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SPRAWOZDANIE
z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego

w okresie od dnia 12 maja 2022 r. do 2 czerwca 2022 r.

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu (233/22, 234/22,
235/22, 236/22, 237/22).

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące:

Protokół Nr 233/22 z dnia 17.05.2022 r.
1. Trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla publicznych

i niepublicznych szkół/placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania - zgodnie z §16 ust. 1 Statutu.

2. 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.

3. 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 235/22 z dnia 25.05.2022 r.
4. Zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Otwockim - zgodnie z §16 ust.
1 Statutu.

5. Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku - zgodnie
z §16 ust. 2 Statutu.

6. Rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Otwocku - zgodnie z §16 ust. 2 Statutu.

Protokół Nr 237/22 z dnia 02.06.2022 r.
7. Określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Otwockiego, których

właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otwocki, ustalenia warunków oraz zasad
korzystania z nich - zgodnie z §16 ust. 1 Statutu.

8. Udzielenia Zarządowi Powiatu Otwockiego wotum zaufania za 2021 rok - zgodnie z §16
ust. 1 Statutu.

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące:

Protokół Nr 233/22 z dnia 17.05.2022 r.
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 235/22 z dnia 25.05.2022 r.
10. Ustalenia na rok szkolny 2022/2023 terminów przerw w pracy przedszkoli specjalnych

w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla których organem prowadzącym
jest Powiat Otwocki.

11. Oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie.
12. Oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Otwocku.
13. Oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radiówku.
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Protokół Nr 236/22 z dnia 30.05.2022 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 237/22 z dnia 02.06.2022 r.
15. Udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu

otwockiego.
16. Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Otwocku do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu „Życiowe
i zawodowe drogowskazy”.

17. Zatwierdzenia Planu Pracy na 2022 rok dla Środowiskowego Domu Samopomocy
w Otwocku.

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia:

Protokół Nr 233/22 z dnia 17.05.2022 r.
18. W związku z pismem Sołtysa Sołectwa Lubice i Ochotniczej Straży Pożarnej

w Lubicach wyrażono zgodę na dofinansowanie kwotą 1.000,00 zł w ramach promocji
powiatu wydarzenia „Dzień Dziecka” organizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną
w Lubicach.

19. W związku z pismem Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie wyrażono zgodę na
wsparcie finansowe w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na transport członków
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP na obóz do Bazy Obozowej Hufca ZHP
Otwock do Przerwanek.

20. W związku z pismem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubicach nie wyrażono zgody na
udzielenie wsparcia finansowego na zakup odzieży ochronnej i hełmów dla członków
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Lubicach z uwagi na brak możliwości
prawnych do udzielenia wsparcia.

21. W związku z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka”
w Celestynowie nie wyrażono zgody na dofinansowanie wydania książki pt. „Okruchy
wspomnień Celestynów” ponieważ książka była już w druku oraz z uwagi na brak
zaplanowanych środków w budżecie na ww. przedsięwzięcie.

22. Wyrażono zgodę na złożenie wniosku na zadanie „Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych” w ramach PROW 2014-2020. Zadanie: Przebudowa drogi 2706W Glinianka
– Poręby.

23. Wyrażono zgodę na dokonanie w planie wydatków majątkowych na rok 2022 zmiany
poprzez zwiększenie środków na realizację zadania „Przebudowa mostu na przepust
w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka – Warszawice” o kwotę 32.000,00 zł.

24. Przyjęto do wiadomości pismo Wójta Gminy Sobienie-Jeziory w sprawie przyznanej
pomocy finansowej dla powiatu na zadanie: „Modernizacja drogi powiatowej Śniadków-
Siedzów” w wysokości 200.000,00 zł.
Zarząd wstępnie postanowił o wsparciu zadania ze środków własnych.

25. W związku z pismem Szkoły Podstawowej nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej
w Józefowie w sprawie kontroli prędkości na ul. Wawerskiej w Józefowie postanowiono
o skierowaniu pism do:
- Burmistrza Miasta Józefowa z prośbą o podjęcie działań mających na celu kontrole
przy budynku szkoły tj. na drogach gminnych przy szkole – stosowanie się do znaków
drogowych,
- Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Głównego Inspektoratu
Transportu Drogowego z prośbą o ponowne rozważenie możliwości instalacji fotoradaru
na ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wyszyńskiego do 3 Maja w Józefowie,
- Komendy Powiatowej Policji w Otwocku z prośbą o zwiększony nadzór Policji mający
na celu podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Wawerskiej w Józefowie.
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26. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku za 2021 rok wraz z wykazem potrzeb na 2022 r.
Sprawozdanie zostało przekazane do Rady Powiatu Otwockiego.

27. Wyrażono zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej „Anielin” w Karczewie, ul. Anielin 1.

28. Zaakceptowano wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie
sporu kompetencyjnego o właściwość pomiędzy Starostą Otwockim a Wojewodą
Mazowieckim w przedmiocie wskazania organu właściwego do pokrywania kosztów
realizacji zadań określonych w przepisie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach o chowaniu zmarłych, tj. kosztów stwierdzenia zgonu i jego przyczyny
w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną
osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę.

29. Wyrażono zgodę na uhonorowanie dwóch wyróżniających się w służbie funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku nagrodą Zarządu
Powiatu.
Uhonorowani funkcjonariusze:
- kpt.
- st. asp.

Protokół Nr 234/22 z dnia 19.05.2022 r.
30. Wyrażono zgodę na przyznanie nagrody Komendantowi Powiatowemu Państwowej

Straży Pożarnej w Otwocku z okazji „Dnia Strażaka”.

Protokół Nr 235/22 z dnia 25.05.2022 r.
31. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy

Zastępczej za rok 2021.
Sprawozdanie zostało przekazane do Rady Powiatu Otwockiego.

32. Przyjęto autopoprawkę do projektów uchwał na XLVIII sesję Rady Powiatu Otwockiego
dn. 26.05.2022 r.:
- Nr  1 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.,
- 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.,

33. Przyjęto:
- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r.,
- bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za 2021 r.,
- rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za 2021 r.,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 r.,
- wyciąg z danych zawartych w załączniku „informacja dodatkowa”.

34. W związku z pismem Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Michała
Olszewskiego wyrażono pozytywną opinię do pozbawienia ul. Zakole kategorii drogi
gminnej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii dróg powiatowych.

35. W związku z pismem Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Marginalizacji Społecznej Pro
Homini wyrażono zgodę na dofinansowanie kwotą 3.500,00 zł w ramach promocji
powiatu wydarzenia pn. „Charytatywny Piknik Rodzinny” na terenie Stajni Wex
w Józefowie.

36. Odrzucono ofertę Fundacji Fucco na realizację zadania publicznego w 2022 r. w zakresie
turystyki i krajoznawstwa pt.: „Nieodkryty Powiat Otwocki” z uwagi na brak celowości
finansowania zadania oraz w wyniku braku w ofercie informacji dot. wkładu własnego
na realizację zadania.
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37. Przyjęto sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego
z organizacjami pozarządowymi oraz  z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego za rok 2021”.
Sprawozdanie zostało przekazane Radzie Powiatu Otwockiego.

38. Odrzucono ofertę 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” z uwagi
brak celowości finansowania zadania. UKS otrzymał już dofinansowanie w wysokości
2.000,00 zł na tożsame zadanie.

39. Pozytywnie zaopiniowano Raport o stanie Powiatu Otwockiego za 2021 rok.
Dokument został przekazany do Rady Powiatu Otwockiego.

40. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu do umowy Nr 15/CRU/2022/WF z dnia
31.01.2022 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku przy ul.
Batorego 44 polegająca na przebudowie i modernizacji podziemia Szpitala”.

Protokół Nr 237/22 z dnia 02.06.2022 r.
41. W związku z wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

wyrażono zgodę na anulowanie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie, ul. Anielin 1 oraz ponowne ogłoszenie
konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie,
ul. Anielin 1.

42. Wyrażono zgodę na sprzedaż uszkodzonych urządzeń biurowych będących na stanie
środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych; (kopiarka kolorowa Canon
Ir2380i, Kopiarka mono Canon iR 1020, Kopiarka AR-M550SP, Kopiarka Canon
C2020L, Kosiarka Honda, Wiertarka Makita, Wiertarka akumulatorowa Hitachi, Aparat
Foto cyfrowy Canon, Kamera Samsung, Aparat FOTO SONY DSC F828).

43. Wyrażono zgodę na przekazanie nieużytkowanych mebli będących własnością Starostwa
Powiatowego w Otwocku po uprzednim zasięgnięciu zapotrzebowania na meble
z jednostek dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.

44. W związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku wyrażono zgodę na
zwiększenie środków o kwotę 94.400,00 zł na realizację zadania pn.: „Poprawa
bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych na ul.
Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i Poniatowskiego” z wydłużeniem czasu realizacji
zadania do 30 czerwca 2023 roku.

45. Wyrażono zgodę na zwiększenie o kwotę 1.150,00 zł wykonania cyfrowych map
glebowo-rolniczych.

46. Przyjęto do wiadomości Raport z przeprowadzonych pomiarów hałasu przy drodze
ekspresowej S17 w punktach pomiarowych położonych na terenie Gminy Wiązowna,
Gminy Otwock.

47. Nie wyrażono zgody na przesunięcie kwoty 7.000,00 zł w rozdziale 75075 na
zorganizowanie wydarzenia pn.: „Prezentacja strategii powiatu otwockiego”.

48. W związku z pismem Stowarzyszenia Forum Kobiet Tu i Teraz wyrażono zgodę na
dofinansowanie w ramach promocji wydarzenia pn.: „Dzień Kapelusza. Letnisko
Otwock” dn. 12.06.2022 r. – kwota 1.500,00 zł na nagrody dla uczestników
z warunkiem niezwłocznego uzupełnienia dokumentów o regulamin konkursu.

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Szczegielniak


