22 z dnia 16.02.2022 r.
1. Wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Wiązowna będących własnością Powiatu Otwockiego - zgodnie z §16 ust. 1 Statutu.
2. Zmieniającą 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 - zgodnie z §16 ust. 1 Statutu.

3. 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. - zgodnie z §16 
ust. 1 Statutu.

4. 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, 
z późn. zm. - zgodnie z §16 ust. 1 Statutu.

Protokół Nr 222/22 z dnia 09.03.2022 r.
5. Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na działania związane 

z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych 
oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego, wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych - zgodnie z §16 ust. 1 Statutu.

Protokół Nr 223/22 z dnia 17.03.2022 r.
6. Określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną 

przeznaczone środki PFRON - zgodnie z §16 ust. 1 Statutu.

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące:

Protokół Nr 219/22 z dnia 16.02.2022 r.
7. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno- 

Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3 do 
reprezentowania Powiatu Otwockiego w związku z zamiarem uczestnictwa w programie 
Erasmus + w ramach projektu „EUROPEJSKIE KOMPETENCJE ZAWODOWE”, 
w tym do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz 
innych działań w imieniu Powiatu Otwockiego.

8. Podziału środków pomiędzy szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Otwocki, przeznaczonych w 2022 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz 
określenia trybu i zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Otwocki.

9. Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 
z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

10. Naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację 
zadań publicznych w 2022 roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu;
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turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego.

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.

Protokół Nr 220/22 z dnia 23.02.2022 r.
12. Przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -  

edycja 2022 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Otwocku do podejmowania czynności w zakresie realizacji 
Programu.

Protokół Nr 221/22 z dnia 02.03.2022 r.
13. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Oświaty Powiatowej do samodzielnego 

reprezentowania Powiatu Otwockiego w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę” 
ustanowionym przez Ministra Edukacji i Nauki na rok 2022, w tym do składania 
wniosków i oświadczeń w systemie teleinformacyjnym.

Protokół Nr 222/22 z dnia 09.03.2022 r.
14. 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.

Protokół Nr 223/22 z dnia 17.03.2022 r.
15. 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.
16. Wyrażenia zgody na usunięcie jednego drzewa z gatunku sosna z terenu nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, ozn. jako dz. ew. nr 32/10 w obr. 31 
w Józefowie przy ul. Głównej 10.

17. Powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych 
w 2022 r. z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia:

Protokół Nr 219/22 z dnia 16.02.2022 r.
18. W związku z pismem Wójta Gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego 

zaakceptowano projekt pisma Nr GN.6840.2.6.2017.AN(MP) do Gminy Celestynów 
w sprawie prowadzonego przed Starostą postępowania dot. bezpłatnego przekazania na 
rzecz Gminy nieruchomości położonych w miejscowości Pogorzel Warszawska 
oznaczonych jako działki ew. nr 83, 158, 159, 161, 167, 179, 203, 212, 244, 283, 284, 
285, 293, 297, 308, 334, 364, 370, 378, 384, 391, 399, 408, 418, 427, 438, 452, 457, 
462, 470, 520, 558, 579, 613, 624, 649, 654, 865, 866, 982, 1189, 1639, 1642, 1655, 
1655, 1657, 1659, 1660, 1661 uregulowanych w księdze wieczystej WA10/00079401/1.

19. Zapoznano się z informacją Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” 
Marzeny Marusińskiej w sprawie realizacji w Ośrodku projektu: „Cyfrowy Obywatel 
wymiata w intemecie” według projektu Fundacji Pro-Cultura.

20. Przyjęto do wiadomości pismo z dnia 03.02.2022 r., Nr DZ/544/PG/2022 Zarządu Dróg 
Powiatowych w Otwocku w sprawie własności odcinków drogi S17 przekazanych przez 
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 130/21 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 12 października 2021 r.

21. W związku z ofertą Fundacji Sport na realizację zadania publicznego w 2022 roku 
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.: „Zimowy Poland Bike 
Marathon Otwock 2022” wyrażono zgodę na zawarcie umowy promocji na wydarzenie 
„Zimowy Poland Bike Marathon Otwock 2022” -  kwota 2.000,00 zł.
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22. W związku z pismem Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim wyrażono zgodę na 
dofinasowanie pierwszego wydarzenia: „Piknik wiślany. Dawne gry i bajki XVIII 
wieczne” w kwocie 4.000,00 zł.

23. Zapoznano się z dokumentem Strategia Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2021
2030 i przekazano do analizy przez Komisje Rady Powiatu.

24. W związku z pismem Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Anny 
Bielickiej postanowiono o zwiększeniu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku 
dotacji na 2022 rok o kwotę 54.000,00 zł.

25. Przyjęto do wiadomości pismo Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Moniki 
Gębskiej z informacją nt. zobowiązań Spółki wobec Powiatu Otwockiego.

26. Zapoznano się z pismem Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji 
z informacjami nt. Spółki.

27. Przyjęto do wiadomości odpowiedź Ministra Klimatu i Środowiska na pismo Nr 
S.OS.0330.58.2021 w sprawie radykalnych podwyżek cen dostaw gazu.

28. Przyjęto do wiadomości pismo Wojewody Mazowieckiego oddalające sprzeciw 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”.

29. Zapoznano się z informacją nt. procedury przyznawania nagród i podwyżek 
poszczególnym dyrektorom jednostek organizacyjnych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Otwocki.

Protokół Nr 220/22 z dnia 23.02.2022 r.
30. Przyjęto autopoprawkę do projektu uchwały Nr 2 w sprawie 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. na XLV sesję Rady Powiatu 
Otwockiego dnia 24 lutego 2022 r.

31. Zaakceptowano wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych -  II i III nabór:
- Edycja II wniosek do 65 min zł: Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku 
oraz wybranych powiatowych jednostek org. i wybranych służb powiatowych wraz 
z zagospodarowaniem terenu,
- Edycja II wniosek do 5 min zł: Modernizacja infrastruktury drogowej dróg 
powiatowych Powiatu Otwockiego polegająca na modernizacji przepraw przez cieki 
wodne,
- Edycja II wniosek do 30 min zł: Modernizacja infrastruktury drogowej i mostowej na 
terenie Powiatu Otwockiego,
- Edycja III wniosek do 2 min zł: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie 
Powiatu Otwockiego,
- Edycja III wniosek do 8 min zł: Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie 
Powiatu Otwockiego.

32. Zapoznano się z pismem Wojewody Mazowieckiego w sprawie możliwości wydłużenia 
terminu wydatkowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

33. Postanowiono o wyróżnieniu Pana Szymona Olpińskiego, zawodnika klubu KSW Bushi 
za zdobycie złotego medalu na III Mistrzostwach Europy Kyokuschin World Union - 
kwota 1.500,00 zł z paragrafu nagród o charakterze szczególnym.
Zarząd postanowił także o przygotowaniu dyplomu z gratulacjami dla Zarządu KSW 
Bushi.

34. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Stowarzyszenia Puszcza Mazowiecka z dnia
16.02.2022 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa pt.: „Dni Puszczy” w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku, na 
stronie internetowej www.powiat-otwocki.pl oraz rozpoczęcie procedury zbierania uwag
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do oferty, zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

Protokół Nr 221/22 z dnia 02.03.2022 r.
35. Wyrażono zgodę na rozpoczęcie procedury ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego 
w Otwocku.

36. W związku z pismem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku 
wyrażono zgodę na przesunięcie terminu wyjazdu do Turcji nauczycieli i uczniów 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku z planowanym 
terminem na 7 maja 2022 r.

37. W związku z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku:
- wyrażono zgodę na zamianę nazwy zadania na: „Rozbudowa i modernizacja Domu 
Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku”,
- wyrażono zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2022 rok środków 
finansowych w wysokości 323.000,00 zł oraz zmodyfikowanie budżetu i WPF na 2022 
rok w zakresie realizacji zadania: „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy 
Społecznej „Wrzos” w Otwocku”.

38. Zaakceptowano projekt odpowiedzi na skargę z dnia 09.02.2022 r.
na uchwałę Nr CCCLII/196/21 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 9 

listopada 2021 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Domu Pomocy 
Społecznej „Anielin” w Karczewie.

39. W związku z pismem Pana Leszka Kasprzaka Pracownia filmowo-fotograficzna 
„Klamra” nie wyrażono zgody na podjęcie współpracy sponsorskiej przy realizacji 
filmu: „Karczewska Szkoła Piłkarska” realizowanym z okazji jubileuszu 80-lecia LKS 
Mazur Karczew.

40. Przyjęto informację Starosty na temat organizacji pomocy dla uchodźców z Ukrainy na 
terenie Powiatu Otwockiego.

Protokół Nr 222/22 z dnia 09.03.2022 r.
41. Wyrażono zgodę na przeznaczenie 4.000,00 zł na catering podczas organizowanej dnia 

11.03.2022 r. uroczystej odprawy strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Otwocku i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Otwockiego 
z podziękowaniem za zaangażowanie podczas likwidacji skutków wichur na terenie 
Powiatu Otwockiego.

42. Wyrażono zgodę na zorganizowanie zajęć nauki języka polskiego w Powiatowym 
Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku, zwiększenie tygodniowego wymiaru zajęć
0 6 godzin w okresie od 19 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

43. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 2 do umowy do umowy Nr WIN/32/2021, 
564/CRU/2021/ZDP z Miastem Otwock 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).

44. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy do umowy Nr WIN/63/2021, 
626/CRU/2021/ZDP z Miastem Otwock w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Powiatu polegającej na wykonaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia 
postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy oraz realizacji odwodnień na 
terenie dróg powiatowych w Otwocku (...).

45. Wyrażono zgodę na zmianę klasyfikacji budżetowej dla zadania pn.: „Remont dogi 
powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder”
1 zwiększenie o kwotę 322.024,37 zł środki własne za realizację zadania.

46. Wyrażono zgodę na przeniesienie terminu wydarzenia pn.: „Zimowy Poland Bike 
Marathon Otwock 2022” organizowanego przez Fundację Sport.
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47. Wyrażono zgodę na dofinansowanie zadania publicznego, realizowanego przez 
Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka na zadanie publiczne w 2022 r. pt.: „Dni Puszczy” 
-k w o ta  1.600,00 zł.

48. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego FAST- 
STEP z dn. 01.03.2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt.: 
„Międzyszkolna i Przedszkolna Liga Taneczna o puchar Starosty Otwockiego” 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 
w Otwocku, na stronie internetowej www.powiat-otwocki.pl oraz rozpoczęcie procedury 
zbierania uwag do oferty, zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

49. Zaakceptowano wycofanie się z realizacji wydarzenia pn.: „Piknik Militarno- 
Historyczny w Kątach z galą disco-polo”.

50. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w ramach promocji Międzyszkolnego Klubu 
Sportowego „KARCZEW” na udział zespołu seniorek w rozgrywkach I Ligii Kobiet 
Piłki Ręcznej w sezonie 2021/2022 -  kwota 10.000,00 zł.

51. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 2 do porozumienia z dnia 23.12.2019 r. 
w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

52. Wyrażono zgodę na sprzedaż środka trwałego, będącego w ewidencji środków trwałych 
Starostwa Powiatowego w Otwocku tj. samochodu osobowego marki SKODA 
OCTAWIA Combi nr rej. WOT 9N66 -  kwota 3.800,00 zł brutto.

Protokół Nr 223/22 z dnia 17.03.2022 r.
53. W związku z pismem Pana A.K. w sprawie nabycia działki ew. nr 41/7 z obr. 143 

w Otwocku stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, postanowiono aby Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami wystąpił do Marszałka Województwa Mazowieckiego 
z pismem o możliwość wydzielenia części działki oraz do Prezydenta Miasta Otwocka 
w sprawie wyrażenia zgody nieodpłatnej służebności przejazdu przez działkę Miasta.

54. Wyrażono zgodę na przekazanie projektu herbu Powiatu Otwockiego do zaopiniowania 
przez Komisję Gospodarki, Zasobu i Środowiska oraz Komisję Edukacji, Kultury 
i Sportu.

55. Wyrażono zgodę na zmianę terminu realizacji przez Fundację Inicjatyw Społeczno- 
Ekonomicznych wydarzenia pn.: „III Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu 
Otwockiego” i udostępnienie sali widowiskowej Powiatowego Młodzieżowego Domu 
Kultury w Otwocku na potrzeby wydarzenia.

56. Wyrażono zgodę na wystąpienie do Gminy Karczew o zmianę w treści uchwały 
Nr LXIII/333/2022 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 stycznia 2022 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego; budowa chodnika na 
ul. Wiślanej w Karczewie), mianowicie: w miejsce „budowę chodnika” wpisać: 
„modernizację chodnika”.

57. W związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku wyrażono zgodę na:
- dokonanie w planie wydatków majątkowych na rok 2022 zmiany nazwy zadania 
z „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W ul. Powstańców Warszawy i ul. Wawerskiej 
w Otwocku” na „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W” w celu ujednolicenia nazwy 
zadania i jego zgodność ze złożonym wnioskiem,
- wprowadzenie do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022
2035 zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2715W”.

58. W związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku zdecydowano
0 dokonaniu zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2022 poprzez zwiększenie 
środków finansowych na zadanie pn.: „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi 
powiatowej Nr 2735W Warszówka -  Warszawice.

59. Postanowiono o nie pobieraniu opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków
1 zobligowaniu ich w umowie do utrzymania przystanków.
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60. W związku z pismem firmy „MM-Projekt” projektowanie i Konsulting w Inżynierii 
Lądowej Michał Michniewicz wyrażono pozytywną opinię do wniosku o uzyskanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej 270183W -  
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w miejscowości Zabieżki w gminie Celestynów”.

61. W związku z pismem firmy „MM-Projekt” projektowanie i Konsulting w Inżynierii 
Lądowej Michał Michniewicz wyrażono pozytywną opinię do wniosku o uzyskanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Reymonta na odcinku 
od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej w Otwocku” z uwagą Zarządu Dróg 
Powiatowych w Otwocku.

62. W związku z pismem firmy „MM-Projekt” projektowanie i Konsulting w Inżynierii 
Lądowej Michał Michniewicz wyrażono pozytywną opinię do wniosku o uzyskanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa skrzyżowania 
ul. Przewoskiej i ul. Stefana Batorego w Otwocku” z uwagą Zarządu Dróg Powiatowych 
w Otwocku.

63. W związku z pismem firmy „MM-Projekt” projektowanie i Konsulting w Inżynierii 
Lądowej Michał Michniewicz wyrażono pozytywną opinię do wniosku o uzyskanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa skrzyżowania 
ul. Żeromskiego i ul. Samorządowej w Otwocku” z uwagą Zarządu Dróg Powiatowych 
w Otwocku.

64. Wyrażono zgodę na przeznaczenie kwoty 15.000,00 zł celem realizacji zadania 
„Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków”.

Przewodniczący Zarządu 
Krzysztof Szczegielniak
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