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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego 

w okresie od dnia 13 kwietnia 2022 r. do 11 maja 2022 r. 

 

W wyżej wymienionym okresie odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu (229/22, 230/22, 

231/22, 232/22). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 229/22 z dnia 20.04.2022 r.  

1. 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. 

2. 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. 

3. Przekazania skargi - zgodnie z §16 ust. 2 Statutu; (pismo Pana M.G. o wznowienie 

postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem przez Starostę Otwockiego 

ostatecznej decyzji Nr 39/2010 z dnia 13 września 2010 r.). 

 

Protokół Nr 230/22 z dnia 27.04.2022 r.  

4. Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji 

zabytków oraz znajdujących się na terenie Powiatu Otwockiego - zgodnie z §16 ust. 1 

Statutu. 

5. Stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu Otwockiego do rozpatrzenia skargi - 

zgodnie z §16 ust. 2 Statutu; (skarga stowarzyszenia Kogutorium z siedzibą 

w Jaworznie).  

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 229/22 z dnia 20.04.2022 r.  

6. Wyrażenia zgody na usunięcie jednego drzewa z gatunku brzoza z terenu nieruchomości 

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

w Józefowie przy ul. Głównej 10. 

7. Wyrażenia zgody na usunięcie trzech drzew z gatunków świerk, sosna oraz 

kasztanowiec z terenu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, ozn. 

jako dz. ew. nr 30 w obr. 83 w Otwocku przy ul. Literackiej 8. 

8. 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 230/22 z dnia 27.04.2022 r.  

9. Zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osieck na lata 

2022-2025”. 

10. Przyjęcia „Planu Rozwoju Sieci Dróg Powiatowych na terenie Powiatu Otwockiego na 

lata 2022 -2031”. 

11. Powierzenia Pani Ewie Barbarze Musiejko stanowiska dyrektora Powiatowego 

Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku, ul. 

Poniatowskiego 10. 

12. Wydania opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji 

pod nazwą „Remont sześciu odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 MOP 5,5 

MPa relacji Mory - Wola Karczewska oraz jednego odcinka gazociągu wysokiego 
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ciśnienia DN150 MOP 5,5 MPa zasilającego stację gazową w miejscowości 

Konstancin”. 

 

Protokół Nr 231/22 z dnia 04.05.2022 r.  

13. 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 232/22 z dnia 11.05.2022 r.  

14. Wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Otwock 

im. Roju Sosny Szarych Szeregów Chorągwią Stołeczną ZHP Komenda Hufca Otwock 

z siedzibą w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10 pomieszczeń budynku "Willa Agatka" 

usytuowanego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej 

w Otwocku, oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działka ew. nr 13/10 obr. 5, dla 

której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą nr WA1O/00072833/9. 

15. Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” 

w Otwocku, ul. Zagłoby do dysponowania nieruchomością będącą w trwałym zarządzie 

DPS-u na cele budowlane oraz zgody właściciela działki na dysponowanie gruntem 

w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonania zamierzonej inwestycji na 

działkach nr 4/7 i 8/1 w obr. 118 stanowiących własność Powiatu Otwockiego. 

16. 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. 

17. Wykonania Uchwały Nr 302/XLV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 24 lutego 

2022 r. o wyrażeniu zgody na zbycie z zasobu nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Wiązowna będących własnością Powiatu Otwockiego. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 229/22 z dnia 20.04.2022 r.  

18. Przyjęto do wiadomości i stosowania Zarządzenie Nr 87 z dnia 14 kwietnia 2022 r. 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia na całym terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej drugiego stopnia alarmowego BRAVO. 

19. W związku z pismem Gminy Wiązowna wyrażono pozytywną opinię dla zadania pn.: 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 270801W – ul. Długiej wraz odcinkami dróg 

stanowiącymi części ulic: Świerkowej, Sosnowej, Słonecznej, Wąskiej, Nowej, Polnej 

i Krętej w miejscowości Zakręt w gm. Wiązowna”  

20. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Józefów w sprawie 

współorganizacji Powiatowych Warsztatów Ekologicznych „XXIII Spotkania nad 

Świdrem – RZEKA ŚWIDER – ŹRÓDŁEM ŻYCIA W REZERWACIE” i zakupu 

nagród książkowych dla finalistów konkursów. 

21. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty z dn. 13.04.2022 r. Parafii Rzymsko-

Katolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Gliniance na realizację zadania publicznego w 2022 

roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: 

„Wieczór Uwielbienia” 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. 

22. Wyrażono zgodę na dofinansowanie zadania publicznego realizowanego przez Otwockie 

Towarzystwo 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” – kwota 5.000,00 zł. 
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Protokół Nr 230/22 z dnia 27.04.2022 r.  

23. Zapoznano się z Raportem z przeprowadzonych pomiarów hałasu przy drodze 

ekspresowej S17 w punktach pomiarowych położonych na terenie Gminy Wiązowna, 

Gminy Otwock. 

24. W związku z pismem Niezwyczajnej Szkoły Społecznej. Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie, postanowiono o wypłacie dotacji dla 

Niezwyczajnej Szkoły Społecznej w miesiącu kwietniu br. ale po uzyskaniu środków 

finansowych na dodatkowe zadania oświatowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

25. W związku z pismem Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku 

w sprawie zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji programu edukacji wojskowej 

w szkole, odłożono podjęcie decyzji do czasu zasięgnięcia informacji nt. uzyskania 

dodatkowych środków na zakup tego sprzętu.  

26. Przyjęto do wiadomości informację Biura Kultury i Promocji nt. odwołania realizacji 

zadania publicznego pn.: „Realizacja filmu fabularno-dokumentalnego „Gorące serce 

Japonii”(niewystarczająca kwota na realizację zadania). Kwota 4.000,00 zł pozostaje 

w budżecie. 

27. Przyjęto do wiadomości informację Biura Kultury i Promocji dot. realizacji uchwały Nr 

309/XLVI/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w 2022 r. w formie dotacji celowej dla Miasta Otwocka na realizację 

zadania „Wykonanie pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków”. 

28. Przyjęto autopoprawkę do projektu uchwały: 

- Nr  2 w sprawie 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. na XLVII sesję Rady Powiatu Otwockiego dn. 

28.04.2022 r. 

 

Protokół Nr 231/22 z dnia 04.05.2022 r.  

29. Wyrażono zgodę na zakup sprzętu komputerowego w standardzie PSI dla uruchomienia 

trzeciego stanowiska w Terenowym Punkcie Paszportowym w Otwocku; (źródło: środki 

z rezerwy).  

30. Wyrażono zgodę na dofinansowanie zadania publicznego, realizowanego przez Parafię 

Rzymsko-Katolicka pw. Św. Wawrzyńca w Gliniance na realizację zadania publicznego 

w 2022 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

pt.: „Wieczór Uwielbienia” – kwota 5.000,00 zł.  

31. Zaakceptowano treść projektu odpowiedzi do Gminy Celestynów w sprawie zawarcia 

aneksu Nr 1 do porozumienia Nr S.OS.III.0310.1.2019 z dnia 09.05.2019 r. 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 

32. W związku z pismem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Otwocku w sprawie 

przedłużenia na kolejne 10 lat umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania 

nieruchomości przy ul. Andriollego 80 w Otwocku, postanowiono o skonstruowaniu 

projektu uchwały Rady Powiatu Otwockiego w sprawie wyrażenia zgody na 

przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Andriollego 80 

w Otwocku na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Otwocku 

33. W związku z pismem Komendanta Stołecznego Policji w sprawie udzielenia wsparcia 

finansowego dla Policji na dofinansowanie zadania: „Rozbudowa i przebudowa 

Komendy Powiatowej Policji w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7A z parkingiem, 

niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu 

i zewnętrzną infrastrukturą” postanowiono  o udzieleniu odpowiedzi, że w tegorocznym 

budżecie brak jest możliwości dofinansowania przedsięwzięcia z uwagi na brak środków 

finansowych. Niemniej jednak przy konstruowaniu projektów budżetów na lata 2023 
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i 2024 zostanie rozważona możliwość udzielenia wsparcia finansowego celem relacji 

ww. przedsięwzięcia. 

 

Protokół Nr 232/22 z dnia 11.05.2022 r.  

34. Pozytywnie zaopiniowano Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 rok. 

Dokument został przekazany do Rady Powiatu Otwockiego. 

35. Wyrażono zgodę na przesunięcie z zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 

na przejściu dla pieszych w Kątach na ul. Królewskiej na drodze powiatowej Nr 2745” 

kwoty 9.730,00 zł na zadanie „Budowa chodnika w drogach powiatowych na terenie 

gminy Wiązowna – Majdan ul. Widoczna”. 

36. W związku z pismem Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Michała 

Olszewskiego wyrażono pozytywną opinię dla zmiany kategorii drogi ul. ks. J. 

Chrościckiego na odc. od ul. Obywatelskiej do al. 4 Czerwca 1989 r. z gminnej na 

powiatową. 

37. Przyjęto zgodę Miasta Otwocka co do  propozycji podziału dochodów z tytułu opłat 

w strefie płatnego parkowania na drogach powiatowych tj. 30% na rzecz powiatu i 70% 

na rzecz miasta. 

38. Zapoznano się z pismem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

z negatywną opinią do inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2718W 

w ramach realizacji inwestycji: budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 

7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu 

drogowego w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn.: 

poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”. 

39. Wyrażono zgodę na dofinansowanie wydarzenia: „Organizacja Otwartych Zawodów 

Strzeleckich podczas obchodów 27-lecia Bractwa Strzelców Kurkowych LECHITY 

z udziałem bractw kurkowych z kraju i zagranicy” dn. 04.06.2022 r. – kwota 2.000,00 zł. 

40. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty z dn. 05.05.2022 r. Uczniowskiego Klubu 

Sportowego FAST-STEP na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie 

wspierania i upowszechnienia 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. 

41. Zdecydowano o przyznaniu nagrody dla wyróżniającej się pielęgniarki i położnej 

w wysokości po 2.500,00 zł brutto z dz. promocji. 

42. Postanowiono o wystąpieniu do Nadleśnictwa Celestynów z prośbą o informację jakie 

działania podjęło lub podejmie Nadleśnictwo w sprawie nielegalnej wycinki drzew na 

działce nr 589 obr. 7 Emów w gminie Wiązowna. 

43. Omówiono „Raport o stanie Powiatu Otwockiego za 2021 rok”. 

44. Zapoznano się z uchwałą Nr 3.e./293/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wydania opinii 

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Otwockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu 

za rok 2021.  

 

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


