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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego 

w okresie od dnia 18 marca 2022 r. do 12 kwietnia 2022 r. 

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu (224/22, 225/22, 

226/22, 227/22, 228/22).  

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 224/22 z dnia 23.03.2022 r.  

1. Zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa - zgodnie z §16 ust. 1 Statutu. 

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

5. Udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. w formie dotacji celowej dla Miasta Otwocka 

na realizację zadania „Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania 

kajaków” - zgodnie z §16 ust. 1 Statutu. 

 

Protokół Nr 226/22 z dnia 06.04.2022 r. 

6. Zmieniającą uchwałę Nr 237/XXXIII/21 Rady Powiatu Otwockiego 

z dnia 25 marca 2021r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 

w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, 

nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od 

obowiązku realizacji tych zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, 

nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz 

zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej - zgodnie 

z §16 ust. 1 Statutu. 

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 224/22 z dnia 23.03.2022 r.  

7. Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku. 

8. Ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. 

Michała Elwiro Andriollego w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10. 

9. 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 225/22 z dnia 30.03.2022 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, z późn. zm. 
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Protokół Nr 226/22 z dnia 06.04.2022 r.  

11. Rozstrzygnięcia 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. 

12. 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. 

13. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza 

Słowackiego w Otwocku Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10 do 

realizacji pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty” 

finansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

 

Protokół Nr 228/22 z dnia 12.04.2022 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. 

15. Przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych 

instytucji kultury za 2021 rok. 

16. Przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2021 

rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 224/22 z dnia 23.03.2022 r.  

17. Wyrażono zgodę na dofinansowanie zadania publicznego, realizowanego przez 

Uczniowski Klub Sportowy FAST-STEP na zadanie publiczne w 2022 r. 

pt. „Międzyszkolna i Przedszkolna Liga Taneczna o puchar Starosty Otwockiego” na 

podstawie złożonej oferty z dnia 1 marca 2022 r. – kwota 2.000,00 zł. 

18. W związku z pismem Ministerstwa Finansów Departament Podatku od Towarów i Usług 

w sprawie możliwości zwolnienia świadczeń wykonywanych na rzecz uchodźców 

wojennych z Ukrainy z podatku od towarów i usług (VAT); odp. na pismo 

Nr WF.3251.11.2022, postanowiono wystąpić z kolejnym pismem do Ministerstwa 

Finansów w sprawie zwolnienia świadczeń wykonywanych na rzecz uchodźców 

wojennych z Ukrainy z podatku od towarów i usług. 

19. Odstąpiono od decyzji przyjętej na posiedzeniu Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 17 

marca 2022 r. w sprawie zabezpieczenia z wolnych środków brakujących środków 

w kwocie 300.000,00 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na przepust w 

ciągu drogi powiatowej Nr  2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach” 

 

Protokół Nr 225/22 z dnia 30.03.2022 r.  

20. Nie wyrażono zgody na przedłużenie umowy użyczenia na rzecz Związku Harcerstwa 

Polskiego Hufiec Otwock im. Roju Sosny Szarych Szeregów Chorągwią Stołeczną ZHP 

Komenda Hufca Otwock pomieszczeń budynku "Willa Agatka". Powyższa odmowa jest 

spowodowana faktem negatywnej ekspertyzy pożarowej budynku wykonanej przez 

Komendę Straży Pożarnej oraz uwagami do projektu umowy użyczenia ww. 

nieruchomości.  

21. Wyrażono zgodę na rozbudowę systemu łączności telefonicznej Starostwa Powiatowego 

w Otwocku oraz zakup aparatów telefonicznych zgodnych z technologią VoIP. 

22. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci remontu drogi powiatowej Nr 2707W 

ul. Mieni w Duchnowie i ul. Malowniczej w Kącku z dostosowaniem jej do parametrów 

drogi klasy Z. 

23. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy Nr 696/CRU/2021/ZDP 

z 08.10.2021 r. z Miastem Otwock w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 
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Otwockiego polegającej na wykonaniu projektu i budowie ronda na skrzyżowaniu ulicy 

Hożej i Andriollego w Otwocku. 

24. W związku z pismem firmy „MM-Projekt” Projektowanie i Konsulting w Inżynierii 

Lądowej Michał Michniewicz wyrażono pozytywną opinię dla inwestycji 

pn.: „Rozbudowa ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej 

w Otwocku” z uwagami Zarządu Dróg Powiatowych oraz Inżyniera ruchu. 

25. W związku pismem firmy DRO PROJEKT wyrażono pozytywną opinię dla 

sprostowania wydanej opinii pismem Nr S.OS.V.0023.17.2022 dot. inwestycji: „Budowa 

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

skrzyżowania z drogą gminną 18KUD oraz rozbudowa drogi gminnej nr 18KUD 

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

Księdza Malinowskiego”. 

26. W związku z pismem firmy PRO – DESIGNERS wyrażono negatywną opinię do 

wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Długiej w miejscowości Glina” – Zarząd Powiatu 

Otwockiego wydając negatywną opinię kierował się rekomendacjami i uwagami 

Zarządu Dróg Powiatowych oraz Inżyniera ruchu.  

27. W związku z pismem firmy PRO- DESIGNERS wyrażono negatywną opinię do 

wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 

„Budowa drogi gminnej znajdującej się na działce nr ew. 1386/1 w miejscowości  

Ponurzyca” – Zarząd Powiatu Otwockiego wydając negatywną opinię kierował się 
rekomendacjami i uwagami Zarządu Dróg Powiatowych oraz Inżyniera ruchu.  

28. W związku z pismem PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w sprawie 

stanowiska dot. przejęcia przez zarządcę dróg infrastruktury drogowej powstałej 

w wyniku budowy skrzyżowań bezkolizyjnych z linią kolejową Nr 7, w okolicy ul. 

Werbeny – Brucknera na granicy Warszawy i Józefowa oraz ul. Cicha – Matejki 

w Józefowie, postanowiono o: 

- przejęciu obiektu – wiaduktu przez M. St. Warszawa, a następnie na podstawie 

odrębnego porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem M. St. Warszawy 

a Burmistrzem Józefowa lub/i Zarządem Powiatu Otwockiego przekazanie go 

w utrzymanie miastu/powiatowi,  

- przejęcie po wybudowaniu tunelu (Cicha - Matejki).  

29. W związku z pismem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica 

i Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku w sprawie zmiany zapisu  § 3 załącznika Nr 3 do 

uchwały Nr 237/XXXIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska 

kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących 

kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej, wyrażono zgodę na zmianę zapisu § 3 

załącznika Nr 3 do uchwały Nr 237/XXXIII/21 Rady Powiatu Otwockiego 

z dnia 25 marca 2021 r 

30. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty z dn. 18 marca 2022 r. Otwockiego 

Towarzystwa Bluesa i Ballady na realizację zadania publicznego w 2022 roku 

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

pt.: „Otwockie Zaduszki Bluesowe, pamięci Miry Kubasińskiej” w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku, na stronie 
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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. 

31. W związku z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się 
w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących się na terenie Powiatu Otwockiego 

w 2022 roku, wyrażono zgodę na przyznanie środków dla Pani Z. G. do kwoty – 

10.000,00 zł oraz dla Miasta Józefowa do kwoty – 50.000,00 zł 

32. Przyjęto do wiadomości sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji 

w Otwocku oraz informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

powiatu otwockiego w 2021 roku. 

 

Protokół Nr 226/22 z dnia 06.04.2022 r.  

33. W związku z pismem firmy „MM-Projekt” Projektowanie i Konsulting w Inżynierii 

Lądowej Michał Michniewicz wyrażono negatywną opinię dla inwestycji pn.: 

„Rozbudowa ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej 

w Otwocku” z uwagami Zarządu Dróg Powiatowych oraz Inżyniera ruchu.  

34. W związku z pismem firmy „MM-Projekt” Projektowanie i Konsulting w Inżynierii 

Lądowej Michał Michniewicz wyrażono pozytywną opinię dla inwestycji 

pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2765W – ul. Karczewskiej z drogą 
powiatową 2760W – ul. Batorego i Matejki w Otwocku” z uwagami Zarządu Dróg 

Powiatowych oraz Inżyniera ruchu.  

35. W związku z pismem MKS Karczew o uzyskanie bonifikaty związanej z kosztami 

wynajmu hali sportowej w ZSE-G w Otwocku postanowiono o obniżeniu o połowę 
kosztów za 1 godzinę wynajmu hali sportowej w ZSE-G w Otwocku na rzecz MKS 

Karczew. 

36. Wyrażono zgodę na przystąpienie do rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023 przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie przy 

ul. Głównej 10 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku przy 

ul. Literackiej 8. 

37. Zapoznano się z pismem Związku Powiatów Polskich w sprawie naboru do programu 

Young Elected Politicians (YEP) – „Młodzi politycy” dot. reprezentowania polskiej 

młodzieży w sieci obejmującej całą UE.   

38. Zapoznano się z decyzją Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

39. Zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

w Otwocku za 2021 rok. 

40. Postanowiono o przesunięciu środków finansowych w wysokości 4.600,00 zł z rezerwy 

inwestycyjnej na zadanie „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej 

Nr 2735W Warszówka – Warszawice” – sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad 

robotami budowlanymi. 

41. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z DPS „Wrzos” w przedmiocie 

przygotowania i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Domu Pomocy Społecznej 

„Wrzos” postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

„Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku”. 

 

Protokół Nr 227/22 z dnia 08.04.2022 r.  

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

pozytywną opinię dla dofinansowania bieżącej działalności Spółki w kwietniu 2022 r. 

poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w wysokości 1.395.900,00 zł - co stanowi 

54 udziały. 
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Protokół Nr 228/22 z dnia 12.04.2022 r.  

43. Zarząd przyjął projekt umowy z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Otwocku 

w przedmiocie najmu lokalu użytkowego przy ul. Andriollego 80 w Otwocku, celem 

przekazania do akceptacji do PIW.  

44. Wyrażono zgodę na 10% podwyżkę wynagrodzenia Dyrektora Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Otwocku Anny Bielickiej z wyrównaniem od stycznia br. 

45. W związku z unieważnieniem przetargu na zadanie „Przebudowa mostu na przepust 

w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice w Warszawicach”, 

Zarząd Powiatu uchylił decyzję z dnia 6 kwietnia 2022 r. z posiedzenia Nr 226/22 

o zwiększeniu środków finansowych z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 4.600,00 zł na 

sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. 

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu  

Krzysztof Szczegielniak  


