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Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Powiatu Otwockiego mam przyjemność zaprezentować raport o stanie
Powiatu Otwockiego. Zawiera on między innymi wykaz zadań realizowanych przez powiat
w 2020 r., wskazuje na jego obszary funkcjonowania, a także na sytuację finansową.
Okres, który obejmuje ten raport, był czasem wyjątkowym i pewnie zapisze się na kartach
historii. Pandemia sprawiła, że musieliśmy nauczyć się żyć w zupełnie nowych warunkach
i mierzyć się z niespotykanymi wcześniej wyzwaniami. Wiele z nich było impulsem do
pozytywnych zmian i spowodowało usprawnienia. Inne pokazały sfery, które wciąż
powinniśmy
udoskonalać.
Zrobiliśmy
również przyspieszony
kurs
cyfryzacji.
Od marca 2020 r. wszystkie posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego odbywały się on-line.
Pod koniec kwietnia w trybie zdalnym zaczęły spotykać się pierwsze komisje Rady Powiatu,
a swoje obrady w ten sposób zaczęła prowadzić również Rada Powiatu Otwockiego.
Miniony rok był czasem trudnych zmian również w innych obszarach. We wrześniu
doświadczyliśmy straty Stanisława Kruszewskiego, Członka Zarządu Powiatu Otwockiego
i zasłużonego dla naszego regionu samorządowca. W październiku zmienił się skład osobowy
Zarządu Powiatu.
Na koniec, zanim przystąpią Państwo do lektury raportu, chciałbym zwrócić uwagę na ważne
zmiany związane z nazewnictwem. Otóż zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Otwocku,
od kwietnia obowiązuje nowa nazwa organu, a mianowicie - Rada Powiatu Otwockiego
i Zarząd Powiatu Otwockiego. Dlatego - w zależności od okresu, który będzie opisywany,
mogą Państwo spotkać dwie różne wersje tych nazw.
Mam nadzieję, że lektura raportu przyczyni się do jeszcze lepszego poznania przez Państwa
naszych działań, podejmowanych inicjatyw i realizowanych projektów.

Krzysztof Szczegielniak
Starosta Otwocki
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1 Wprowadzenie
Przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (zwanej dalej
„ustawą”) nakładają na zarządy powiatów obowiązek przedstawienia co roku do dnia 31 maja
radzie powiatu raportu o stanie powiatu.
Działając na podstawie art. 30a ust. 3 ustawy, Rada Powiatu Otwockiego skorzystała
z uprawnienia określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu. W związku
z powyższym raport został przygotowany na podstawie ogólnych wytycznych wskazanych
w ustawie, a także wytycznych zawartych w uchwale nr 142/XVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów
dotyczących Raportu o stanie Powiatu Otwockiego.
Zarząd Powiatu Otwockiego przedkłada niniejszy raport, obejmujący podsumowanie
działalności Zarządu Powiatu Otwockiego w 2020 r. W szczególności raport zawiera
informacje dotyczące realizacji ustawowych zadań Powiatu Otwockiego, a także sposób
wykonania uchwał Rady Powiatu Otwockiego, wraz ze wskazaniem statusu uchwały.
Niniejszy raport uwzględnia również inne informacje, w szczególności niezbędne do
uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji Powiatu Otwockiego i zawiera
dane o wszystkich ważnych aspektach funkcjonowania Powiatu Otwockiego.
Analizując dane zawarte w niniejszym raporcie, należy pamiętać, iż zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, które zostało wydane na podstawie
przepisu art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan epidemii w związku z zakażeniami
wirusem Sars-CoV-2. Tym samym w tym trudnym okresie Powiat Otwocki zmagał się
z wieloma nowymi wyzwaniami organizacyjnymi.
1.1

Mieszkańcy Powiatu Otwockiego1

Ludność w Powiecie Otwockim z podziałem na gminy
Powiat / Gm ina

O gółem

M ężczyźni

Kobiety

M iasta

W ieś

Powiat O twocki
m. Józefów

124 460
20 744

59 586
9 841

64 874
10 903

razem
75 128
20 744

m ężczyźni
35 514
9 841

kobiety
39 614
10 903

razem
49 332

m ężczyźni
24 072

kobiety
25 260

-

-

-

m. O tw ock

44 560

20 944

23 616

44 560

20 944

23 616

-

-

-

gm.w. Celestynów

11 738

5 701

6 037

-

-

-

11 738

5 701

6 037

gm .m-w. K arczew

15 903

7 626

8 277

9 824

4 729

5 095

6 079

2 897

3 182

gm.w. Kołbiel

8 224

4 035

4 189

-

-

-

8 224

4 035

4 189

gm.w. O sieck

3 653

1 777

1 876

-

-

-

3 653

1 777

1 876

gm.w. SobienieJeziory
gm.w. W iązowna

6 396

3 178

3 218

-

-

-

6 396

3 178

3 218

13 242

6 484

6 758

-

-

-

13 242

6 484

6 758

1Stan na dzień 30 czerwca 2020 r. - wg. opracowania GUS pn. „Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny
w przekroju terytorialnym w 2020 r.”.
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Przyrost naturalny w Powiecie Otwockim
Ludność

124 460

Urodzenia

619

Zgony
ogółem

w tym
niem ow ląt

671

1

Przyrost
naturalny

-52

Migracje w Powiecie Otwockim
M igracje w ewnętrzne

M igracje zagraniczne

O gólne saldo

napływ

odpływ

saldo

im igracja

em igracja

saldo

m igracji

715

565

150

12

2

10

160

Ludność w Powiecie Otwockim z podziałem na płeć oraz wiek
W yszczególnienie

O gółem

M ężczyźni

Kobiety

M iasta

W ieś

64 874

razem
75 128

3 390

3 355

38 06

1 943

1 863

2 939

1 447

3 577

3 357

3 916

2 048

1 868

3 018

1 529

1 489

7 459

3 795

3 664

4 442

2 265

2 177

3 017

1 530

1 487
1 222

Pow iat Otwocki

124 460

59 586

0-4 lat

6 745

5-9 lat

6 934

10-14 lat

m ężczyźni
35 514

kobiety
39 614

razem
49 332

m ężczyźni
24 072

kobiety
25 260
1 492

15-19 lat

6 140

3 124

3 016

3 683

1 889

1 794

2 457

1 235

20-24 lat

6 144

3 202

2 942

3 477

1 835

1 642

2 667

1 367

1 300

25-29 lat

7 332

3 736

3 596

4 074

2 092

1 982

3 258

1 644

1 614

30-34 lat

8 250

4 239

4 011

4 731

2 432

2 299

3 519

1 807

1 712

35-39 lat

9 894

4 838

5 056

5 866

2 852

3 014

4 028

1 986

2 042

40-44 lat

10 273

5 064

5 209

6 287

3 005

3 282

3 986

2 059

1 927

45-49 lat

9 074

4 496

4 578

5 702

2 806

2 896

3 372

1 690

1 682

50-54 lat

7 561

3 708

3 853

4 614

2 244

2 370

2 947

1 464

1 483

55-59 lat

7 411

3 564

3 847

4 480

2 117

2 363

2 931

1 447

1 484

60-64 lat

8 554

3 933

4 621

5 179

2 279

2 900

3 375

1 654

1 721

65-69 lat

7 626

3 421

4 205

4 804

2 095

2 709

2 822

1 326

1 496

70-74 lat

5 735

2 382

3 353

3 769

1 505

2 264

1 966

877

1 089
708

75-79 lat

3 614

1 322

2 292

2 485

901

1 584

1 129

421

80-84 lat

2 930

990

1 940

1 995

683

1 312

935

307

628

85 lat i więcej

2 784

805

1 979

1 818

523

1 295

966

282

684

W iek
przedprodukcyjny
W iek
produkcyjny
18-64 lata
m ężczyźni
18-59 lat kobiety

24 849

12 655

12 194

14 424

7 430

6 994

10 425

5 225

5 200

72 301

38 011

34 290

42 933

22 377

20 556

29 368

15 634

13 734

38 011

38 011

X

22 377

22 377

X

15 634

15 634

X

34 290

X

34 290

20 556

X

20 556

13 734

X

13 734

27 310

8 920

18 390

17 771

5 707

12 064

9 539

3 213

6 326

8 920

8 920

X

5 707

5 707

X

3 213

3 213

X

18 390

X

18 390

12 064

X

12 064

6 326

X

6 326

28 408

X

28 408

16 909

X

16 909

11 499

X

11 499

W iek
poprodukcyjny
65 lat i więcej
m ężczyźni
60 lat i więcej
kobiety
K obiety w wieku
rozrodczym
15-49 lat
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Struktura wiekowa mieszkańców

12 000
10 000

2 Dane wg opracowania GUS pn. „Statystyczne Vademecum Samorządowca 2020".
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L p.

Teren

Powierzchnia w

G ęstość zaludnienia na 1km 2

km2
1.

Pow iat Otwocki

616

2.

m. Józefów

24

202
864

3.

m. Otwock

47

948

4.

gm.w. Celestynów

89

131

5.

gm.m-w. Karczew

81

196

6.

gm.w. Kołbiel

107

76

7.

gm.w. Osieck

68

53

8.

gm.w. Sobienie-Jeziory

98

65

9.

gm.w. W iązowna

102

129

2 Finanse Powiatu Otwockiego
Budżet Powiatu Otwockiego na rok 2020 został uchwalony uchwałą nr 118/XV/19 Rady
Powiatu z dnia 19 grudnia 2019 r. Wcześniej projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
Zmiany budżetu w trakcie jego realizacji były dokonane na podstawie decyzji Ministra
Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego, porozumień, umów - w tym z gminami w ramach współpracy - oraz
własnych potrzeb wynikających z przeprowadzonych analiz, jak również wniosków jednostek
budżetowych Powiatu Otwockiego.
Informacja na temat przychodów i wydatków
L p.

Nazwa
jednostki

Suma
przychodów za
2020 rok

W ykonanie
dochodów
budżetow ych za
2020 rok

W ykonanie wydatków
budżetow ych za 2020
rok

W ykonanie
w ydatków
niew ygasających z
u pływ em 2019 r.

Stan
należności na
31.12.2020 r.

Stan zobow iązań
na 31.12.2020 r.

1

P ow iat Otwocki

20 339 502,30

167 766 095,44

164 103 354,16

5 240 884,82

7 144 086,94

53 028 752,00

Porównanie roku 2020 z rokiem 2019
2019

2020

D ochody budżetowe

153 315 639,25

167 766 095,44

W ydatki budżetow e

147 895 424,67

164 103 354,16

1 026 013,27

5 240 884,82

W ydatki
niewygasające
N ależności
Zobowiązania

3

5 696 397,42

7 144 086,94

50 181 948,54

53 028 752,00

Zadłużenie Powiatu Otwockiego na koniec roku 2020

L p.

N r um ow y

K redytodawca

I
1.

680/2010/00003018/00

2.

1010-63734

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

43/077/11/Z/IN
87/2011
BK O -PLN -C BK G D -12-000027
84102010260000189600687970
85102010260000189600936757
52/2016
63/2017
967/193/JST/PO Z/18

ING Bank
Śląski
Bank Pocztowy
S.A.
m Bank
BS Otwock
PKO BP S.A.
PKO BP S.A.
PKO BP S.A.
BS Otwock
BS Otwock
BS Karczew

Kwota
kredytu

O procentowanie

Term in spłaty

O gółem
6 500 000,00

0,92%

31.12.2020 r.

7 000 000,00

0,89%

31.12.2020 r.

4 751 000,00
4 586 193,00
3 000 000,00
25 000 000,00
4 960 000,00
4 200 000,00
5 700 000,00
10 950 000,00

0,95%
0,90%
1,70%
1,50%
1,37%
1,04%
1,03%
0,65%

31.10.2022
31.10.2022
31.12.2022
31.12.2028
31.12.2025
31.12.2031
31.12.2029
31.12.2031

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.

W ysokość
zadłużenia na
31.12.2020 r.
52 910 000,00
0,00

Spłaty rat
kapitałowych
w 2020 r.
5 254 612,00
666 664,00

Spłaty
odsetek
w 2020 r.
819 018,48
6 973,85

0,00

717 948,00

7 316,08

700 000,00
500 000,00
600 000,00
12 000 000,00
3 960 000,00
4 000 000,00
5 000 000,00
10 450 000,00

350 000,00
300 000,00
300 000,00
1 500 000,00
500 000,00
80 000,00
450 000,00
300 000,00

12 047,01
8 644,63
17 898,86
258 678,49
82 697,99
64 281,45
83 814,04
127 491,28
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11.

19/4608 (306/C R U /2019/W F)

12.

3 1 8/CRU/2020/W F

II
1.

85 1020 4900 0000 8596 2346
7043

Bank
7 790 000,00
1,27%
Gospodarstwa
Krajowego
Dom M aklerski
8 000 000,00
seria A20 - 1,03%
Banku BPS S.A
seria B20 - 1,05%
Kredyty przejęte po ZPZO Z O twock
PKO BP S.A.
4 400 000,00
1,35%

31.12.2031 r.

7 700 000,00

90 000,00

149 174,80

31.12.2031 r.

8 000 000,00

-

-

654 762,05
654 762,05

31.12.2021 r.

RA Z EM (I+II)

4

53 564 762,05

654 761,88
654 761,88
5 909 373,88

19 861,32
19 861,32
838 879,80

Ocena realizacji uchwał Rady Powiatu Otwockiego

Ocena realizacji uchwał podjętych w poprzednich latach:
L p.

U chw ała (num er/data podjęcia/przedm iot)

W nioskodaw ca/ komórka

Inform acja o wykonaniu

organizacyjna lub jednostka
organizacyjna przygotowująca projekt
uchwały
1.

273/XX XVI/14 z dnia 27 m arca 2014 r. w sprawie
przyjęcia powiatowego program u działań na rzecz osób
niepełnospraw nych na lata 2014-2020

-

Zarząd Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

sprawozdanie z działalności Powiatowego
Centrum Pom ocy Rodzinie w Otwocku za
2019 r. wraz z wykazem potrzeb n a 2020 r.

Powiatowe Centrum Pom ocy Rodzinie
w Otwocku

przedstaw ione radzie powiatu podczas XIX
sesji 30 kw ietnia 2020 r. - bez uwag
2.

296/XX XIX/14 z dnia 23 października 2014 r. w

-

Zarząd Powiatu

sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu
Otw ockiego n a lata 2014-2020”
3.

244/X XX II/18 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie
zatw ierdzenia do realizacji w latach 2018-2020 projektu

-

pn. „Popraw a funkcjonow ania osób niesam odzielnych

Powiatowe Centrum Pom ocy Rodzinie
w Otwocku

z terenu pow iatu otwockiego poprzez uruchom ienie

Zarząd Powiatu

usług socjalnych św iadczonych w form ie wsparcia
dziennego” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi
priorytetowej IX W spieranie włączenia społecznego i

uchw ała zrealizow ana

-

wykonanie powierzone Zarządowi Powiatu

-

term in realizacji do 31.12.2020 r.

-

uchw ała zrealizow ana

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

zm. uchw ałą N r 178/XXIV/20

-

zadania i ich realizację uwzględniono w
przekazanym radzie powiatu sprawozdaniu
z działalności Powiatowego Centrum
Pom ocy Rodzinie w Otwocku za 2019 r.
wraz z wykazem potrzeb na 2020 r.

-

w alka z ubóstwem , D ziałania 9.2 Usługi społeczne i
usługi opieki zdrow otnej, Poddziałania 9.2.1
Zw iększenie dostępności usług społecznych

-

uchw ała w trakcie realizacji
okres realizacji projektu upływ a z dniem
30.06.2021 r.

-

Regionalnego Program u Operacyjnego W ojewództwa
M azowieckiego n a lata 2014-2020

od 01.07.2021 r. do 31.12.2024 r. PCPR w
O twocku będzie kontynuowało realizację
przedsięw zięcia w okresie trw ałości
projektu

4.

257/X XX V/18 z dnia 26 kw ietnia 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody n a nabycie przez Pow iat Otwocki
niezabudow anych nieruchom ości stanowiących

-

Zarząd Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała w ykonana w części - nabycie

W ydział Gospodarki Nieruchom ościam i

działek w Izabeli w drodze darowizny,

własność osób fizycznych, położonych w miej scowości

pozostały jeszcze trzy działki

Izabela, gm. W iązowna, oznaczonych w ewidencji
gruntów jak o działki ew. 77/5 o pow. 0,0053 ha, nr 80/5
o pow. 0,0149 ha, nr 83/23 o pow. 0,0034 ha, nr 79/5 o
pow. 0,0227 ha, nr 81/5 o pow. 0,0073 ha, nr 82/5 o
pow. 0,0103 ha z obr. Izabela gm. W iązowna
5.

6.

261/X XX V/18 z dnia 26 kw ietnia 2018 r. w sprawie

-

Zarząd Powiatu

kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego
funduszu n a nagrody dla nauczycieli szkół i placówek
ośw iatowych prowadzonych przez Pow iat Otwocki

O św iata Powiatowa w Otwocku

262/X XX V/18 z dnia 26 kw ietnia 2018 r. w sprawie

-

Zarząd Powiatu

zasad rozliczania tygodniow ego obowiązkowego
wym iaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony
plan zajęć je s t różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego, zasad udzielania i rozm iaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wym iaru godzin zajęć

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

akt prawa miejscowego: publikacja w Dz.
Urz. W oj. Maz. z 16 m aja 2018 r., poz. 5335

-

uchw ała w realizacji bezterminowo

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

O św iata Powiatowa w Otwocku

akt prawa miejscowego: publikacja w Dz.
Urz. W oj. Maz. z 16 m aja 2018 r., poz. 5336

-

uchw ała realizow ana w 2020 r.

-

utrata m ocy na podstawie uchw ały Nr
237/XXXIII/21

dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących
inne stanowiska kierownicze oraz przyznawania
zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, określenia
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tygodniow ego obow iązkowego wym iaru godzin zajęć
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie
zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
oraz zasad zaliczania do wym iaru godzin
poszczególnych zajęć w form ie zaocznej
7.

265/X XX VI/18 z dnia 29 m aja 2018 r. w sprawie

-

Zarząd Powiatu

zw olnienia dyrektora Zespołu Szkół EkonomicznoGastronom icznych im. Stanisława Staszica w Otwocku

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

uchw ała w realizacji do 31 sierpnia 2021 r.

O św iata Powiatowa w Otwocku

przy ul. Konopnickiej 3 od obowiązku realizacji
tygodniow ego w ym iaru godzin zajęć dydaktycznych
8.

266/X XX VI/18 z dnia 29 m aja 2018 r. w sprawie
zw olnienia dyrektora Powiatowego M łodzieżowego
Dom u K ultury im. M ichała Elwiro A ndriollego w

-

Zarząd Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

uchw ała je s t w realizacj i
do 31 sierpnia 2022 r.

O św iata Powiatowa w Otwocku

Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10 od obowiązku
realizacji tygodniowego wym iaru godzin zajęć
dydaktycznych
9.

280/X XX VIII/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie
grom adzenia dochodów na wydzielonych rachunkach
przez powiatow e jednostki budżetowe prowadzące

-

Zarząd Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządowi Powiatu

-

uchw ała w realizacji bezterm inowo

O św iata Powiatowa w Otwocku

działalność ośw iatową
10.

284/X XX IX /18 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie
przyjęcia „Powiatow ego Program u Rozwoju Pieczy
Zastępczej w Pow iecie Otwockim na lata 2018-2020”

-

Zarząd Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządowi Powiatu

-

zadania i ich realizację uw zględniono w

Powiatowe Centrum Pom ocy Rodzinie

przekazanym radzie powiatu „Sprawozdaniu
z efektów pracy Organizatora Rodzinnej

w Otwocku

Pieczy Zastępczej za 2019 r .” przedstaw ione radzie powiatu podczas XIX
sesji 30 kw ietnia 2020 r.
11.

25/III/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Programu

-

Zarząd Powiatu

w spółpracy Pow iatu Otwockiego z organizacjam i
pozarządowym i oraz z podm iotam i prowadzącym i

-

uchw ała zrealizow ana

-

wykonanie powierzone Zarządowi Powiatu

-

sprawozdanie z realizacj i program u za 2019
r. Zarząd Powiatu przedłożył radzie powiatu

-

wykonanie powierzone przew odniczącem u

-

zm. uchw ałą N r 94/X II/19

-

z 5 zatwierdzonych kontroli zakończono 3

Biuro K ultury i Promocji

działalność pożytku publicznego na 2019 r.
12.

28/IV/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie
zatw ierdzenia rocznego planu kontroli Komisji
Rewizyjnej

podczas X X sesji 28 m aja 2020 r.
-

Kom isja Rewizyjna

kom isji rewizyjnej

kontrole w roku 2019
-

4 kontrola: „Kontrola usuw ania drzew i
krzew ów przez Zarząd Dróg Powiatowych
w latach
2017 - 2018. Analiza audytu Zarządu Dróg
Powiatowych w ykonanego w roku 2019.” rozpoczęta 19.11.2019 r. i uwzględniona w
planie kontroli w roku 2020; kontrola
wykonana

16.

34/V /19 z dnia 28 m arca 2019 r. w sprawie
dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody

-

budżetu Powiatu O twockiego za pom ocą innego

Skarbnik Powiatu

Zarząd Powiatu

-

uchw ała w ykonana w części

-

wykonanie powierzone Zarządowi Powiatu

-

instrum entu płatniczego, w tym instrumentu, na którym

4431

przechow yw any je s t pieniądz elektroniczny
17.

35/V /19 z dnia 28 m arca 2019 r. w sprawie przystąpienia
do projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia
zawodow ego w Zespole Szkół Ekonom iczno-

akt prawa miejscowego: publikacja w Dz.
Urz. W oj. Maz. z 4 kw ietnia 2019 r., poz.

-

Zarząd Powiatu

-

uchw ała w realizacji bezterm inowo

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

uchw ała w trakcie realizacji

O św iata Powiatowa w Otwocku

do 30 czerwca 2022 r.

Gastronom icznych w Otwocku” finansowanego z
Regionalnego Program u Operacyjnego W ojewództwa
M azowieckiego
18.

36/V /19 z dnia 28 m arca 2019 r. w sprawie przystąpienia
do projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia

-

zaw odowego w Zespole Szkół N r 2 w Otwocku”

O św iata Powiatowa w Otwocku

Zarząd Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządowi Powiatu

-

uchw ała w trakcie realizacj i
do 30 czerwca 2022 r.

finansowanego z Regionalnego Program u Operacyjnego
W ojew ództw a M azowieckiego
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19.

39/V /19 z dnia 28 m arca 2019 r. w sprawie przyjęcia
„Program u O chrony Środow iska dla Powiatu
Otw ockiego n a lata 2019-2022 z perspektywą do roku

-

Zarząd Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządowi Powiatu

-

uchw ała w trakcje realizacji (m onitoring

-

realizacja zadań Program u i przygotowanie

W ydział Ochrony Środow iska

2026” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

wdrażania Programu)
do sporządzenia Raportu z realizacji zadań,
który w 2021 r. zostanie przedstaw iony
radzie powiatu

20.

46/V II/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie
zw olnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. M arii

-

Skłodow skiej-Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 od

O św iata Powiatowa w Otwocku

Zarząd Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

uchw ała je s t w realizacj i
do 31 sierpnia 2021 r.

obow iązku realizacji tygodniowego wym iaru godzin
zajęć dydaktycznych
21.

62/VIII/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie
zw iększenia wysokości zryczałtowanej kw oty na

-

utrzym anie dziecka w placówce opiekuńczo-

Powiatowe Centrum Pom ocy Rodzinie w
Otwocku

wychow aw czej typu rodzinnego w Powiecie Otwockim

Zarząd Powiatu

-

67/X /19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia
zgody na zbycie z zasobu nieruchom ości oznaczonej
jak o działka ew. n r 35/24 o pow. 0,0139 ha z obr. 9 w

-

Zarząd Powiatu

akt prawa miejscowego: publikacja w Dz.
Urz. W oj. Maz. z 28 czerwca 2019 r.,
poz. 8045

22.

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

uchw ała w ciągłej realizacji

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

uchw ała zrealizow ana - sprzedaż w 2020 r.

W ydział Gospodarki N ieruchom ościam i

Karczewie, dla której w Sądzie Rejonow ym w Otwocku
prow adzona je s t księga wieczysta W A1O/00081659/1
23.

69/X /19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie

-

Zarząd Powiatu

zatw ierdzenia do realizacji projektu partnerskiego
„A ktyw na integracja w powiecie otw ockim ”
współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ram ach IX Osi Priorytetowej

Powiatowe Centrum Pom ocy Rodzinie w

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

uchw ała w trakcie realizacji

-

Otwocku

Celem głównym je s t aktyw izacja społecznozaw odow a 56 osób wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym

W spieranie włączenia społecznego i w alka z ubóstwem,

-

D ziałania 9.1 A ktywizacja społeczno-zawodowa osób
wykluczonych i przeciwdziałanie w ykluczeniu

pandem ia CO V ID -19 uniem ożliw ia lub
ogranicza realizację części zaplanowanych
działań

społecznem u - projekt pozakonkursowy

-

okres realizacji projektu upływ a z dniem

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

uchw ała w trakcie realizacji

30.09.2021 r.
24.

78/X II/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie

-

zatw ierdzenia przystąpienia w charakterze W ykonaw cy
do projektu pn. „W ypracowanie i pilotażowe wdrożenie

Powiatowe Centrum Pom ocy Rodzinie w

m odelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej
podjęcie lub pow rót do pracy” wdrażanego przez
Państw ow y Fundusz Rehabilitacji Osób

Zarząd Powiatu

-

Otwocku

przedm iotem um ow y je s t świadczenie
usługi kwalifikacji uczestników do
rehabilitacji kom pleksowej przez zespół
orzekający (lekarza i psychologa)

Niepełnospraw nych w partnerstwie z Zakładem
U bezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem

-

obecnie um ow a nie j est realizow ana ze
względu na stan epidemii oraz brak

O chrony Pracy - Państwow ym Instytutem Badawczym,

chętnych osób do w zięcia udziału w

realizow anego w ram ach Program u Operacyjnego
W iedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

projekcie i pozostawania w O środku
Rehabilitacji Kompleksowej

współfinansowanego przez U nię Europej ską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu
Państwa
25.

94/X II/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie

-

Kom isja Rewizyjna

-

zm iany uchw ały N r 28/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku

wykonanie powierzone przewodniczącem u
kom isji rewizyjnej

z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

-

kontrola rozpoczęta
19 listopada 2019 r. i uwzględniona w
planie kontroli w roku 2020, przy
rozszerzeniu zakresu kontroli

-

protokoły z kontroli przedstaw iono radzie
powiatu podczas X X V sesji 5 listopada
2020 r. (uchwała zrealizowana)

26.

98/XIII/19 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie
likwidacji O gniska W ychowawczego „Świder” im. K.
Lisieckiego „D ziadka” w Otwocku

-

Zarząd Powiatu

-

Powiatowe Centrum Pom ocy Rodzinie

wykonanie powierzone Zarządowi Powiatu
akt prawa miejscowego: publikacja w Dz.
Urz. W oj. Maz. z 25 listopada 2019 r., poz.
13411

w Otwocku
-

przedstaw iono radzie powiatu sprawozdanie
z likwidacji placówki w zał. do pism a z dnia
28.04.2020 r. Przewodniczącego Zarządu,
znak: S.OS.V.0023.45.2020

-

uchw ała zrealizow ana
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27.

101/XIV/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
ustalenia n a rok 2020 wysokości opłat za usunięcie
pojazdu z drogi i jeg o parkowanie na parkingu

-

Z arząd Powiatu

W ydział Kom unikacji i Transportu

strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w
przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

28.

102/XIV/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie

-

Zarząd Powiatu

-

uchw ała przyjęta do realizacji w 2020 r.

-

uchw ała zrealizow ana

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

sprawozdanie z realizacji program u za 2020
r. Zarząd Powiatu przedłoży radzie powiatu
nie później niż do dnia 31 m aja 2021 r.

-

uchw ała w trakcie realizacj i

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

prow adzącym i działalność pożytku publicznego na 2020
104/XIV/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu
Otw ockiego dla niepublicznych szkół i placówek oraz

-

Z arząd Powiatu

O św iata Powiatowa w Otwocku

trybu przeprow adzenia kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystywania
30.

akt prawa miejscowego: publikacja w Dz.
Urz. W oj. Maz. z 6 grudnia 2019 r.,

Biuro Kultury i Promocji

r.
29.

wykonanie powierzone Zarządowi Powiatu

poz. 14294

uchw alenia Program u w spółpracy Powiatu Otwockiego
z organizacjam i pozarządowym i oraz z podmiotam i

-

akt prawa miejscowego: publikacja w Dz.
Urz. W oj. Maz. z 6 grudnia 2019 r.,
poz. 14295

105/XIV/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie
ustalenia regulam inu dotyczącego dodatków do

-

w ynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny

O św iata Powiatowa w Otwocku

Zarząd Powiatu

-

uchw ała w trakcie realizacji bezterm inow o

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

ponadwym iarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i

akt prawa miejscowego: publikacja w Dz.
Urz. W oj. Maz. z 6 grudnia 2019 r.,
poz. 14296

-

uchw ała w trakcie realizacj i bezterm inow o

placów kach ośw iatowych prowadzonych przez Pow iat
Otwocki
31.

32.

117/XV/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2019

-

118/XV/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. U chw ała

-

Zarząd Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

uchw ała zrealizow ana w 2020 r.

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

akt prawa miejscowego: publikacja w Dz.
Urz. W oj. Maz. z 31 grudnia 2019 r.,

-

zm. uchwałam i Nr: 130/XVI/20,

Skarbnik Powiatu
Zarząd Powiatu

Budżetow a Powiatu Otwockiego na 2020 rok
Skarbnik Powiatu

poz. 15868
137/XVII/20, 143/XIX/20, 159/XXII/20,
167/XXIV/20, 201/XXVI/20,
207/XXVII/20, 212/XXVIII/20
33.

119/XV/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie

-

Zarząd Powiatu

W ieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
na lata 2020-2033

uchw ała zrealizow ana w 2020 r.

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

zm. uchwałam i Nr: 131/XVI/20,

Skarbnik Powiatu

138/XVII/20, 144/XIX/20, 160/XXII/20,
168/XXIV/20, 202/XXVI/20,
208/XXVII/20, 213/XXVIII/20

34.

121/XV/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i

-

przechowywanie obiektów pływających w 2020 r.

Sekretarz Powiatu

Zarząd Powiatu

-

uchw ała realizowana.

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

akt prawa miejscowego: publikacja w Dz.
Urz. W oj. Maz. z 30 grudnia 2019 r.,
poz. 15823

35.

123/XV/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
określenia w arunków i wysokości stawki procentowej
bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie

-

Zarząd Powiatu

-

uchw ała przyjęta do realizacji w 2020 r.

-

uchw ała zrealizow ana

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

W ydział Gospodarki N ieruchom ościam i

praw a użytkow ania wieczystego w prawo własności
gruntów zabudow anych na cele mieszkaniowe,
stanowiących własność Powiatu Otwockiego

akt prawa miejscowego: publikacja w Dz.
Urz. W oj. Maz. z 30 grudnia 2019 r.,
poz. 15825

-

uchw ała zrealizow ana
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Stanowisko podjęte w roku 2019:
Lp.

Stanowisko (num er/data podjęcia/przedm iot)

W nioskodaw ca/ kom órka organizacyjna

Inform acja o w ykonaniu

lub jednostka organizacyjna
przygotowująca projekt stanowiska
1.

3/2019

z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie

-

Zarząd Powiatu

-

restrukturyzacji Pow iatowego Centrum Zdrow ia Sp. z

wykonanie powierzone Staroście
Otwockiemu

o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku

Sekretarz Powiatu

-

stanowisko zrealizow ano w części

-

w dniu 28 stycznia 2021 r. R ada Powiatu
Otwockiego podjęła uchwałę nr
224/XXX/21 w sprawie poręczenia kredytu
bankowego dla PCZ Sp. z o.o.
w restrukturyzacji

-

w pozostałym zakresie Zarząd Powiatu
czeka na upraw om ocnienie się układu

Ocena realizacji uchwał podjętych w roku 2020:
L p.

Uchw ała (num er/data podjęcia/przedm iot)

W nioskodaw ca/ kom órka organizacyjna
lub jednostka organizacyjna

Inform acja o wykonaniu

przygotow ująca projekt uchw ały
1.

130/XVI/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zm ian

-

Zarząd Powiatu

w uchw ale N r 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z
dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

uchw ała zrealizow ana w 2020 r.

Skarbnik Powiatu

Otwockiego n a 2020 rok, z późn. zm.
2.

131/XVI/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zm ian
w uchw ale N r 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej

-

Zarząd Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała realizowana

Skarbnik Powiatu

Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020
- 2033, z późn. zm.
3.

132/XVI/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie

-

Zarząd Powiatu

likwidacji Szkoły Podstawowej N r 17 w Otwocku przy
4.

ul. M ickiewicza 43/47

O św iata Powiatowa w Otwocku

133/XVI/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie planu
dofinansow ania form doskonalenia zawodowego

-

nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych

O św iata Powiatowa w Otwocku

Zarząd Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

uchw ała zrealizow ana

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

prowadzonych przez Pow iat Otwocki na rok 2020,

poz. 1781

m aksymalnej kw oty dofinansow ania opłat za
kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
5.

134/XVI/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie

akt prawa miejscowego: publikacja w Dz.
Urz. W o j. Maz. z 7 lutego 2020 r.,

-

Kom isja Rewizyjna

zatw ierdzenia rocznego planu kontroli Komisji
Rewizyjnej

-

uchw ała zrealizow ana

-

wykonanie powierzone przewodniczącem u
kom isji rewizyjnej

-

uchw ała przyjęta do realizacji w 2020 r.

-

z 6 zatwierdzonych kontroli zakończono
2 kontrole

-

3 i 4 kontrola: „Kontrola polityki kadrowej
i gospodarki finansowej Powiatowego
Urzędu Pracy.” oraz „Kontrola polityki
kadrowej pod kątem celowości i
kom petencji w Starostwie Pow iatowym w
O twocku od roku 2017 do dnia kontroli.” rozpoczęta 15.09.2020 r. i uw zględniona w
planie kontroli w roku 2021

6.

135/XVI/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie

-

Kom isja Rewizyjna

uchw ała w ykonana w części

Nieważność uchw ały - rozstrzygnięcie
nadzorcze W ojew ody M azowieckiego

zaleceń pokontrolnych wynikających z
przeprowadzonej przez K om isję Rewizyjną Rady
Pow iatu w Otwocku analizy wniosków pokontrolnych

N r W N P -I.4131.20.2020 .MW
z dnia 05.03.2020 r.

Kom isji Rewizyjnej V kadencji
7.

136/XVII/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie
uchw alenia Statutu Powiatu Otwockiego

-

Kom isja Statutowa

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

akt prawa miejscowego: publikacja w Dz.
Urz. W oj. Maz. z 18 m arca 2020 r.,
poz. 3657

-

uchw ała w trakcie realizacji bezterm inowo
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8.

137/XVII/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zm ian
w uchw ale N r 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku

-

z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa

Skarbnik Powiatu

Zarząd Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządowi Powiatu

-

uchw ała zrealizow ana w 2020 r.

Powiatu Otw ockiego na 2020 rok, z późn. zm.
9.

138/XVII/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zm ian

-

Zarząd Powiatu

w uchw ale N r 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

uchw ała realizowana

Skarbnik Powiatu

- 2033, z późn. zm.
10.

139/XVII/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie
w yrażenia zgody n a przedłużenie um owy dzierżawy

-

nieruchom ości stanowiących część działek o nr ew.

Z arząd Dróg Powiatowych w Otwocku

Zarząd Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

uchw ała zrealizow ana - zawarto um owę

51/10 i 51/9 z obr. 48, będącą częścią pasa drogi
powiatowej ul. Piłsudskiego w Józefowie
11.

140/XVII/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie
nieprzystąpienia do przeprowadzenia postępowania
m ediacyjnego

-

Kom isja Skarg, W niosków i Petycji

Rada Powiatu Otwockiego postanowiła o
nieprzystąpieniu do przeprowadzenia

12.

141/XVII/20 z dnia 27 lutego 2020 r. zm ieniająca

-

Przew odniczący Rady

nastąpiły zm iany w składzie osobow ym kom isji

-

Przew odniczący Rady

postępow ania mediacyjnego

uchw ałę N r 7/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie
pow ołania Kom isji Skarg, W niosków i Petycji
13.

142/XVIII/20 z dnia 23 kw ietnia 2020 r. w sprawie
określenia szczegółowych wym ogów dotyczących

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

uchw ała w trakcie realizacji bezterm inowo

„Raportu o stanie Powiatu Otwockiego”
14.

143/XIX/20 z dnia 30 kw ietnia 2020 r. w sprawie zm ian

-

Zarząd Powiatu

w uchw ale N r 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku

15.

z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała Budżetowa
Pow iatu Otwockiego na 2020 rok, z późn. zm.

Skarbnik Powiatu

144/XIX/20 z dnia 30 kw ietnia 2020 r. w sprawie zm ian

-

Zarząd Powiatu

w uchw ale N r 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie W ieloletniej

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała zrealizow ana w 2020 r.

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała realizowana

Skarbnik Powiatu

Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020
- 2033, z późn. zm.
16.

145/XIX/20 z dnia 30 kw ietnia 2020 r. w sprawie

-

Zarząd Powiatu

uchylona uchw ałą N r 224/XXX/21

poręczenia kredytu bankow ego dla Powiatowego
Centrum Zdrow ia Spółka z o.o. w restrukturyzacji

Skarbnik Powiatu

w Otwocku przy ul. Batorego 44
17.

146/XIX/20 z dnia 30 kw ietnia 2020 r. w sprawie

-

Zarząd Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

zm. uchw ałą N r 209/XXVII/20

Powiatowe Centrum Pom ocy Rodzinie
w Otwocku

-

uchw ała zrealizow ana

-

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała w trakcie realizacji

określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej, n a które zostaną przeznaczone środki
PFRON
18.

19.

147/XIX/20 z dnia 30 kw ietnia 2020 r. w sprawie
przyjęcia Pow iatowego Program u Przeciwdziałania

Zarząd Powiatu

P rzem ocy w Rodzinie i O chrony O fiar Przem ocy

Powiatowe Centrum Pom ocy Rodzinie

w Rodzinie w Powiecie Otwockim na lata 2020-2022

w Otwocku

148/XIX/20 z dnia 30 kw ietnia 2020 r. w sprawie
przyjęcia Program u „Seniorzy w Powiecie Otwockim
2020-2023”

-

Zarząd Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała w trakcie realizacji

Powiatowe Centrum Pom ocy Rodzinie w
O twocku

20.

149/XIX/20 z dnia 30 kw ietnia 2020 r. w sprawie

-

Zarząd Powiatu

w yrażenia zgody n a ustanow ienie odpłatnej służebności
przesyłu na nieruchom ościach stanowiących własność
Pow iatu Otwockiego, położonych w Otwocku,
oznaczonych w ewidencji gruntów jak o działki ew. nr

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała zrealizow ana - podpisany akt
notarialny

W ydział Gospodarki N ieruchom ościam i

4/7 o pow. 1,0823 h a obr. 118 oraz nr 9/1 o z obr. 118
21.

150/XX/20 z dnia 28 m aja 2020 r. zm ieniająca uchwałę
n r 42/V II/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28
kw ietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi

-

Zarząd Powiatu

151/XX/20 z dnia 28 m aja 2020 r. w sprawie w yrażenia

-

Zarząd Powiatu

zgody n a sprzedaż ośm iu lokali m ieszkalnych w
budynku przy ul. Pułaskiego 7B w Otwocku wraz z

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

ujednolicony tekst Statutu Zarządu Dróg

-

uchw ała zrealizow ana - wprowadzono

Z arząd Dróg Powiatowych w Otwocku

D róg Pow iatow ych w Otwocku
22.

-

Powiatowych w Otwocku
-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała zrealizow ana - lokale sprzedane

W ydział Gospodarki N ieruchom ościam i

udziałem w nieruchom ości wspólnej, stanowiących
własność Pow iatu Otwockiego
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23.

152/XX/20 z dnia 28 m aja 2020 r. w sprawie

-

Kom isja Skarg, W niosków i Petycji

-

rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty

wykonanie powierzone Przewodniczącem u
Rady

Otwockiego

-

uchw ała wraz z uzasadnieniem przesłana

-

uchw ała zrealizow ana

skarżącem u
24.

153/XX/20 z dnia 28 m aja 2020 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu

-

Kom isja Skarg, W niosków i Petycji

-

Otwockiego reprezentow anego przez Zarząd Dróg

-

uchw ała wraz z uzasadnieniem przesłana

-

uchw ała zrealizow ana

Pow iatowych w O twocku

25.

26.

27.

skarżącem u

154/XX/20 z dnia 28 m aja 2020 r. zm ieniająca uchwałę
N r 11/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie

-

pow ołania Kom isji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństw a

Z arząd Powiatu

155/XX/20 z dnia 28 m aja 2020 r. zm ieniająca uchwałę

-

N r 9/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie
pow ołania Kom isji Gospodarki, Zasobu i Środowiska

Z arząd Powiatu

156/XXI/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie

-

Przew odniczący Rady

Przew odniczący Rady

Zarząd Powiatu

w yrażenia zgody n a wydłużenie term inu realizacji
projektu partnerskiego „Aktywna integracja w
powiecie otw ockim ” w spółfinasowanego ze środków

wykonanie powierzone Przew odniczącem u
Rady

nastąpiły zm iany w składzie osobow ym kom isji

nastąpiły zm iany w składzie osobow ym kom isji

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała w trakcie realizacji

Powiatowe Centrum Pom ocy Rodzinie
w Otwocku

Europejskiego Funduszu Europejskiego w ram ach IX
O si Priorytetowej W spieranie włączenia społecznego i
w alka z ubóstwem , Działanie 9.1 Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób w ykluczonych i
przeciw działanie w ykluczeniu społecznemu - projekt
pozakonkursow y
28.

157/XXI/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie

-

Zarząd Powiatu

w yrażenia zgody n a zawarcie um ow y dzierżawy
z Powiatowym Centrum Zdrow ia Sp. z o.o.

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała zrealizow ana - podpisana um owa

W ydział Gospodarki N ieruchom ościam i

dzierżawy

w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku
zabudowanych nieruchom ości położonych w Otwocku
przy ul. Arm ii Krajowej 3, ul. M ickiewicza 8 oraz
Batorego 44
29.

30.

158//XXI/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie
w ezw ania do uzupełnienia treści petycji

159/XXII/20 z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zm ian

-

Kom isja Skarg, W niosków i Petycji

-

Zarząd Powiatu

z dnia 19 grudnia 2019 r. - U chw ała Budżetowa
Pow iatu Otwockiego n a 2020 rok, z późn.zm.

Skarbnik Powiatu

160/XXII/20 z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zm ian

-

Zarząd Powiatu

w uchw ale N r 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej

wykonanie powierzone Przew odniczącem u
Rady

w uchw ale N r 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku

31.

-

uchw ała wraz z uzasadnieniem przesłana
podmiotowi w noszącem u petycję

-

uchw ała zrealizow ana

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała zrealizow ana w 2020 r.

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

uchw ała realizowana

Skarbnik Powiatu

Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020
- 2033, z późn.zm.
32.

161/XXII/20 z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie emisji

-

Zarząd Powiatu

obligacji kom unalnych oraz zasad ich zbywania,
33.

nabyw ania i wykupu

Skarbnik Powiatu

162/XXIII/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie

-

udzielenia zgody n a sprzedaż z zasobu nieruchom ości
oznaczonej jak o działka ew. nr 95 o pow. 0,0288 ha z
obr. 9 w Karczewie, dla której w Sądzie Rejonow ym w

Zarząd Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

uchw ała zrealizow ana w 2020 r.

-

wykonanie powierzone Zarządowi Pow iatu

-

uchw ała w trakcie realizacji

W ydział Gospodarki N ieruchom ościam i

O twocku prowadzona je s t księga wieczysta
W A 1O /00051022/8
34.

163/XXIII/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie

-

Zarząd Powiatu

nieudzielenia Zarządowi Powiatu Otwockiego wotum
zaufania za 2019 rok

nie udzielono Zarządowi Powiatu wotum
zaufania za 2019 rok

Sekretarz Powiatu
projekt uchw ały w sprawie udzielenia
Zarządow i Powiatu Otwockiego wotum
zaufania za 2019 rok
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35.

36.

37.

164/XXIII/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie
rozpatrzenia i zatw ierdzenia sprawozdania finansowego

-

Kom isja Rewizyjna

nieważność uchw ały - rozstrzygnięcie
nadzorcze: uchw ała N r 20.320.2020 Kolegium

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Regionalnej Izby Obrachunkowej w W arszawie

Otw ockiego za 2019 rok

z dnia 17.09.2020 r.

165/XXIII/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie

-

nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu
Otwockiego za 2019 rok

projekt uchwały w sprawie udzielenia

166/XXIV/20 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie

Kom isja Rewizyjna

absolutorium dla Zarządu Powiatu
Otw ockiego za 2019 rok
-

Zarząd Powiatu

odw ołania Zarządu Powiatu Otwockiego

nieważność uchwały - rozstrzygnięcie
nadzorcze: uchw ała N r 20.321.2020 Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w W arszawie
z dnia 17.09.2020 r.
odwołano Zarząd Powiatu z przyczyny
nieudzielenia m u wotum zaufania za 2019 rok

Sekretarz Powiatu
38.

167/XXIV/20 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie
zm ian w uchw ale N r 118/XV/19 Rady Powiatu w

-

O twocku z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała

Skarbnik Powiatu

Zarząd Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała zrealizow ana w 2020 r.

Budżetow a Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn.
zm.
39.

40.

168/XXIV/20 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie
zm ian w uchw ale N r 119/XV/19 Rady Powiatu

-

w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
W ieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
n a lata 2020 - 2033, z późn. zm.

Skarbnik Powiatu

169/XXIV/20 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie

-

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu

udzielenia pom ocy finansowej dla Powiatu
Przem yskiego n a usuw anie skutków nawałnicy

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała realizowana

-

wykonanie powierzone Zarządowi Powiatu

-

uchw ała zrealizow ana w 2020 r. w zakresie
udzielenie pom ocy finansowej dla Powiatu

Skarbnik Powiatu

Przem yskiego na usuw anie skutków
naw ałnicy
41.

170/XXIV/20 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie

-

Zarząd Powiatu

zatw ierdzenia do realizacji w latach 2020-2022 projektu
pn. „Rodzinne D rogowskazy” współfinansowanego ze

Powiatowe Centrum Pom ocy Rodzinie

środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi

w Otwocku

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała w trakcie realizacji

priorytetowej IX W spieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem , D ziałanie 9.1 A ktywizacja
społeczno - zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
42.

171/XXIV/20 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie

-

Zarząd Powiatu

w yboru Starosty Otwockiego
43.

172/XXIV/20 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie

Sekretarz Powiatu

otwockim w ybrany został Pan K rzysztof
Szczegielniak

-

na wniosek starosty, w wyniku tajnego

Zarząd Powiatu

w yboru W icestarosty Otwockiego
44.

173/XXIV/20 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie
w yboru Członków Zarządu Powiatu Otwockiego

w wyniku tajnego głosow ania starostą

głosowania, wicestarostą otwockim wybrany
Sekretarz Powiatu

został Pan Paweł Zawada

-

na wniosek starosty, w wyniku tajnego
głosowania, członkam i Zarządu Powiatu
wybrani zostali: Pani Kinga Błaszczyk, Pan

Zarząd Powiatu

Sekretarz Powiatu

Dariusz Kołodziejczyk i Pan Grzegorz
M ichalczyk
45.

174/XXIV/20 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie
w yboru W iceprzew odniczących Rady Powiatu
O twockiego

-

175/XXIV/20 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie
przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu

-

Przew odniczący Rady

przyjęto rezygnację Przewodniczącego Rady
Pana Piotra Kudlickiego

-

Przew odniczący Rady

w wyniku tajnego głosow ania Przewodniczącą
Rady w ybrana została Pani Grażyna Kilbach

Przew odniczący Rady

Z arząd Powiatu

w wyniku tajnego głosowania
w iceprzewodniczącym i rady zostali wybrani:
Pani Grażyna Olszewska i Pan Roman
Srebnicki

46.

Otw ockiego
47.

176/XXIV/20 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie
w yboru Przew odniczącego Rady Powiatu Otwockiego

48.

177/XXIV/20 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie
nadania Statutu Domowi Pom ocy Społecznej „A nielin”

-

w Karczewie przy ul. Anielin 1

Powiatowe Centrum Pom ocy Rodzinie

Z arząd Powiatu
Zarząd Powiatu

-

poz. 10728
-

178/XXIV/20 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie
zm iany uchw ały nr 244/X X X II/18 Rady Powiatu

-

w Otwocku z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie
zatw ierdzenia do realizacji w latach 2018-2020 projektu

Powiatowe Centrum Pom ocy Rodzinie

Zarząd Powiatu

akt prawa miejscowego: publikacja w Dz.
Urz. W oj. Maz. z 29 października 2020 r.,

w Otwocku
49.

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

uchw ała zrealizow ana

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała w trakcie realizacji

-

je s t to zm iana uchw ały 244/XXXII/18

w Otwocku
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pn. „Popraw a funkcjonow ania osób niesam odzielnych
z terenu pow iatu otwockiego poprzez uruchom ienie
usług socjalnych św iadczonych w form ie wsparcia

-

dziennego” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi

-

pandem ia CO V ID -19 uniem ożliw ia lub
ogranicza realizację części zaplanow anych
działań.

priorytetowej IX W spieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem , działania 9.2 Usługi społeczne

-

i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1
Z w iększenie dostępności usług społecznych

okres realizacji projektu upływ a z dniem
30.06.2021 r. Od 01.07.2021 r. do
31.12.2024 r.
PCPR w Otwocku będzie kontynuow ało
realizację przedsięw zięcia w okresie
trwałości projektu

Regionalnego Program u Operacyjnego W ojewództwa
M azowieckiego n a lata 2014-2020
50.

179/XXIV/20 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie

-

Zarząd Powiatu

zatw ierdzenia do realizacji grantu dla Dom u Pom ocy

51.

52.

53.

Społecznej w Karczewie w ram ach projektu pn.
„W sparcie dla M azow sza”

Powiatowe Centrum Pom ocy Rodzinie
w Otwocku

180/XXIV/20 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie
zatw ierdzenia do realizacji grantu dla Dom u Pom ocy

-

Społecznej w Otw ocku w ram ach projektu pn.
„W sparcie dla M azow sza”

Powiatowe Centrum Pom ocy Rodzinie

181/XXIV/20 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie
zatw ierdzenia do realizacji grantu dla Dom u Pom ocy

-

Społecznej „W rzos” w Otwocku w ram ach projektu pn.

Powiatowe Centrum Pom ocy Rodzinie w

Zarząd Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała zrealizow ana

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała zrealizow ana

w Otwocku
Zarząd Powiatu

„W sparcie dla M azow sza”

O twocku

182/XXV/20 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie

-

Zarząd Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała zrealizow ana

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

ustalenia wysokości w ynagrodzenia dla Starosty
O twockiego

W ydział O rganizacyjny i Spraw

183/XXV/20 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie

-

upow ażnienia wiceprzewodniczących rady do
w ystaw iania polecenia wyjazdu służbowego dla
przew odniczącego rady

Sekretarz Powiatu

Przew odniczącego Rady

184/XXV/20 z dnia 5 listopada 2020 r. zm ieniająca

-

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała zrealizowana, skład kom isji został
powołany

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

obowiązuje od 9 października 2020 r.

-

uchw ała w trakcie realizacji

Społecznych
54.

55.

uchw ałę nr 29/IV /19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
24 stycznia 2019 r. w sprawie delegowania radnych
Rady Pow iatu w Otwocku do składu Komisji

Zarząd Powiatu

upow ażniono W iceprzewodniczących R ady do
wystaw iania polecenia w yjazdu służbowego dla

Zarząd Powiatu

Sekretarz Powiatu

Bezpieczeństw a i Porządku
56.

185/XXV/20 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie

-

Zarząd Powiatu

określenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych n a terenie powiatu otwockiego

W ydział Organizacyjny i Spraw

akt prawa miejscowego: publikacja w Dz.
Urz. W oj. Maz. z 17 grudnia 2020 r.,

Społecznych

poz. 13047
-

utrata m ocy na podstawie uchwały
N r 242/XXXIII/21

57.

186/XXV/20 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie
pozostaw ienia bez rozpoznania skargi na kierownika

-

Kom isja Skarg, W niosków i Petycji

pozostawiono skargę bez rozpoznania

-

Kom isja Skarg, W niosków i Petycji

pozostawiono skargę bez rozpoznania

-

Kom isja Skarg, W niosków i Petycji

pozostawiono skargę bez rozpoznania

-

Kom isja Skarg, W niosków i Petycji

pozostawiono skargę bez rozpoznania

-

Kom isja Skarg, W niosków i Petycji

pozostawiono skargę bez rozpoznania

-

Kom isja Skarg, W niosków i Petycji

-

jednostki organizacyjnej Powiatu Otwockiego
58.

187/XXV/20 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie
pozostaw ienia bez rozpoznania skargi na kierownika
jednostki organizacyjnej Powiatu Otwockiego

59.

188/XXV/20 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie
pozostaw ienia bez rozpoznania skargi na kierownika
jednostki organizacyjnej Powiatu Otwockiego

60.

189/XXV/20 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie
pozostaw ienia bez rozpoznania skargi na kierownika
jednostki organizacyjnej Powiatu Otwockiego

61.

190/XXV/20 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie
pozostaw ienia bez rozpoznania skargi na kierownika
jednostki organizacyjnej Powiatu Otwockiego

62.

191/XXV/20 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie
przekazania skargi

wykonanie powierzone Przewodniczącej
Rady

-

skarżącem u przesłano uchwałę wraz z
uzasadnieniem oraz staroście otwockiemu
wraz ze skargą (uchwała zrealizow ana)

63.

192/XXV/20 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie
rozpatrzenia petycji

-

Kom isja Skarg, W niosków i Petycji

-

wykonanie powierzone Przewodniczącej
Rady
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-

uchw ała wraz z uzasadnieniem przesłana
podmiotowi w noszącem u petycję (uchwała
zrealizowana)

64.

193/XXV/20 z dnia 5 listopada 2020 r. zm ieniająca

-

Przew odnicząca Rady

uchw ałę N r 11/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie
65.

66.

67.

68.

nastąpiły zm iany w składzie osobow ym komisji;
na przew odniczącą kom isji powołano Panią

pow ołania Kom isji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństw a

Z arząd Powiatu

Elżbietę Siwek

194/XXV/20 z dnia 5 listopada 2020 r. zm ieniająca

-

nastąpiły zm iany w składzie osobow ym komisji;

uchw ałę N r 6/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie
pow ołania Kom isji Rewizyjnej

Z arząd Powiatu

Przew odnicząca Rady

na przewodniczącego kom isji pow ołano Pana
Piotra Kudlickiego

195/XXV/20 z dnia 5 listopada 2020 r. zm ieniająca
uchw ałę N r 7/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie

-

pow ołania Kom isji Skarg, W niosków i Petycji

Z arząd Powiatu

Krzysztofa Olszewskiego

196/XXV/20 z dnia 5 listopada 2020 r. zm ieniająca
uchw ałę N r 8/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie

-

nastąpiły zm iany w składzie osobow ym kom isji

pow ołania Kom isji Budżetowej

Z arząd Powiatu

197/XXV/20 z dnia 5 listopada 2020 r. zm ieniająca

-

Przew odnicząca Rady

Przew odnicząca Rady

Przew odnicząca Rady

nastąpiły zm iany w składzie osobow ym komisji;
na przewodniczącego kom isji pow ołano Pana

nastąpiły zm iany w składzie osobow ym kom isji

uchw ałę N r 9/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie
69.

70.

pow ołania Kom isji Gospodarki, Zasobu i Środowiska

Z arząd Powiatu

198/XXV/20 z dnia 5 listopada 2020 r. zm ieniająca

-

uchw ałę N r 10/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie
pow ołania Kom isji Edukacji, K ultury i Sportu

Z arząd Powiatu

199/XXV/20 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie
rozpatrzenia i zatw ierdzenia sprawozdania finansowego

-

Przew odnicząca Rady

Kom isja Rewizyjna

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

nastąpiły zm iany w składzie osobow ym kom isji

zatwierdzono sprawozdanie finansow e oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu
Otwockiego za 2019 rok

Otwockiego za 2019 rok
71.

200/X XV /20 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie
udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu

-

Kom isja Rewizyjna

Otwockiego za 2019 rok
72.

201/XXV I/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie
zm ian w uchw ale N r 118/XV/19 Rady Powiatu w
O twocku z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała

nieważność uchw ały - rozstrzygnięcie
nadzorcze: uchw ała N r 28.365.2020 Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w W arszawie
z dnia 01.12.2020 r.

-

Z arząd Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała zrealizow ana w 2020 r.

Skarbnik Powiatu

Budżetow a Pow iatu Otwockiego na 2020 rok,
z późn.zm.
73.

202/XXV I/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie
zm ian w uchw ale N r 119/XV/19 Rady Powiatu w

-

O twocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
W ieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego

Skarbnik Powiatu

Zarząd Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała realizowana

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

n a lata 2020 - 2033, z późn.zm.
74.

203/XXV I/20 z dnia 26 listopada 2020 r. sprawie
ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie

-

pojazdu z drogi i jeg o parkowanie na parkingu
strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych

W ydział Kom unikacji i Transportu

Zarząd Powiatu

-

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

75.

204/XXV I/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie

-

i przechow ywanie obiektów pływających w 2021 r.

W ydział Kom unikacji i Transportu

Zarząd Powiatu

akt prawa miejscowego: publikacja w Dz.
Urz. W o j. Maz. z 9 grudnia 2020 r.,
poz. 12536

-

obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

-

uchw ała przyjęta do realizacji w 2021 r.

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

akt prawa miejscowego: publikacja w Dz.
Urz. W o j. Maz. z 9 grudnia 2020 r.,
poz. 12537

76.

205/XXV I/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie

-

Z arząd Powiatu

uchw alenia Program u w spółpracy Powiatu Otwockiego
z organizacjam i pozarządowym i oraz z podmiotam i
prowadzącym i działalność pożytku publicznego na

-

obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

-

uchw ała przyjęta do realizacji w 2021 r.

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Biuro K ultury i Promocji

-

uchw ała w trakcie realizacj i

-

-

wykonanie powierzone Przewodniczącej
Rady

2021 rok
77.

206/XXV I/20 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie

Kom isja Skarg, W niosków i Petycji

przekazania skargi
-

skarżącem u przesłano uchwałę wraz z
uzasadnieniem oraz staroście otwockiemu
wraz ze skargą

-

uchw ała zrealizow ana
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78.

207/X XVII/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie
zm ian w uchw ale N r 118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała

-

Zarząd Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządowi Powiatu

-

uchw ała zrealizow ana w 2020 r.

Skarbnik Powiatu

Budżetow a Pow iatu Otwockiego na 2020 rok, z późn.
zm
79.

208/X XVII/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie
zm ian w uchw ale N r 119/XV/19 Rady Powiatu w

-

Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie

Skarbnik Powiatu

Zarząd Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała realizowana

W ieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
n a lata 2020 - 2033, z późn. zm.
80.

209/X XVII/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie

-

Zarząd Powiatu

zm iany uchw ały N r 146/XIX/20 Rady Powiatu
Otw ockiego z dnia 30 kw ietnia 2020 r. w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

-

wykonanie powierzone Zarządowi Powiatu

-

uchw ała zrealizow ana

Powiatowe Centrum Pom ocy Rodzinie
w Otwocku

i społecznej, n a które zostaną przeznaczone środki
PFRON
81.

82.

83.

210/X XVII/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. zm ieniająca

-

uchw ałę N r 6/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie
pow ołania Kom isji Rewizyjnej

Z arząd Powiatu

2 1 1/XXVII/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. zm ieniająca
uchw ałę N r 9/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie

-

Przew odnicząca Rady

Przew odnicząca Rady

pow ołania Kom isji Gospodarki, Zasobu i Środowiska

Z arząd Powiatu

212/X XV III/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie

-

zm ian w uchw ale N r 118/XV/19 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. - Uchwała
Budżetow a Pow iatu Otwockiego na 2020 rok, z późn.

Zarząd Powiatu

nastąpiły zm iany w składzie osobow ym kom isji

nastąpiły zm iany w składzie osobow ym kom isji

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała zrealizow ana w 2020 r.

Skarbnik Powiatu

zm.
84.

213/X XV III/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
zm ian w uchw ale N r 119/XV/19 Rady Powiatu w

-

Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie

Skarbnik Powiatu

Zarząd Powiatu

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała realizowana

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

W ieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
n a lata 2020 - 2033, z późn. zm.
85.

214/X XV III/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
udzielenia pom ocy rzeczowej Gminie W iązowna

-

polegającej na przekazaniu projektu rozbudow y ul.

Zarząd Powiatu

-

obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Z arząd Dróg Powiatowych w Otwocku

-

uchw ała zrealizow ana

-

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

uchw ała przyjęta do realizacji w 2021 r.

Szkolnej w Zakręcie i Izabeli oraz ul. Postępu w Izabeli
86.

87.

215/X XV III/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku

Zarząd Powiatu

budżetow ego 2020

Skarbnik Powiatu

216/X XV III/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. Uchwała

-

Zarząd Powiatu

Budżetow a Pow iatu Otwockiego na 2021 rok

-

wykonanie powierzone Zarządowi Powiatu

-

akt prawa miejscowego: publikacja w Dz.

Skarbnik Powiatu

Urz. W oj. Maz. z 28 stycznia 2021 r.,
poz. 751
-

zm. uchwałam i Nr: 221/XXIX/21,
222/XXX/21, 232/XXXI/21,
233/XXXIII/21

88.

89.

217/XX VIII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
W ieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego
n a lata 2021-2035

218/XX VIII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie

-

Zarząd Powiatu

-

Kom isja Rewizyjna

uchw ała przyjęta do realizacji w 2021 r.

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

zm. uchwałam i Nr: 223/XXX/21,
234/XXXIII/21

-

obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

-

uchw ała przyjęta do realizacji w 2021 r.

-

wykonanie powierzone Przew odniczącem u
Komisji Rewizyjnej

219/X XV III/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego

-

nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych
prow adzonych przez Pow iat Otwocki na rok 2021,

O św iata Powiatowa w Otwocku

m aksymalnej kw oty dofinansow ania opłat za

obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

-

Skarbnik Powiatu

zatw ierdzenia rocznego planu kontroli Komisji
Rewizyjnej
90.

-

Zarząd Powiatu

-

uchw ała przyjęta do realizacji w 2021 r.

-

wykonanie powierzone Zarządow i Powiatu

-

akt prawa miejscowego: publikacja w Dz.
Urz. W oj. Maz. z 11 stycznia 2021 r., poz.
156

-

uchw ała przyjęta do realizacji w 2021 r.

kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności
kształcenia, n a które dofinansowanie jest przyznawane
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Stanowiska podjęte w roku 2020:
Lp.

Stanowisko (num er/data podjęcia/przedm iot)

W nioskodaw ca/ komórka

Inform acja o wykonaniu

organizacyjna lu b jednostka
organizacyjna przygotowująca projekt
stanowiska
1.

4/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie planowanego

-

Zarząd Powiatu

-

negatyw na opinia Rady Powiatu dla
planowanego przebiegu A utostrady A50
przez teren powiatu otwockiego

-

zobow iązanie Zarządu Powiatu do

przebiegu A utostrady A50 przez teren powiatu
otwockiego

Sekretarz Powiatu

przesłania stanowiska
-

stanowisko zostało przekazane do
Centralnego Portu Kom unikacyjnego
w dniu 2.03.2020 r.

2.

5/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zachow ania
integralności W ojew ództw a M azowieckiego

-

grupa radnych powiatu

-

stanowisko Rady Powiatu w sprawie
zachow ania integralności W ojew ództw a
M azowieckiego

-

stanowisko zostało przekazane przez
Przew odniczącego Rady zgodnie
z upoważnieniem

3.

6/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji

-

Centralnego Portu Kom unikacyjnego wraz z Prognozą

Sekretarz Powiatu

Zarząd Powiatu

-

negatyw na opinia Rady Powiatu dla

-

zobow iązanie dyrektora Zarządu Dróg

-

zobow iązanie Starosty Otw ockiego do

przedstaw ionego opracowania

oddziaływ ania na środowisko

Powiatowych do przesłania stanowiska
przekazania stanowiska
-

stanowisko zostało wysłane do Centralnego
Portu Kom unikacyjnego w dniu
31.12.2020 r.

Szczegółowe informacje na temat uchwały Nr 134/XVI/20 z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej:
L p.
1.

K ontrola/wnioski, zalecenia

Inform acja o wykonaniu

Kontrola usuw ania drzew i krzew ów przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach
2017-2019. Kontrola nasadzeń drzew w pasie dróg powiatowych w latach 2017
2019.

-

W nioski pokontrolne:

-

powiatu na X X V sesji 5 listopada 2020 r.

Po zapoznaniu się z dokum entam i oraz z wyjaśnieniam i złożonym i przez

2)

inform acja starosty otwockiego podczas X X V sesji o
odpow iedziach Zarządu Powiatu i zarządu dróg

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych oraz Zarządu Powiatu kom isja
przedstaw iła następujące wnioski:
1)
każdorazowe przeliczanie drewna pochodzącego bezpośrednio z
wycinki z m etrów przestrzennych na m3;

protokół z kontroli przyjęty podczas posiedzenia
kom isji w dniu 5 sierpnia 2020 r. przedstaw iono radzie

powiatowych do protokołu z kontroli
-

zgłoszenia ze strony radnych o zajęcie się problem em
suchych drzew przy ul. K ołłątaja w Otwocku

prowadzenie w sposób przejrzysty i zgodny ze stanem faktycznym
dokum entacji, dotyczącej sprzedaży i przekazyw ania drewna, tak by
nie dochodziło do sytuacji, iż drewno je s t przekazywane osobie
niewidniejącej w protokole, czy też pod inny niż w skazany w nim
adres. Sposób prow adzenia dokum entacji musi pozwalać na łatwą
identyfikację kto, pod jakim adresem, w jakiej ilości kupił, czy też
otrzym ał drewno;

3)

unikanie w protokołach, fakturach i sprawozdaniach tak poważnych
błędów ja k zam iana m3 z m etram i przestrzennymi;

4)

opatrywanie każdej strony dokum entu opisującego szczegółowy
wykaz m iąższości wraz z szacunkową oceną drewna pozostającego na
stanie Zarządu Dróg Powiatowych podpisam i pieczęciam i osoby

5)

opracowującej;
w yznaczenie konkretnych osób, które odpow iadałyby za sprzedaż,
przekazyw ania drewna, a także prowadzenie właściwej i przejrzystej

6)

dokum entacji w tym zakresie;
przestrzeganie przy nasadzeniach w pasie drogowym każdorazowo
przepisów prawa w szczególności zapisów § 53 ust. 3 Rozporządzenia
M inistra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 m arca 1999 roku
w sprawie w arunków technicznych jakim pow inny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie;
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7)

szczegółowe doprecyzowywanie w um ow ach na prace w pasie
drogowym zapisów dot. korzystania z pasa (wskazyw ać terminy,
zasady rozpoczęcie i zakończenia prac, liczbę drzew nasadzanych,
zasady kontroli ...);
w yegzekwowanie od M iasta Otwocka inform acji na tem at liczby

8)

nasadzeń w pasie drogowym dróg powiatowych w zw iązku z
realizacją um ow y 147/CRU/2019/ZDP oraz inform ację o uzupełnieniu
brakujących i uschniętych drzew;
wyegzekwowanie od M iasta Otwocka przyw rócenia nasadzeń zgodnie

9)

z przepisam i prawa, a zwłaszcza zgodnie z Rozporządzeniem M inistra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 m arca 1999 roku w sprawie
warunków technicznych jakim pow inny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie;
10)

wyegzekwowanie od M iasta Otwocka w ykonania nasadzeń
uzupełniających w m iejsce drzew uschniętych i brakujących.

2.

Analiza audytu Zarządu Dróg Powiatowych w ykonanego w roku 2019.

-

W nioski pokontrolne:
Kom isja Rewizyjna wnioskuje o:
1)

protokół z kontroli przyjęty podczas posiedzenia
kom isji 29 lipca 2020 r. przedstaw iono radzie powiatu
na X X V sesji 5 listopada 2020 r.

przestrzeganie zasady, by pracownicy dopuszczani do pracy mieli

-

inform acja starosty otwockiego podczas X X V sesji

-

kontrola rozpoczęta 15 września 2020 r.

-

uw zględniona w planie kontroli w roku 2021

Kontrola polityki kadrowej pod kątem celowości i kom petencji w Starostwie

-

kontrola rozpoczęta 15 września 2020 r.

Powiatowym w Otwocku od roku 2017 do dnia kontroli.

-

uw zględniona w planie kontroli w roku 2021

Kontrola wykonania pieczy zastępczej oraz polityki finansowej w Dom ach dla

-

brak realizacji

-

brak realizacji

aktualne badania lekarskie, a także kierowanie pracow ników na
badania ze stosownym wyprzedzeniem ;
2)

w ypłacanie składników wynagrodzenia przewidzianych Regulam inem
wynagradzania;

3)

zatrudnianie pracow ników zgodnie z przepisam i prawa, w tym także
Regulam inem naboru, przestrzeganie konieczności przeprowadzania
konkursów na wolne stanowiska, jeżeli tak stanowią przepisy prawa;

4)

niezawieranie um ów o dzieło, których zakres m oże być zrealizow any
w ram ach usługi docelowej w szczególności dotyczy to przygotowania

5)

bezwzględne przestrzeganie przepisów regulujących zam ówienia

i publikacji m ateriałów prom ocyjnych i reklamowych;
publiczne, w szczególności nienaruszanie przepisów dotyczących
stosowania ustaw y Prawo zam ów ień publicznych i wyboru
właściwych trybów udzielenia zam ówień ze w zględu na ich wartość,
w szczególności nieprzekraczających wyrażonej w złotych
równowartości kw oty 30.000 euro.
3.
4.
5.

Kontrola polityki kadrowej i gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy.

dzieci.
6.

Kontrola gospodarki nieruchom ościam i stanowiącymi własność Powiatu
Otwockiego.

W 2020 roku Komisja Rewizyjna przedstawiła Radzie Powiatu Otwockiego protokół
z kontroli polityki kadrowej i gospodarki finansowej w placówkach opieki społecznej na
przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Karczewie i Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”
w Otwocku, przeprowadzonej na podstawie uchwały Nr 28/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 24 stycznia 2019 r.:
K ontrola/wnioski, zalecenia
K ontrola polityki kadrowej i gospodarki finansowej w placówkach opieki

Inform acja o wykonaniu
-

społecznej n a przykładzie Dom u Pom ocy Społecznej w Karczewie i Domu

posiedzenia kom isji 21 stycznia 2020 r. sporządzono

Pom ocy Społecznej „W rzos” w Otwocku.
W nioski pokontrolne dot. DPS w Karczewie:
Kom isja Rewizyjna wnioskuje do Dyrektora DPS w Karczewie o:
1)

przestrzeganie ustalonych lim itów dotyczących liczby m ieszkańców
przebywających w DPS;

2)

dostosowanie schem atu organizacyjnego do stanu faktycznego;

3)

opracowanie i w drożenie nowego Z arządzenia w sprawie pow ołania
Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w oparciu o obowiązujący stan

z protokołu (projektu) podpisanego podczas
wyciągi do D PS-ów

-

protokół z kontroli podpisany podczas posiedzenia
kom isji 16 czerwca 2020 r. przedstaw iono radzie
powiatu na X X I sesji 25 czerwca 2020 r.

prawny;
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4)

zm ianę Regulaminu pracy i wyelim inowanie z niego zapisów
niezgodnych z Zasadam i techniki prawodawczej;

5)

w prowadzenie do Regulam inu w ynagradzania zapisów dot.

6)

prem iowania i nagród;
dokonanie zm ian w Regulam inie zam ówień publicznych, polegających
m .in. na tym, aby wszystkie form y wyboru oferenta były

7)

udokum entowane;
przestrzeganie zapisów § 15 Statutu Powiatowego Centrum Pom ocy
Rodzinie w zakresie obsługi księgowej.

W nioski pokontrolne dot. DPS „W rzos” w Otwocku:
Kom isja Rewizyjna wnioskuje do Dyrektora DPS „W rzos” w Otwocku o:
1)
stosowanie zapisów Regulam inu organizacyjnego dot. zapew nienia
obow iązujących usług tj. zatrudnienie psychologa w DPS;
2)

zwiększenie wymiaru etatu dla starszego masażysty;

3)
4)

skrócenie czasu um ieszczenia pensjonariusza na wolne miej sce w DPS
do 14 dni;
prow adzenie przejrzystego rejestru um ów określającego dokładnie

5)

przestrzeganie ustalonych lim itów dotyczących liczby m ieszkańców

6)

przebywających w DPS;
w yjaśnienie różnic w dochodach przedstaw ionych w sprawozdaniu

7)

zam ieszczonym w BIP i wynikających ze sprawozdania RB27S;
przestrzeganie zapisów § 15 Statutu Powiatowego Centrum Pom ocy

przedm iot i w artość umowy;

Rodzinie w zakresie obsługi księgowej;
8)

dokonanie zm ian w Regulam inie zam ówień publicznych, polegających
m .in. na tym, aby wszystkie form y wyboru oferenta były
udokum entow ane.

5 Informacje o Starostwie Powiatowym i powiatowych jednostkach organizacyjnych
5.1 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku
Informacja na temat stanu zatrudnienia
Lp.

1.

Nazwa

K ierow nik

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na kierownicze

jednostki

jednostki/

kierownicze i inne stanowiska

i inne stanowiska

dyrektor (imię
i nazwisko)

(liczba osób)
Stan na dzień

Stanowiska
kierownicze

Inne
stanowiska

Razem

Anna Bielicka

01.01.2020 r.

2

6

30.06.2020 r.

2

6

31.12.2020 r.

2

6

PBP Otwocku

(w etatach)
Stan na dzień

Stanowiska
kierownicze

Inne
stanowiska

Razem

8

01.01.2020 r.

1,2

5,5

6,7

8

30.06.2020 r.

1,2

5,5

6,7

8

31.12.2020 r.

1,2

5,5

6,7

Informacja na temat przychodów i wydatków
L p.

Nazwa

Suma

Suma

Stan

Stan

jednostki

przychodów
za 2020 rok

kosztów za
2020 r.

należności na
31.12.2020 r.

zobow iązań
na

PBP Otwocku

673 058,83

656 303,53

19,51

31.12.2020 r.
1.

211,50

Informacja na temat ma ątku
L p.
1

Nazwa

Pow ierzony

jednostki

m ajątek

Stan m ajątku
trw ałego

PBP Otwocku

brak zm ian w

Zostały zwiększone

stosunku do
roku 2019

zbiory biblioteczne
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5.2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

Informacja na temat stanu zatrudnienia
Lp.

Nazwa

K ierow nik

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na

jednostki

jednostki/

kierownicze i inne stanowiska (liczba osób)

dyrektor
(im ię i

Stan na dzień

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na
kierownicze i inne stanowiska (w etatach)

Stanowiska

Inne

Razem

kierownicze

stanowiska

01.01.2020 r.

1

37

38

30.06.2020 r.

1

39

40

31.12.2020 r.

1

39

Stan na dzień

Stanowiska

Inne

kierownicze

stanowiska

Razem

01.01.2020 r.

1

30,88

31,88

30.06.2020 r.

1

32,38

33,38

40

31.12.2020 r.

1

33,38

34,38

nazwisko)
1.

Powiatowe
Centrum

M ałgorzata
W oźnicka

Pom ocy
Rodzinie
2.

3.

4.

5.

6.

D om y dla

M ałgorzata

01.01.2020 r.

1

25

26

01.01.2020 r.

1

22,75

23,75

dzieci

W oźnicka

30.06.2020 r.

1

25

26

30.06.2020 r.

1

22,75

23,75

31.12.2020 r.

1

23

24

31.12.2020 r.

1

20,75

21,75

01.01.2020 r.

1

1

2

01.01.2020 r.

1

1

2

30.06.2020 r.

1

1

2

30.06.2020 r.

1

1

2

31.12.2020 r.

1

1

2

31.12.2020 r.

1

1

2

Agnieszka
Lech-

01.01.2020 r.

2

22

24

01.01.2020 r.

2

17,25

19,25

30.06.2020 r.

2

23

25

30.06.2020 r.

2

17,75

19,75

Barszczewska

31.12.2020 r.

2

22

24

31.12.2020 r.

2

18

20

M ałgorzata
Przewalska

01.01.2020 r.

2

25

27

01.01.2020 r.

2

22

24

30.06.2020 r.

2

25

27

30.06.2020 r.

2

22,5

24,5

31.12.2020 r.

2

25

27

31.12.2020 r.

2

22,75

24,75

01.01.2020 r.

2

20

22

01.01.2020 r.

2

17,75

19,75

30.06.2020 r.

2

20

22

30.06.2020 r.

2

17,5

19,5

31.12.2020 r.

2

19

21

31.12.2020 r.

2

17

19

01.01.2020 r.

1

9

10

01.01.2020 r.

1

8

9

30.06.2020 r.

1

9

10

30.06.2020 r.

1

8

9

31.12.2020 r.

1

9

10

31.12.2020 r.

1

8

9

01.01.2020 r.

10

139

149

01.01.2020 r.

10

119,63

129,63

30.06.2020 r.

10

142

152

30.06.2020 r.

10

121,88

131,88

31.12.2020 r.

10

138

148

31.12.2020 r.

10

120,88

130,88

R D D Podbiel

K rzysztof
M ikuła

DPS Anielin

DPS Otwock

DPS W rzos

M ałgorzata
Felak

Środow iskowy
7.

Dom
Sam opom ocy

Agnieszka
W ieczorek

Razem

Informacja na temat przychodów i wydatków
Lp.

Nazwa

Suma

W ykonanie

W ykonanie

W ykonanie

Stan

Stan

jednostki

przychodów za

dochodów

wydatków

w ydatków

należności na

zobow iązań na

2020 rok

budżetow ych
za 2020 rok

budżetow ych za
2020 rok

niew ygasających z
u pływ em 2019 r.

31.12.2020 r.

31.12.2020 r.

309 495,20

306 736,44

6 299 303,85

0,00

272 366,88

1 070 508,35

147 981,41

1.

Powiatowe
Centrum Pomocy

2.

D om y dla dzieci

26 854,59

8 711,94

2 628 559,62

0,00

0,00

3.

RD D Podbiel

9 308,42

9 308,42

350 895,88

0,00

0,00

10 964,12

4.

DPS Anielin

1 387 322,63

1 328 023,35

1 979 465,64

0,00

27 682,27

101 271,19

5.

DPS Otwock

1 553 083,61

1 515 321,42

2 161 049,12

0,00

0

141 629,73

6.

DPS W rzos

1 590 803,35

1 524 242,06

2 082 391,27

0,00

23,91

110 179,76

7.

Środow iskowy

1 489,36

198,17

845 582,28

0,00

0,00

39 518,76

4 878 357,16

4 692 541,80

16 347 247,66

0,00

300 043,06

1 622 053,32

Rodzinie

Dom
Sam opom ocy
Razem
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Informacja na temat majątku
Lp.

Nazwa jednostki

Powierzony m ajątek

Stan m ajątku trwałego

1.

Powiatowe Centrum

M ajątek trw ały w PC PR w 2020 r.

M ajątek trw ały w PCPR w 2020 r.

Pom ocy Rodzinie

powiększył się o wartość środków trwałych

powiększył się o w artość środków trwałych

przekazanych przez Starostwo m.in.:
- budynek „Jam nik”,
- garaż,

przekazanych przez Starostwo m.in.:
- budynek „Jam nik”,
- garaż,

- budynek „A gatka”,
- m agazyn,
- ogrodzenie terenu,

- budynek „Agatka”,
- m agazyn,
- ogrodzenie terenu,

- kort tenisowy,

- kort tenisowy,

- boisko wielofunkcyjne,

- boisko wielofunkcyjne,

- ośw ietlenie boiska,

- ośw ietlenie boiska,

- plac zabaw,
- siłownia zewnętrzna,
- studnia głębinowa.

- plac zabaw,
- siłownia zewnętrzna,
- studnia głębinowa.

2.

Dom y dla dzieci

brak zm ian w stosunku do roku 2019

brak zm ian w stosunku do roku 2019

3.

RDD Podbiel

brak zm ian w stosunku do roku 2019

brak zm ian w stosunku do roku 2019

4.

DPS Anielin

brak zm ian w stosunku do roku 2019

brak zm ian w stosunku do roku 2019

5.

DPS Otwock

brak zm ian w stosunku do roku 2019

brak zm ian w stosunku do roku 2019

6.

DPS W rzos

brak zm ian w stosunku do roku 2019

brak zm ian w stosunku do roku 2019

7.

Środow iskowy Dom

brak zm ian w stosunku do roku 2019

brak zm ian w stosunku do roku 2019

Sam opom ocy

5.3

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Informacja na temat stanu zatrudnienia
Lp.

N azw a jednostki

K ierownik

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na

jednostki/
dyrektor (im ię i

kierownicze i inne stanowiska (liczba osób)
Stan na dzień

nazwisko)

1.

Stanowiska

Inne

kierownicze

stanowiska

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na
kierownicze i inne stanowiska (w etatach)

Razem

Stan na dzień

Stanowiska

Inne

kierownicze

stanowiska

Razem

Powiatowe
Centrum Zdrowia

Ewa Pełszyńska
- prezes

01.01.2020 r.

20

679

699

01.01.2020 r.

20

523

543

Sp. z o.o.
w restrukturyzacji

do 31.01.2020 r.

30.06.2020 r.

22

749

771

30.06.2020 r.

22

596

618

M ichał M rówka

31.12.2020 r.

22

712

734

31.12.2020 r.

22

588

610

- prokurent
do 31.03.2021 r.

Informacja na temat przychodów i wydatków
Lp.

1.

Nazwa jednostki

Powiatowe

Suma przychodów

Suma kosztów

Stan należności

Stan zobow iązań

za 2020 rok

za 2020 rok

n a 31.12.2020 r.

na 31.12.2020 r.

58 913 174,94

67 602 653,92

6 701 920,60

41 917 011,24

Centrum Zdrowia
Sp. z o.o.
w restrukturyzacj i
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5.4

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku

Informacja na temat stanu zatrudnienia
Lp.

Nazwa

K ierownik

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na

jednostki

jednostki/dyrektor

kierownicze i inne stanowiska (liczba osób)

( im ię i nazwisko)

1.

Pow iatow y

Stan na dzień

Stanowiska

Inne

kierownicze

stanowiska

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na
kierownicze i inne stanowiska (w etatach)

Razem

Stan na dzień

Stanowiska

inne

kierownicze

stanowiska

Razem

Danuta W olska-

01.01.2020 r.

5

38

43

01.01.2020 r.

5

36,25

41,25

Rzewuska

01.06.2020 r

5

39

44

01.06.2020 r.

5

36,25

41,25

31.12.2020 r.

5

38

43

31.12.2020 r.

5

36,25

41,25

Urząd
Pracy w
Otwocku

Informacja na temat przychodów i wydatków
L p.

Nazwa

Suma

W ykonywanie

W ykonywanie

W ykonywanie

Stan

Stan

jednostki

przychodów
za 2020 rok

dochodów
budżetow ych

wydatków
budżetow ych

wydatków
niew ygasających

należności na
31.12.2020r.

zobow iązań
na

za 2020 rok

za 2020 rok

z upływ em

31.12.2020r.

2019r.
1.

Powiatow y
Urząd

94 358,64

75 146,78

4 422 355,97

0

461 450,28

5 836 609,23

Pracy w
Otwocku

Informacja na temat majątku
L p.
1.

Nazwa
jednostki

Powierzony m ajątek

Stan m ajątku trwałego

Powiatowy

brak zm ian w stosunku

brak zm ian w stosunku

Urząd

do roku 2019

do roku 2019

Pracy w
Otwocku

5.5

Oświata Powiatowa w Otwocku

Informacja na temat stanu zatrudnienia
L p.

1.

Nazwa jednostki

Liceum
Ogólnokształcące N r I

K ierow nik

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na

jednostki/

kierownicze i inne stanowiska

kierownicze i inne stanowiska

dyrektor
(im ię i nazwisko)

(liczba osób)
Stan na dzień

Stanowiska
kierownicze

Inne
stanowiska

Razem

Joanna

01.01.2020 r.

3

71

74

M ichalczyk

30.06.2020 r.

3

67

70

31.12.2020 r.

3

69

72

01.01.2020 r.

3

71

30.06.2020 r.

3

71

31.12.2020 r.

3

68

01.01.2020 r.

5

30.06.2020 r.

5

im. K.I. Gałczyńskiego
w Otwocku
2.

Zespół Szkół N r 1 w

Robert Pielak

Otwocku

3.

Zespół Szkół N r 2 im.

M onika Chudek

M arii SkłodowskiejCurie w Otwocku
4.

Zespół Szkół
Ekonom icznoGastronom icznych im.

Apolonia Żołądek

(w etatach)
Stan na dzień

Stanowiska
kierownicze

Inne
stanowiska

Razem

01.01.2020 r.

3

63,78

66,78

30.06.2020 r.

3

64

67

31.12.2020 r.

3

65,04

68,04

74

01.01.2020 r.

3

65,27

68,27

74

30.06.2020 r.

3

65,38

68,38

71

31.12.2020 r.

3

60,28

63,28

90

95

01.01.2020 r.

5

79,07

84,07

84

89

30.06.2020 r.

5

72,82

77,82

31.12.2020 r.

5

84

89

31.12.2020 r.

5

74,95

79,95

01.01.2020 r.

6

94

100

01.01.2020 r.

6

87,77

93,77

30.06.2020 r.

6

82

88

30.06.2020 r.

6

79,27

85,27

31.12.2020 r.

5

93

98

31.12.2020 r.

5

86,68

91,68

Stanisława Staszica w
Otwocku
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5.

Specjalny O środek
Szkolno-

Eliza TrzcińskaPrzybysz

W ychow aw czy N r 1
im. M arii Konopnickiej

01.01.2020 r.

4

115

119

01.01.2020 r.

4

109,74

113,74

30.06.2020 r.

4

117

121

30.06.2020 r.

4

111,49

115,49

31.12.2020 r.

4

111

115

31.12.2020 r.

4

106,26

110,26

01.01.2020 r.

3

95

98

01.01.2020 r.

3

87,33

90,33

30.06.2020 r.

3

94

97

30.06.2020 r.

3

87,22

90,22

31.12.2020 r.

3

94

97

31.12.2020 r.

3

85,61

88,61

01.01.2020 r.

4

80

84

01.01.2020 r.

4

76,79

80,79

30.06.2020 r.

4

79

83

30.06.2020 r.

4

75,79

79,79

31.12.2020 r.

4

78

82

31.12.2020 r.

4

73,81

77,81

01.01.2020 r.

3

33

36

01.01.2020 r.

3

21,44

24,44

30.06.2020 r.

3

33

36

30.06.2020 r.

3

21,82

24,82

31.12.2020 r.

3

33

36

31.12.2020 r.

3

21,07

24,07

w Otwocku
6.

Specjalny O środek
Szkolno-

Paweł Uścinowicz

W ychow aw czy N r 2 w
Otwocku
7.

M łodzieżowy O środek
Socjoterapii „Jędruś” w

M arzena
M arusińska

Józefowie
8.

Powiatow y
M łodzieżowy Dom
Kultury im. M ichała

Ewa Barbara
M usiejko

Elwiro A ndriollego w
Otwocku
9.

Powiatowa Poradnia

01.01.2020 r.

2

31

33

01.01.2020 r.

2

27,85

29,85

Psychologiczno-

Joanna M orawska

30.06.2020 r.

2

31

33

30.06.2020 r.

2

27,85

29,85

Pedagogiczna w

31.12.2020 r.

2

32

34

31.12.2020 r.

2

28,85

30,85

H anna M ajewska-

01.01.2020 r.

4

14

18

01.01.2020 r.

4

13

17

Smółka

30.06.2020 r.

4

14

18

01.01.2020 r.

4

13

17

31.12.2020 r.

4

14

18

01.01.2020 r.

4

13

17

01.01.2020 r.

37

694

731

01.01.2020 r.

37

632,04

669,04

30.06.2020 r.

37

672

709

01.01.2020 r.

37

618,64

655,64

31.12.2020 r.

36

676

712

01.01.2020 r.

36

615,55

651,55

Otwocku
10.

Ośw iata Powiatowa w
Otwocku

R azem

Informacja na temat przychodów i wydatków
L p.

1.

Nazwa jednostki

Liceum

Suma
przychodów

W ykonanie
dochodów

W ykonanie
wydatków

W ykonanie
wydatków

Stan
należności na

Stan
zobow iązań na

za 2020 rok

budżetow ych

budżetow ych

niew ygasających z

31.12.2020 r.

31.12.2020 r.

za 2020 rok

za 2020 rok

u pływ em 2019 r.

17 396,16

1 116,34

5 777 305,17

0,00

75 366,00

449 283,53

50 485,95

1 263,40

7 181 526,47

1 025 000,00

71 176,00

495 823,09

21 050,60

1 688,77

9 909 776,91

4 090 657,00

174 851,00

650 950,60

62 966,57

3 212,08

8 207 189,83

0,00

105 367,62

616 622,55

78 943,80

2 408,65

10 419 660,14

0,00

141 002,50

843 926,55

109 365,15

2 129,41

7 848 104,47

0,00

244 078,10

772 105,88

O gólnokształcące
N r I im. K.I.
Gałczyńskiego w
Otwocku
2.

Zespół Szkół Nr 1
w Otwocku

3.

Zespół Szkół Nr 2
im. M arii
SkłodowskiejCurie w Otwocku

4.

Zespół Szkół
EkonomicznoGastronom icznych
im. Stanisława
Staszica w
Otwocku

5.

Specjalny
O środek SzkolnoW ychow aw czy Nr
1 im. Marii
Konopnickiej w
Otwocku

6.

Specjalny
O środek SzkolnoW ychowawczy Nr
2 w Otwocku

25 | S t r o n a

RAPORT O STANIE POWIATU OTWOCKIEGO

7.

M łodzieżowy
O środek

172 498,01

1 348,57

6 485 488,84

0,00

238 082,24

583 405,13

220 378,74

381,40

1 912 652,13

0,00

4 468,29

114 894,29

614,87

614,87

2 422 284,24

0,00

29 544,00

194 160,60

10 599,68

10 599,68

2 256 083,68

0,00

313 002,00

607 194,06

744 299,53

24 763,17

62 420 071,88

5 115 657,00

1 396 917,75

5 328 366,37

Socjoterapii
„Jędruś” w
Józefowie
8.

Powiatow y
M łodzieżowy
Dom K ultury im.
M ichała Elwiro
Andriollego w
Otwocku

9.

Powiatowa
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna w
Otwocku

10.

Oświata
Pow iatow a w
Otwocku
R azem

Informacja na temat majątku
L p.

N azw a jednostki

Powierzony m ajątek

Stan m ajątku

brak zm ian w stosunku

brak zm ian w stosunku

do roku 2019

do roku 2019

trwałego
1.

Liceum Ogólnokształcące
N r I im. K.I.
Gałczyńskiego w Otwocku

2.

Zespół Szkół N r 1 w

Zw iększenie wartości

brak zm ian w stosunku

Otwocku

początkowej budynku o
rozbudowę szatni w

do roku 2019

Zespół Szkół N r 2 im.

Oddano do użytku nowo

brak zm ian w stosunku

M arii Skłodowskiej-Curie

w ybudow aną salę
gim nastyczną - wartość

do roku 2019

kwocie 3 676 082,50 zł.
3.

w Otwocku

początkowa sali 6 539
561,22
4.

Zespół Szkół
Ekonom icznoGastronom icznych im.

brak zm ian w stosunku

brak zm ian w stosunku

do roku 2019

do roku 2019

brak zm ian w stosunku
do roku 2019

brak zm ian w stosunku
do roku 2019

brak zm ian w stosunku

brak zm ian w stosunku

do roku 2019

do roku 2019

Stanisława Staszica w
Otwocku
5.

Specjalny O środek
Szkolno-W ychowawczy
N r 1 im. M arii
Konopnickiej w Otwocku

6.

Specjalny O środek
Szkolno-W ychowawczy
N r 2 w Otwocku

7.

8.

M łodzieżowy Ośrodek

brak zm ian w stosunku

zlikwidowano

Socjoterapii „Jędruś” w
Józefowie

do roku 2019

samochód marki
Volkswagen Sharan

brak zm ian w stosunku
do roku 2019

brak zm ian w stosunku
do roku 2019

brak zm ian w stosunku

brak zm ian w stosunku

do roku 2019

do roku 2019

brak zm ian w stosunku
do roku 2019

brak zm ian w stosunku
do roku 2019

Powiatowy M łodzieżowy
Dom Kultury im. M ichała
Elw iro A ndriollego w
Otwocku

9.

Powiatowa Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna w Otwocku

10.

O św iata Powiatowa w
Otwocku
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5.6

Starostwo Powiatowe w Otwocku

Informacja na temat stanu zatrudnienia
L p.

Nazwa

K ierownik

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na

jednostki

jednostki/

kierownicze i inne stanowiska (liczba osób)

dyrektor
(im ię i

Stan na dzień

nazwisko)

Stanowiska

Inne

kierownicze
(w tym
Zarząd

stanowiska

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na
kierownicze i inne stanowiska (w etatach)

Razem

Stan na dzień

Stanowiska

Inne

kierownicze
(w tym
Zarząd

stanowiska

Powiatu)
1

Razem

Powiatu)

Starostwo

Cezary

01.01.2020 r.

15

132

147

01.01.2020 r.

11

129,25

140,25

Powiatowe

Łukaszewski
Starosta do

30.06.2020 r.

15

130

145

30.06.2020 r.

11

127,25

138,25

31.12.2020 r.

17

132

149

31.12.2020 r.

12

129,25

141,25

w Otwocku

9.10.2020 r.
Krzysztof
Szczegielniak
Starosta od
9.10.2020 r.

Informacja na temat przychodów i wydatków
Lp.

1

Nazwa jednostki

Starostwo
Powiatowe w
Otwocku

Suma
przychodów za
2020 rok

W ykonanie
dochodów
budżetow ych za
2020 rok

W ykonanie
wydatków
budżetow ych za
2020 rok

W ykonanie
wydatków
niew ygasających
z u pływ em 2019 r.

Stan
należności na
31.12.2020 r.

Stan
zobow iązań na
31.12.2020 r.

161 627 878,46

161 441 440,46

55 153 408,67

59.877,63

10 394 108,33

3 034 469,12

Informacja na temat majątku
Lp.

Nazwa jednostki

Stan m ajątku trw ałego

1.

Starostwo

Sprzedaże w roku 2020
- Budynek m ieszkalny ul. Pułaskiego 7B w Otwocku w roku
2020 r. sprzedaż 7 lokali, pozostały 2 lokale
- Dz. nr ew .73/11, 73/12, 73/14 O tw ock ul. Kom unardów

Powiatowe w
Otwocku

- Dz. nr ew. 35/24 obr. 9 w Karczewie ul. Bohaterów
W esterplatte
Przyjęcia w roku 2020
- Budynek „Jam nik” - 1963 r. ul. M ickiewicza 43/47, Otwock
- Budynek „Agatka” - ul. M ickiew icza 43/47, Otwock
- Garaż - 1963 r. ul. M ickiewicza 43/47, Otwock
- M agazyn - 1963 r. ul. M ickiewicza 43/47, Otwock
- Ogrodzenie terenu ul. M ickiewicza 43/47, Otwock
Przekazania w roku 2020
- Budynek „Jam nik” - 1963 r. ul. M ickiewicza 43/47, Otwock
- Budynek „Agatka” - ul. M ickiew icza 43/47, Otwock
- Garaż - 1963r ul. M ickiewicza 43/47, Otwock
- M agazyn - 1963r ul. M ickiewicza 43/47, Otwock
- Ogrodzenie terenu ul. M ickiewicza 43/47, Otwock
Zakupiony sam ochód
- Nissan L eaf (napęd elektryczny) rok produkcji 2019
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5.7

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku

Informacja na temat stanu zatrudnienia
Lp.

1.

Nazwa

K ierow nik

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na

jednostki

jednostki

kierownicze i inne stanowiska

kierownicze i inne stanowiska

(im ię i
nazwisko)

(liczba osób)
Stan na dzień

Paweł

01.01.2020 r.

5

Grzybowski

30.06.2020 r.

4

31.12.2020 r.

3

31

Z arząd Dróg
Pow iatowych w
O twocku

Stanowiska
kierownicze

(w etatach)

Inne
stanowiska

Razem

Stan na dzień

Stanowiska
kierownicze

Inne
stanowiska

Razem

31

36

31

35

01.01.2020 r.

5

31

36

30.06.2020 r.

4

31

34

35

31.12.2020 r.

3

30

33

Informacja na temat przychodów i wydatków
L p.

1.

Nazwa jednostki

Suma

W ykonanie

W ykonanie

W ykonanie

Stan

Stan

przychodów

dochodów

wydatków

w ydatków

należności na

zobow iązań na

za 2020 rok

budżetow ych
za 2020 rok

budżetow ych
za 2020 rok

niew ygasających z
u pływ em 2019 r.

31.12.2020 r.

31.12.2020 r.

0,00

1 528 869,93

15 118 978,19

65 350,19

28 675 338,21

1 395 268,91

Zarząd Dróg
Pow iatowych w
Otwocku

Informacja na temat majątku
Lp.
1.

Nazwa

Powierzony

Stan m ajątku trw ałego w

jednostki

m ajątek

układzie dynam icznym

zw iększenie o jedną
zam iatarkę

zwiększenie w zakresie
maszyn:

Z arząd Dróg
Powiatowych w
Otwocku

- 1 szt. w alca drogowego
- 1 szt. malowarki drogowej

6 Zadania publiczne
6.1 Edukacja publiczna
W roku 2020 Powiat Otwocki był organem prowadzącym dla 9 oświatowych jednostek
organizacyjnych, tj. Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku,
Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku, Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Otwocku, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica
w Otwocku, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej
w Otwocku, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku,
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku i Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku, realizujących zadania statutowe zgodnie
z obowiązującym prawem oświatowym. W roku 2020 szkoły i placówki realizowały
nauczanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, tj. częściowo stacjonarnie, częściowo zdalnie. Ze względu na pandemię nie
odbyły się zaplanowane w szkołach i placówkach wyjazdy edukacyjne i wychowawcze,
wyjazdy do kin i teatrów, międzyszkolne rozgrywki sportowe i inne zdarzenia o charakterze
zbiorowym.
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Wynagrodzenia nauczycieli w roku 2020 wypłacane były zgodnie ze stawkami określonymi
w Rozporządzeniu MEN i dodatkami określonymi w Regulaminie wynagradzania Rady
Powiatu w Otwocku 105/XIV/19 z 28 listopada 2019 r.
Głównymi inwestycjami roku 2020 były: budowa hali sportowej wraz z zapleczem
w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku oraz rozbudowa szatni
w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku. Wykonano też bieżące remonty i naprawy w placówkach.
Wszystkie placówki oświatowe funkcjonowały w oparciu o zatwierdzone przez Starostę
Powiatu i zaopiniowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty arkusze organizacyjne na
rok 2019/2020 i 2020/2021.
Wszyscy dyrektorzy złożyli na rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021 kopie protokołów
z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów
szkoły (placówki), sporządzone na podstawie § 3 Rozporządzenia MENiS
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604). Przed rozpoczęciem zajęć
edukacyjnych Oświata Powiatowa przeprowadziła także kontrolę przygotowania placówek do
realizacji zadań w kolejnym roku szkolnym.
W lipcu i sierpniu 2020 r. komisje egzaminacyjne, powołane uchwałami Zarządu Powiatu,
przeprowadziły 8 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.
7 nauczycieli przystępujących do egzaminu uzyskało stopień nauczyciela mianowanego.
W czerwcu i lipcu 2020 r. szkolne komisje rekrutacyjne przeprowadziły elektroniczny nabór
uczniów do klas pierwszych, koordynowany centralnie przez Oświatę Powiatową. W Liceum
Ogólnokształcącym Nr I im. K.I. Gałczyńskiego i Liceum Ogólnokształcącym Nr III
im. J. Słowackiego utworzono po 5 klas, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
im. Stanisława Staszica 6 klas i w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie 6 klas.
Łącznie, zgodnie ze stanem na dzień 30 sierpnia 2020 r., przyjęto do klas pierwszych 685
uczniów, co stanowi 58,65% ogólnej liczby absolwentów szkół podstawowych usytuowanych
w granicach Powiatu Otwockiego.
Do szkół i ośrodków kształcenia specjalnego dokonano naboru w trybie określonym
w ustawie Prawo oświatowe. Starosta Otwocki wydał w roku 2020 180 skierowań do
placówek szkolnictwa specjalnego, w tym 159 do placówek, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Otwocki, i 21 skierowań do placówek prowadzonych przez inne
samorządy oraz 57 skierowań na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
W roku 2020 planowano realizację w placówkach oświatowych 7 projektów unijnych. Były to
następujące projekty:
Projekt pt. „Poznawanie europejskiego rynku pracy” w ramach programu Erasmus+ Akcji
1 Mobilność Edukacyjna, przyjęty do realizacji w Zespole Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku.
Projekt pt. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2
w Otwocku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe
Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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Projekt pt. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych
w
Otwocku” współfinansowany
ze
środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju
regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie
zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020.
Projekt pt. „Mobilni w Europie” w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 Mobilność
Edukacyjna, realizowany w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława
Staszica w Otwocku.
Projekt pt. „Nauczyciele przyszłości” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany przez
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku.
Projekt pt. „Szkoła otwarta na świat” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowany przez
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku.
Projekt pt. „Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej” - „More Active with Modern
Art” w ramach programu Erasmus+ Akcji 2 - Partnerstwa Współpracy Szkół (KA229)
w sektorze Edukacja Szkolna, realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku.
Z powyższych projektów ze względu na pandemię COVID-19 realizowane były tylko
dwa projekty - „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół Nr 2
im. Marii Skłodowskiej-Curie i Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
im. Stanisława Staszica.
W roku 2020 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 kontynuował projekt rządowy
„Za życiem” realizujący wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ze względu na pandemię
zakres działania był ograniczony. Z planowanych 6240 godzin przeprowadzono 2866 godzin
na kwotę 175.850,00 zł.
W roku budżetowym 2020 wydatkowano środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli w kwocie 138.029,67 zł. Z dofinansowania różnych form
doskonalenia zawodowego skorzystało 44 nauczycieli indywidualnie oraz wszyscy
nauczyciele placówek w formie szkolenia rad pedagogicznych.
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6.2

Promocja i ochrona zdrowia

PROMOCJA ZDROWIA
W roku 2020 r. w ramach akcji promujących zdrowie udało się zorganizować m.in.:
1)
Tydzień Chleba Żytniego i Zdrowej Żywności - wychowankowie zajęć PMDK
mieli okazję spróbować kilku gatunków chleba oraz dowiedzieli się, jak przebiega
proces przygotowania chlebowego ciasta i jak wygląda wypiekanie chlebów.
Podczas zajęć nauczyciele pokazywali swoim podopiecznym różne rodzaje zbóż,
opowiadali, jaka mąka z nich powstaje i jakie walory ma chleb z niej wypiekany.
2)
Tydzień Jabłka - podczas zajęć przez wszystkie dni tygodnia wychowankowie
PMDK mogli posmakować pysznych jabłek, ale też dowiedzieć się, jak wiele ich
odmian znajduje się na polskim rynku i dlaczego warto po nie sięgać każdego
dnia. Dodatkowo nauczyciele przeprowadzali na swoich zajęciach pogadanki na
temat tego wyjątkowego owocu i jego wartości odżywczych, a w tematyce zajęć
pojawił się motyw jabłka,
3)
Konkurs recytatorski dla wychowanków PMDK Sosenka - „Wiersze o zdrowiu”.
Warto również zaznaczyć, iż w roku 2020 zrezygnowano z nagradzania wychowanków
PMDK słodkimi upominkami - zostały one zamienione na m.in. upominki owocowe
(np. ananasy, tort z mandarynek) lub warzywne (np. kiełki rzeżuchy do samodzielnego
wysiewania), a Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w ramach promocji
zdrowia prowadzi profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie raka piersi (mammografia).
APTEKI
W dniu 5 listopada 2020 r. Rada Powiatu Otwockiego uchwałą nr 185/XXV/20 w sprawie
określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu otwockiego w myśl przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne - określiła rozkład godzin aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Otwockiego oraz ustaliła dyżury aptek w porze nocnej,
niedzielę, święta oraz inne dni wolne od pracy.
USŁUGA W ZAKRESIE STWIERDZENIA ZGONU I JEGO PRZYCZYNY
W DRODZE OGLĘDZIN W PRZYPADKU NIEMOŻLIWOŚCI STWIERDZENIA
ZGONU ORAZ JEGO PRZYCZYNY PRZEZ LEKARZA LECZĄCEGO CHOREGO
W OSTATNIEJ CHOROBIE - TZW. KORONER
Zarząd Powiatu Otwockiego w roku 2020 r. kontynuował korespondencję z Wojewodą
Mazowieckim oraz Ministrem Zdrowia w sprawie zapewnienia finansowania na zadanie
określone w przepisie art. 11 ust. 2 z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych - tj. usługę stwierdzenia zgonu i jego przyczyny w drodze oględzin w przypadku
niemożliwości stwierdzenia zgonu oraz jego przyczyny przez lekarza leczącego chorego
w ostatniej chorobie.
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI
Przedmiotem działalności Spółki jest udzielanie świadczeń medycznych w zakresie
stacjonarnej, doraźnej i długoterminowej oraz ambulatoryjnej specjalistycznej podstawowej
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opieki zdrowotnej. Jednostka udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu,
przywracaniu i poprawie zdrowia. W szczególności są to następujące świadczenia: badania,
diagnozy i porady lekarskie, leczenie, badania i terapia psychologiczna, rehabilitacja
lecznicza, opieka nad kobietą ciężarną, opieka nad noworodkiem i niemowlęciem, szczepienia
ochronne, działania diagnostyczne, analityka medyczna, pielęgnacja chorych, promocja
zdrowia, orzekanie o stanie zdrowia, kształcenie kadry medycznej, czynności techniczne
z zakresu protetyki stomatologicznej i ortodoncji.
W 2020 r. Spółka realizowała zadania wynikające z umowy Spółki, w szczególności
związane z rozszerzaniem działalności leczniczej poprzez:
1)
utworzenie izby przyjęć dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SarsCoV-2
2)
utworzenie 4 łóżek obserwacyjnych i, w zależności od okresu, 30-158 łóżek dla
pacjentów z potwierdzonym Sars-CoV-2
Przychody i koszty 2020 roku
L p.
1.

R achunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży i zrów nane z nimi

2020 r.
54 170 411,67

2.

K oszty działalności operacyjnej

66 583 822,45

3.

W ynik na działalności podstawowej

-12 413 410,78

4.

Pozostałe przychody operacyjne

5.

Pozostałe koszty operacyjne

6.

W ynik na działalności operacyjnej

7.

Przychody finansowe

156 379,15

8.

K oszty finansowe

611 076,68

9.

W ynik na działalności gospodarczej

10.

W yniki zdarzeń nadzwyczajnych

11.

Z ysk (strata) brutto

-8 689 478,98

12.

Podatek dochodowy

0,00

13.

Pozostałe obowiązkowe zm niejszenia zysku

14.

Z ysk (strata) netto

4 586 384,12
407 754,79
-8 234 781,45

-8 689 478,98
0,00

0,00
-8 689 478,98

Majątek Miasta Otwocka powierzony w nieodpłatne użytkowanie
L p.

Nazwa

Ilość szt.

1.

Ssak m echaniczny

1

2.

Krzesełko kardiologiczne

1

3.

D eska ortopedyczna

1

4.

A parat EKG (elektrokardiograf) As

1

C SR D B56 802-001-018

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w roku 2020 realizowało trzy
umowy z Województwem Mazowieckim współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” na dofinansowanie
projektów. Były to:
1)
Umowa nr RPMA.06.01.00-14-9980/17-00 zawarta dnia 7.10.2018 r.
0 dofinansowanie Projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń
zdrowotnych wykonywanych w PCZ Sp. z o.o. w Otwocku poprzez modernizację
1 doposażenie poradni onkologicznej, poradni kardiologicznej oraz przychodni
rejonowej przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku w zakresie POZ”.
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Całkowita wartość projektu wynosi 5 548 564,99 zł (kwota dofinansowania
4 938 222,84 zł). Przydłużono okres realizacji projektu do czerwca 2021 r.
2)

Umowa nr RPMA.06.01.00-14-9981/17-00 zawarta dnia 7.10.2018 r.
0 dofinansowanie Projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń
zdrowotnych wykonywanych w PCZ Sp. z o.o. w Otwocku poprzez modernizację
1 doposażenie poradni chirurgicznej, poradni dermatologicznej, poradni
endokrynologicznej
oraz
Przychodni
Rejonowej
w
Otwocku
przy
ul. Mickiewicza 8 z zapleczem laboratoryjnym oraz RTG w zakresie POZ”.
Całkowita wartość projektu wynosi 2 896 884,99 zł (kwota dofinansowania
2 289 867,64 zł). Realizacja projektu została zakończona.
3)

Umowa nr RPMA.06.01.00-14-9982/17-00 zawarta dnia 7.10.2018 r.
0 dofinansowanie Projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń
zdrowotnych wykonywanych w PCZ Sp. z o.o. w Otwocku poprzez modernizację
1 doposażenie poradni neurologicznej, poradni urologicznej, poradni
ginekologiczno-położniczej z mammografią, poradni laryngologicznej dla
dorosłych, poradni laryngologicznej dla dzieci, poradni okulistycznej oraz poradni
leczenia zeza realizowane w partnerstwie z Przychodnią Medycyny Rodzinnej
Centrum Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej w Otwocku”.
Całkowita wartość projektu wynosi 4 917 506,00 zł (kwota dofinansowania
(4 376 580,34 zł). Przydłużono okres realizacji projektu do czerwca 2021 r.
W dniu 3 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział
Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie
restrukturyzacyjne w PCZ Sp. z o.o. ze względu na występowanie w latach ubiegłych
ujemnego kapitału własnego.
W latach 2019-2020 r. prowadzono negocjacje z wierzycielami, by wypracować
akceptowalne przez obie strony „Propozycje układowe”.
Na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 10 marca 2020 r. doszło do zatwierdzenia propozycji
układowych.
Pomimo prowadzonego procesu restrukturyzacji i dokapitalizowania przez właściciela na
dzień bilansowy utrzymał się ujemny kapitał własny (-18 896 334,34 zł), wobec czego
zachodzi konieczność dalszego dokapitalizowania Spółki przez właściciela. Brak podjęcia
działań w tym zakresie rodzi poważne ryzyko utraty płynności, czego rezultatem może być
zagrożenie kontynuacji działalności w przyszłości.
Porównanie roku 2020 z rokiem 2019
Tytuł

2019

2020

8 135 691,14

5 239 369,16

Zobowiązania krótkoterm inowe, w tym:

35 064 681,34

36 677 642,08

- zobowiązania przeterm inowane z tytułu

21 103 942,14

19 761 756,47

49 276 229,04

54 170 411,67

Zobowiązania długoterm inowe

dostaw i usług
Przychody ze sprzedaży
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Podwyższenie kapitału przez w łaściciela

4 058 450,00

14 320 900,00

Dotacje

2 992 664,71

9 999 846,00

689 440,89

1 913 535,53

Darowizny

6.3

Pomoc społeczna

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
W Powiecie Otwockim funkcjonują cztery domy pomocy społecznej:
1) Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku przy ul. Zagłoby 8 dla osób
w podeszłym wieku (37 miejsc),
2) Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 dla osób
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (38 miejsc),
3) Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie przy ul. Anielin 1 dla osób
przewlekle psychicznie chorych (28 miejsc),
4) Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Otwocku przy ul. Moniuszki 41 (21 miejsc).
Łączna liczba osób korzystająca z opieki w DPS w 2020 r. wynosiła 124.
Wydano 9 decyzji o umieszczeniu w domach pomocy społecznej, w tym 6 decyzji
o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku, 2 decyzje o umieszczeniu
w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej oraz 1 decyzję
o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Moniuszki 41.
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Centrum Interwencji Kryzysowej (CIK) ma swoją siedzibę w Otwocku przy ul. Tadeusza 12.
Jest to placówka całodobowa przeznaczona dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą,
znajdujących się w sytuacjach kryzysowych (utrata pracy, domu, bliskiej osoby oraz
doznawanie przemocy).
Podopieczni CIK mogli liczyć na: tymczasowe schronienie, całodobowy pobyt do 3 miesięcy,
kompleksową pomoc psychologiczną, interwencje w nagłych zdarzeniach i przeżyciach
traumatycznych, telefoniczne interwencje kryzysowe, terapię indywidualną i rodzinną,
poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, profilaktykę w zakresie zjawiska przemocy,
pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych i bytowych.
Z oferty CIK w 2020 r. skorzystały 34 osoby, w tym 15 kobiet i 19 dzieci.
KARTA POLAKA
Przyznanie Karty Polaka - dokumentu potwierdzającego przynależność do Narodu Polskiego
- następuje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o ej
wydanie lub jej przedstawiciela ustawowego.
Karta Polaka może być wydana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego
albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W 2020 r. zostały wypłacone świadczenia dla 11 osób posiadających Kartę Polaka na kwotę
126 142,50 zł.
34 | S t r o n a

RAPORT O STANIE POWIATU OTWOCKIEGO

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY
W Powiecie Otwockim funkcjonuje jeden środowiskowy dom samopomocy i jest to
Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku przy ul. Pułaskiego 5a o profilu A - dla osób
przewlekle psychicznie chorych, przeznaczony dla 40 uczestników.
Ogólna liczba uczestników w ciągu roku 2020 wyniosła 44.
W 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku prowadził działalność placówki,
realizując:
1)
treningi funkcjonowania w codziennym życiu,
2)
treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych,
3)
treningi umiejętności spędzania wolnego czasu,
4)
poradnictwo psychologiczne,
5)
terapię ruchową,
6)
inne zajęcia grupowe,
7)
pracę socjalną,
8)
zadania zespołu wspierająco-aktywizującego,
Zadania realizowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z programem i planem pracy
placówki. Oferta terapeutyczna placówki była zróżnicowana i dostosowana do potrzeb oraz
możliwości uczestników.
6.4

Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej

RODZINY ZASTĘPCZE
Na terenie Powiatu Otwockiego w 2020 roku funkcjonowały 72 rodziny zastępcze, w których
łącznie przebywało 90 dzieci. Z utworzonych rodzin zastępczych 26 stanowiło rodziny
zastępcze niezawodowe oraz 46 - rodziny zastępcze spokrewnione. W rodzinach zastępczych
niezawodowych łącznie przebywało 35 dzieci, natomiast w rodzinach zastępczych
spokrewnionych 55 dzieci.
W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. zarejestrowano 9 nowych rodzin zastępczych,
w których łącznie umieszczono 11 dzieci.
Koszt wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych wyniósł 824 175,89 zł.
W 2020 roku realizowano również program 500+ dodatek wychowawczy oraz program 300+
„Dobry start”, skierowane do dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Z wypłat
dodatku wychowawczego 500+ skorzystało 90 dzieci, natomiast z wypłaty z programu 300+
„Dobry start” - 64 dzieci.
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
Instytucjonalna piecza zastępcza funkcjonująca na terenie Powiatu Otwockiego składała się
z placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego - Domów dla Dzieci
w Otwocku oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, tj. Rodzinnego Domu
Dziecka w Podbieli.
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Domy dla Dzieci w Otwocku
Placówka opiekuńczo-wychowawcza Domy dla Dzieci w Otwocku została utworzona
z dniem 1 października 2012 r, na podstawie uchwały Nr 181/XX/12 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 28 czerwca 2012 r. Jest to placówka typu socjalizacyjnego przeznaczona
dla 42 wychowanków. W skład placówki wchodzą 3 domy w Otwocku: przy
ul. Ujejskiego 14, przy ul. Prądzyńskiego 1 i przy ul. Cieszyńskiej 9.
Placówka zapewnia całodobową opiekę dla dzieci okresowo lub całkowicie pozbawionych
opieki rodziców oraz podejmuje działania zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej:
1)
zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego
niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne,
bytowe, społeczne i religijne,
2)
realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy
dziecku,
3)
umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd
postanowi inaczej,
4)
podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,
5)
zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku
i możliwości rozwojowych,
6)
obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
7)
zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
Domy dla Dzieci w Otwocku dbają o utrzymanie w placówce standardów opiekuńczowychowawczych i zabezpieczenie miejsc socjalizacyjnych dla dzieci pochodzących z Powiatu
Otwockiego. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej Domy dla
Dzieci w Otwocku przebywało 38 dzieci w wieku od 2 lat do 18 lat. W 2020 r. sąd skierował
do placówki Domy dla Dzieci w Otwocku 17 dzieci.
Domy dla Dzieci w Otwocku zapewniają swoim wychowankom wsparcie psychologiczne
i pedagogiczne. Praca psychologa w placówce skierowana jest przede wszystkim na kontakt
indywidualny z dzieckiem. Zajęcia mają na celu wspomaganie rozwoju dziecka w sferze
emocjonalnej, poznawczej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka.
W okresie sprawozdawczym w celu sformułowania diagnozy psychofizycznej dzieci
prowadzono badania i działania diagnostyczne, które obejmowały analizę rozwoju dziecka,
relacje dziecka z osobami znaczącymi i jego najbliższym otoczeniem, przyczyny kryzysu
w rodzinie oraz wpływ tego kryzysu na rozwój dziecka, analizę mocnych stron dziecka i jego
potrzeb, wnioski i zlecenia co do dalszego postepowania. Natomiast pomoc psychologiczna
polegała m.in. na wspieraniu wychowanków w procesie adaptacji do warunków
funkcjonowania w placówce, niwelowaniu przeżytych traum, kształtowaniu kompetencji
społecznych oraz wielu innych formach wspomagania rozwoju wychowanków i kształtowania
ich relacji z innymi.
Ważnym
elementem
pracy
w
roku
2020
były
biologicznymi/zastępczymi dzieci przebywających w placówce.

rozmowy

z

rodzicami
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W ramach koordynacji wsparcia terapeutycznego dzieci prowadzono rozmowy indywidualne
(co najmniej raz w tygodniu z każdym dzieckiem), organizowano zajęcia grupowe 1-2 razy
w miesiącu zależnie od potrzeb i możliwości oraz wydano 24 opinie psychologiczne
wychowanków Domów dla Dzieci.
Gminy właściwe ze względu na pobyt dzieci przed ich umieszczeniem w pieczy zastępczej
były obciążane kwotą 10%, 30% i 50% miesięcznych wydatków przeznaczonych na
utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu
Otwockiego.
W 2020 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zostało umieszczonych 5 dzieci
z terenu innego powiatu.
W 2020 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów zostało
umieszczone 1 dziecko pochodzące z terenu Powiatu Otwockiego.
Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Domy dla Dzieci w Otwocku w 2020 r. wynosiły 5 596,45 zł. - dla porównania w roku 2019
koszt ten wynosił 4 761,19 zł.
Rodzinne Domy Dziecka
Na terenie Powiatu Otwockiego w okresie sprawozdawczym funkcjonowała 1 placówka
opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego: Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli.
Placówka dysponowała łącznie 8 miejscami. W roku 2020 w placówce opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego przebywało 9 dzieci w wieku od 1 roku do 16 lat.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
przebywało 9 dzieci. Powodem przekroczenia limitu miejsc była zasada nierozdzielania
rodzeństwa dzieci z terenu.
W 2020 r. do Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli zostało przyjęte 1 dziecko, żadne
dziecko nie opuściło placówki rodzinnej.
Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Otwockiego w 2020 r. wynosiły
3 068,65 zł., o 41,09 zł więcej niż w roku 2019.
W 2020 r. realizowano program 500+ dodatek wychowawczy dla dzieci umieszczonych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz rodzinnego.
W instytucjonalnej pieczy zastępczej z dodatku skorzystało 53 dzieci.
W 2020 r. realizowano program 300+ „Dobry Start” - wyprawka dla ucznia, przeznaczony
dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego
i rodzinnego oraz dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej . Z programu skorzystało
43 dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 13 pełnoletnich wychowanków pieczy
zastępczej.
Pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej
W 2020 r. udzielono wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych. 43 osoby
otrzymały pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie się oraz w formie
rzeczowej - na zagospodarowanie. Pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczowychowawczych również korzystają z takiego wsparcia. W 2020 r. pomocą objęto 15 osób.
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Opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2020 r. objętych było 41 pełnoletnich
wychowanków pieczy zastępczej, z tego 28 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych
i 13 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzących
z Powiatu Otwockiego.
W 2020 r. koordynatorzy opracowali wspólnie z wychowankami pieczy zastępczej
9 indywidualnych programów usamodzielnienia.
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej udzielali wsparcia pełnoletnim wychowankom
rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej. Budowali z nimi relacje, które mają
wpływ na jakość oddziaływań wychowawczych oraz przygotowanie wychowanka do
samodzielnego życia. Motywowali podopiecznych do nauki, wspólnie rozwiązywali bieżące
problemy, podejmowali rozmowy na temat umiejętności niezbędnych w życiu dorosłym
w oparciu o rejestr umiejętności i dyspozycji dorastającego oraz występujących ograniczeń.
W rozwiązywaniu problemów społecznych i emocjonalnych koordynatorowi pomagał zespół
poradnictwa specjalistycznego.
W okresie sprawozdawczym koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej podejmowali
współpracę w zakresie przygotowania wychowanków do usamodzielnienia z takimi
podmiotami jak:
1)
ośrodkami pomocy społecznej gmin wchodzących w skład Powiatu Otwockiego
(w szczególności z OPS w Otwocku, OPS w Józefowie, OPS w Wiązownie oraz
OPS w Karczewie),
2) Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku,
3) urzędami miast i gmin Powiatu Otwockiego,
4) szkołami ponadgimnazjalnymi oraz wyższymi,
5) Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Otwocku.
W 2020 r. Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej przygotował 74 oceny sytuacji
pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
6.5

Polityka prorodzinna i wspieranie osób niepełnosprawnych

SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO
W ramach polityki prorodzinnej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku
prowadziło specjalistyczne poradnictwo. W Zespole Poradnictwa Rodzinnego w 2020 r. było
zatrudnionych 4 psychologów (3 etaty), którzy realizowali zadania z zakresu poradnictwa
rodzinnego i mediacji.
Poradnictwo kierowane do mieszkańców powiatu obejmowało indywidualne konsultacje,
pomoc psychologiczną dla małżeństw, a także rodzin, w tym dla dzieci i młodzieży oraz
interwencję kryzysową.
W 2020 r. odbyło się 920 konsultacji psychologicznych dla mieszkańców Powiatu
Otwockiego (wsparcia udzielano także w formie zdalnej - przeprowadzano rozmowy
telefoniczne) oraz 5 postępowań mediacyjnych, które w 5 przypadkach zakończyły się
podpisaniem ugody mediacyjnej.
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WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W 2020 r. do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Otwocku
wpłynęło łącznie 996 wniosków, w tym:
1)
793 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób
powyżej 16 roku życia (181 wniosków w celu odpowiedniego zatrudnienia,
1 wniosek w celu szkolenia, 12 wniosków w celu uczestnictwa w warsztatach
terapii zajęciowej, 82 wnioski w celu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze, 388 wniosków w celu korzystania z systemu
środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, 62 wnioski w celu
uzyskania zasiłku z pomocy społecznej, 58 wniosków w celu korzystania z karty
parkingowej, 9 wniosków w celach innych niż wyżej wymienione),
2)
203 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku
życia.
Zespół wydał łącznie 1021 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i o niepełnosprawności,
w tym 817 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia (252
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, 353 orzeczenia o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, 133 orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności, 44 orzeczenia
o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 35 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia
niepełnosprawności) oraz 204 orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia
(192 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 12 orzeczeń o niezaliczeniu do osób
niepełnosprawnych).
Zespół wydał 223 legitymacje dla osób niepełnosprawnych oraz 259 kart parkingowych dla
osób niepełnosprawnych.
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku prowadziło w 2020 r. działalność
związaną z wydatkowaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON ) w ramach:
1)
dofinansowań przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
(194 osoby),
2)
dofinansowań zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (31 osób),
3)
dofinansowań turnusów rehabilitacyjnych (z uwagi na pandemię brak
dofinansowania w 2020 r.),
4) dofinansowań do likwidacji barier architektonicznych (16 osób),
5) dofinansowań do likwidacji do barier technicznych (15 osób),
6) dofinansowań do barier w komunikowanie się (32 osoby),
Ze środków PFRON w 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku
realizowało także program „Aktywny Samorząd”. W ramach programu „Aktywny
Samorząd” w 2020 r. z dofinansowania skorzystało łącznie 75 osób, w tym:
1) w ramach modułu I, tj. likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową - 31 osób,
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2)

w ramach modułu II, tj. pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym - 44 osoby

Z uwagi na wystąpienie zagrożenia epidemicznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Otwocku w 2020 r. realizowało moduł III i moduł IV programu Pomoc poszkodowanym w
wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi, którego
beneficjentami były osoby niepełnosprawne, które w okresie od 9 marca 2020 r.
do dnia 4 września 2020 r. utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce
rehabilitacyjnej. Pomoc w ramach modułu III realizowana była w formie wsparcia
finansowego, z którego skorzystały 464 osoby, natomiast w ramach modułu IV, przy
współpracy ośrodków pomocy społecznej Powiatu Otwockiego udzielono wsparcia w postaci
1000 paczek żywnościowych.
6.6

Transport zbiorowy i drogi publiczne

TRANSPORT ZBIOROWY ORAZ KOMUNIKACJA
W roku 2020 wydano
1)
4 licencje, w tym:
a)
1 - na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym
konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób,
b)
3 - na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
2) 8 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób,
3) 11 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne rzeczy.
W myśl porozumienia w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Otwocka do podpisania
porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie zapewnienia wykonania usług
transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM
i KM łączących Otwock z Warszawą - Powiat Otwocki w roku 2020 przeznaczył na realizację
przedmiotowego celu 250.000 zł.
Porównanie roku 2020 z rokiem 2019
R o k 2019

R o k 2020

Zarejestrow ano pojazdów

Działanie

12 513

13 229

W ydano praw a jazdy

3 605

3 790

196

185

Zatrzym ano praw a jazdy

676

493

Cofnięto upraw nienia

220

74

14

14

80

82

115

223

12

12

W ydano m iędzynarodowe
prawa jazdy

L iczba ośrodków
szkoleniowych kierow ców na
terenie Powiatu Otwockiego
L iczba instruktorów na terenie
Powiatu Otwockiego
L iczba usuniętych pojazdów z
dróg powiatowych
L iczba stacji kontroli pojazdów
na terenie Powiatu Otwockiego
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Liczba zaopiniowanych
projektów organizacji ruchu

W roku 2020 przeprowadzono 1 kontrolę ośrodka szkolenia kierowców. Z uwagi na
ogłoszenie stanu epidemii związanej z Covid-19 odstąpiono od przeprowadzenia pozostałych
zaplanowanych kontroli.
W roku 2020 przeprowadzono 12 kontroli stacji kontroli pojazdów.
DROGI PUBLICZNE
Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku w 2020 roku administrował siecią dróg o łącznej
długości około 306 km, w ciągach których znajdowały się 24 obiekty mostowe oraz 136
przepustów.
W 2020 r. zostało zrealizowanych 35 zadań inwestycyjnych, których celem była poprawa
stanu technicznego dróg powiatowych, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa
użytkowników ruchu.
Łącznie w 2020 roku:
1) przebudowano około 11,50 km nawierzchni asfaltobetonowej,
2) przebudowano oraz wybudowano około 6,20 km chodników,
3) poprawiono bezpieczeństwo na 13 przejściach dla pieszychpoprzez ich
doświetlenie, w tym wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na
ul. Mazowieckiej w Malcanowie oraz ul. Napoleońskiej w Gliniance w pobliżu
placówek oświatowych poprzez umieszczenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego w postaci oznakowania aktywnego, nieaktywnego, pionowego
i poziomego, wprowadzono dwa rozwiązania innowacyjne, tj. lampy pulsacyjne
uruchamiane po detekcji ruchu pieszego lub rowerzysty, które wyłączają się po
opuszczeniu przejścia przez pieszego, oraz zastosowano powierzchnię
antypoślizgową z żywicy poliuretanowej przed przejściem dla pieszych,
4) poprawiono bezpieczeństwo na dwóch skrzyżowaniach, tj. na skrzyżowaniu drogi
powiatowej Nr 2754W - ul. Reymonta i Nr 2758W - ul. Samorządowej
w Otwocku, oraz na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare Miasto
i Nr 2724W ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie
poprzez wykonanie skrzyżowania typu rondo,
5) zlecono
opracowanie
10
dokumentacji
projektowo-kosztorysowych
w zakresie przebudowy lub rozbudowy dróg powiatowych, m.in. drogi
powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja i ul. Staszica, drogi powiatowej Nr 2743W
w zakresie budowy chodnika w miejscowości Człekówka, drogi powiatowej
Nr 2766W ul. 3 Maja w Józefowie w zakresie poprawy odwodnienia drogi.
Najważniejsze działania podejmowane w roku 2020:
1) „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W - ul. Reymonta
i Nr 2758W - ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo”,
2) „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego
i Majowej w Otwocku”,
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3)

„Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare Miasto
i Nr 2724W ul. Żeromskiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie”,
4)
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowości Stara Wieś, Dąbrówka
i Celestynów” - zlecenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
5) „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Staszica/Kołłątaja wraz
z przebudową skrzyżowania z ul. Świderską” - zlecenie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej,
6) „Dokumentacja
projektowa
ZRID
na
przebudowę
skrzyżowania
ul. Batorego z ul. Karczewska/ Matejki” - zlecenie dokumentacji projektowokosztorysowej,
7) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów”,
8) „Droga 2709W w powiecie otwockim - bezpieczną drogą do szkoły dla dzieci
z gminy Wiązowna”,
9) „Doświetlenie przejść dla pieszych:
- na drodze powiatowej Nr 2717W - ul. Obrońców Pokoju w Celestynowie,
- na drodze powiatowej Nr 2770W - ul. Nadwiślańska w Józefowie,
- na drodze powiatowej Nr 2768W - ul. Granicznej w Józefowie,
- na drodze powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku,
- na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku,
- na drodze powiatowej Nr 2765W - ul. Staszica w Otwocku,
- na drodze powiatowej Nr 2763W - ul. Majowa w Otwocku,
- na drodze powiatowej Nr 2759W - ul. Poniatowskiego w Otwocku,
- na drodze powiatowej Nr 2772W - ul. Świderskiej w Karczewie,
- na drodze powiatowej Nr 1315W w miejscowości Augustówka”,
10) „Wykonanie parkingu w drodze powiatowej w Sobiekursku przy Szkole
Podstawowej im. Jerzego Kukuczki”,
11) „Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 2766W - ul. 3 Maja przy
skrzyżowaniu z ul. Wyszyńskiego w Józefowie”,
12) „Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej Nr 2768W ul. Granicznej na
wysokości Nr 46 i w rejonie ul. Lisiej w Józefowie”,
13) „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej w ul. Brzozowej w Pogorzeli”,
14) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce”.
W 2020 roku ZDP wykonał własnymi siłami roboty remontowe i utrzymaniowe, w tym:
1) remonty cząstkowe polegające na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni jezdni przy
pomocy masy na zimno oraz asfaltu lanego - 381 927,00 zł,
2) odnowienie oznakowania poziomego oraz uzupełnienie oznakowania pionowego 146 621,50 zł,
3) utrzymanie zieleni w pasie drogowym, w tym koszenie poboczy, usuwanie drzew i
krzewów - 27 840,11zł,
4) remonty dróg gruntowych polegające na równaniu i profilowaniu 48 624,90 zł,
5) utrzymanie elementów odwodnienia dróg - 26 109,44 zł,
6) remonty chodników, zatok autobusowych - 5 754,37 zł,
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7)

remonty mostów i przepustów - 2 306,48 zł,

Plan wydatków majątkowych na rok 2020
1) Planowanych do wykonania w 2020 r. było 41 zadań inwestycyjnych za łączną
kwotę 12 596 589,02 zł, natomiast w całości zostało wykonanych 35 inwestycji za
łączną sumę 9 714 850,39 zł.
2)

W 2020 roku nie zrealizowano w całości zadań:
a) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowości Stara Wieś,
Dąbrówka i Celestynów”,
b) „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Staszica/Kołłątaja wraz
z przebudową skrzyżowania”,
c) „Dokumentacja projektowa ZRID na przebudowę skrzyżowania
ul. Batorego z ul. Karczewska/ Matejki - ETAP 1 (usunięcie kolizji
z mediami, wykup działek i inne)”,
d) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów”,
e) „Wykonanie projektu ZRID ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej
Nr 2709W ul. Mazowiecka w Malcanowie, ul. Armii Krajowej w Lipowie
od ul. Kotliny w Malcanowie do ul. Wypoczynkowej w Lipowie”,
f)
„Wykonanie projektu ZRIDu ciągu pieszo-rowerowego w drodze
powiatowej Nr 2709W w m. Żanęcin oraz wzdłuż ul. Majowej w
m. Dziechciniec od drogi krajowej S17 do posesji Sali weselnej »Raj«”.

W roku 2020 roku realizowano 17 zadań inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie
finansowej, w tym 11 zadań będzie kontynuowanych w następnych latach, 6 zadań zostało
w 100% zrealizowanych zgodnie z założeniami zawartymi w Wieloletniej prognozie
finansowej.
6.7

Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

KULTURA
W 2020 r. zorganizowano 2 konkursy dla mieszkańców Powiatu Otwockiego: Powiatowy
Konkurs Fotograficzny „Zabytki powiatu otwockiego” oraz Powiatowy Konkurs Plastyczny
na plakat promujący akcję #zostanwdomu. Konkursy cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem mieszkańców, zarówno najmłodszych - dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.
Łącznie na zakup nagród oraz nagrody finansowe, na obydwa konkursy przeznaczono
4 800,00 zł.
W ramach zadań z zakresu kultury dofinansowano również powiatowe konkursy szkolne
realizowane we współpracy z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury im. M. E.
Andriollego w Otwocku. Na wsparcie konkursów szkolnych przekazano kwotę 15 000,00 zł.
Ze względu na trwającą praktycznie cały 2020 r. pandemię wirusa Sars-CoV-2 zrealizowano
bardzo ograniczoną liczbę wydarzeń o charakterze kulturalnym. W styczniu udało się
zorganizować Koncert Kolęd Powiatu Otwockiego (2 500,00 zł), dofinansowano także finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (10 000,00 zł), w grudniu zrealizowano
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Międzynarodowej Dzień Wolontariusza (1 200,00 zł). We wrześniu 2020 r. włączono się
także w realizację Europejskich Dni Dziedzictwa wraz z Muzeum Wnętrz w Otwocku
Wielkim współorganizowano projekt „Moja droga - osobistym szlakiem dworów ziemi
otwockiej” (550,00 zł).
W roku 2020 w ramach szeroko rozumianej kultury udało się również zorganizować:
1)
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Architektura mojego regionu” - zachęcenie
młodzieży do zainteresowania się historią starego budownictwa - unikatowymi,
drewnianymi świdermajerami,
2)
obchody Dnia Patrona PMDK - Michała Elwiro Andriollego - pogadanki,
prezentacje, quizy,
3)
zajęcia programowe Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Varsovia - opieka nad
zabytkowymi strojami Varsovii, reaktywacja Stowarzyszenia Artystycznego
Zespołu Pieśni i Tańca Varsovia.
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
Powiat Otwocki we wcześniejszym okresie realizował „Program opieki nad zabytkami
Powiatu Otwockiego na lata 2013-2017”, uchwalony przez Radę Powiatu w Otwocku w dniu
31 stycznia 2013 r. uchwałą nr 218/XXVI/13. Przedmiotowy program obowiązywał do 12
marca 2017 r. Zgodnie z przepisem art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami - do obowiązków samorządu powiatowego należy
sporządzanie na okres 4 lat powiatowego programu opieki nad zabytkami. Obecnie Powiat
Otwocki nie ma uchwalonego programu opieki nad zabytkami. W dniu 10 grudnia 2020 r.
Zarządzeniem nr 81/2020 Starosty Otwockiego w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia
„Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2021-2027” - rozpoczęto prace nad
dokumentem strategicznym, którego jednym z elementów ma być powiatowy program opieki
nad zabytkami.
Mimo powyższego w roku 2020 realizowane były zadania wynikające z ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami:
1) powołany jest społeczny opiekun zabytków (zgodnie z przepisem art. 103 ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami),
2) zainteresowanym udzielano informacji dotyczących zabytków,
3) współpracowano z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków m.in.
w zakresie rejestru zabytków,
4) wsparto Piknik forteczny odbywający się na Dąbrowieckiej Górze (15-16
sierpnia),
5) w ramach edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, pt. „Moja droga”, którego
organizatorem głównym był Narodowy Instytut Dziedzictw - wsparto
wydarzenie, którego celem było przybliżenie historii dworów na terenie Powiatu
Otwockiego (19-20 września),
6) zorganizowano Powiatowy Konkursu Fotograficzny „Zabytki Powiatu
Otwockiego”,
7) zorganizowano wraz z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury im. Michała
Elwiro Andriollego w Otwocku Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt.
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8)

9)

10)

11)

„Architektura mojego regionu”, przeznaczony dla dzieci i młodzieży z terenu
całej Polski,
przekazywano tablice informacyjne „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM”
właścicielom nieruchomości zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytków,
na stronie Powiatu Otwockiego udostępnione są informacje dotyczące zabytków,
m.in. dane społecznego opiekuna zabytków, aktualne przepisy prawne, skany kart
ewidencyjnych zabytków znajdujących się w rejestrze oraz wojewódzkiej
ewidencji zabytków, kopie kart adresowych gminnych ewidencji zabytków
zdjęcia obiektów zabytkowych z terenu Powiatu Otwockiego, poradnik „Jak
wyremontować Świdermajera” w pdf.
udostępniona jest mobilna aplikacja „Powiat Otwocki - przewodnik mobilny”,
dzięki której więcej osób może korzystać z atrakcji na terenie Powiatu
Otwockiego. Aplikacja pokazuje, gdzie najlepiej spędzić czas i jakie czekają
atrakcje. Program zawiera spis najciekawszych zabytków i miejsc wartych
zobaczenia. Wszystkie obiekty zostały podzielone na kategorie, każdy z nich
posiada także swoją wizytówkę, która zawiera opis, dane teleadresowe oraz
położenie (dzięki podanym w aplikacji lokalizacjom GPS z łatwością będzie
można odnaleźć dane miejsce w terenie),
została stworzona ulotka „Szlakiem pałaców i dworów Powiatu Otwockiego”.

Również w roku 2020 rozpoczęto prace nad projektem uchwały w sprawie zasad udzielania
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.
POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OTWOCKU
W roku 2020 podejmowano następującą działalność na rzecz bibliotek gminnych Powiatu
Otwockiego:
1)
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku udzielała konsultacji w sprawie
organizacji bibliotek publicznych z terenu powiatu w okresie epidemii,
2)
konsultacje instruktorskie w sprawie sprawozdań finansowych - Biblioteki
Gminne Powiatu Otwockiego,
3)
udzielanie bibliotekarzom z bibliotek Powiatu Otwockiego informacji
dotyczących zmian w funkcjonowaniu bibliotek oraz interpretacji rozporządzeń
i rekomendacji z Biblioteki Narodowej w okresie COVID-19,
4)
konsultacje z poradnią Biblioteki Narodowej w sprawie wytycznych dla
funkcjonowania bibliotek w trakcie pandemii,
5)
konsultacja z bibliotekarzami w Sobieniach-Jeziorach w sprawie przeprowadzenia
wzorcowej lekcji bibliotecznej dla dzieci,
6)
szkolenie dla bibliotekarzy Powiatu Otwockiego z podstaw programowania dla
dzieci - „Kod do przeszłości” (szkolenie w ramach działania 3.2 Innowacyjne
rozwiązanie na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa 2014-2020),
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7)

szkolenie dwudniowe on-line dla bibliotekarzy Powiatu Otwockiego z dr Wandą
Matras-Mastalerz (pracownikiem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie),

W roku 2020 r. podejmowano następujące działania kulturalno-oświatowe w Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Otwocku:
1)
Konkurs Kamishibai - pomysł na opowieść w trudnych czasach - konkurs dla
kreatywnych czytelników Powiatu Otwockiego,
2)
Konkurs wiedzy o koronawirusie - „Jak się bronisz przed koronawirusem”,
3)
Wieczór wspomnień - spektakl poetycki „Dwojga aktorów bez dyplomu...” Ewa Beata Mościcka i Jacek Rostocki,
4)
Wieczór poetycki „Krajobrazy malowane” z Joanną Kożan-Łazor,
5)
Spotkanie poetyckie „Poeci na Laudzie i Żmudzi” - spotkanie z Ireną
Duchowską,
6)
Spotkanie z Joanną Kożan-Łazor promujące nowy tomik wierszy otwockiej poetki
„Dzień za dniem”,
7)
Promocja kolejnego tomiku wierszy Anny Mikos - lokalnej poetki Powiatu
Otwockiego - pt. „Studnia”,
8)
„W krainie książki” - wycieczka zapoznawcza - najmłodsza grupa z Przedszkola
Nr 4,
9)
Biblioteka w ferie - wycieczka do biblioteki dzieci przebywających na feriach
zorganizowanych przez MGOK w Karczewie,
10) „Z miłości do poezji” - wieczór dla seniorów z gmin Powiatu Otwockiego
w PMDK (poetki Bogumiła Araszkiewicz, Joanna Kożan Łazor, Anna Mikos,
Krystyna Obara Morawska),
11) Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego,
12) Warsztaty dla młodzieży - 3 patronów roku 2020 dla 3 szkół Powiatu Otwockiego
(warsztaty z pisarką Moniką Sawicką Kacprzak); cykl dotyczył patronów roku
wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
13) Warsztat historyczno-literacko-plastyczny - „Jan Paweł II, czyli Lolek został
Papieżem - szkoła Podstawowa nr 12 kl. I d,
14) Warsztat - Leopold Tyrmand - pisarz - młodzież z Zespołu Szkół Nr 2
w Otwocku „Nukleonik”,
15) Warsztat - Bitwa Warszawska 1920 r. - I klasa LO im. K.I. Gałczyńskiego
w Otwocku
16) „Przygoda ze sztuką” - cykl spotkań dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku
(prezentacje multimedialne dla młodzieży),
17) Zalety czytania książek - zajęcia z upowszechniania czytelnictwa Przedszkole
Nr 4 Otwock,
18) „Jesień w sadzie” - zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków Przedszkole nr 2
w Karczewie,
19) 5 listopada - Międzynarodowy Dzień Postaci z bajek - prezentacja
multimedialna,
20) 11 listopada Święto Niepodległości - prezentacja multimedialna,
21) Barwy jesieni Powiatu Otwockiego - prezentacja multimedialna,
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22)
23)
24)

Wystawa - „Aleksandra Piłsudska - honorowa obywatelka Otwocka - niezwykła
kobieta niepodległości”,
Wystawa - Zatrzymać czas (wystawa multimedialna),
Wystawa - Pałac Prezydencki RP w Warszawie.

6.8 Kultura fizyczna i turystyka
W ramach Mistrzostw Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych
2020/2021 odbyły się zawody w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców w kategorii dzieci
oraz w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców w kategorii młodzieży. Pozostałe planowane
wydarzenia z tego zakresu zostały odwołane w wyniku pandemii koronawirusa i związanych
z tym obostrzeń.
W Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku w ramach kultury fizycznej
oraz turystyki w roku 2020 organizowano:
1) zajęcia programowe: „Siatkówka” oraz „Gry i zabawy ruchowe”,
2) letni i zimowy wypoczynek - promocja turystyki pieszej i zabaw na świeżym
powietrzu.
6.9 Geodezja, kartografia i kataster
Starostwo Powiatowe w Otwocku realizuje zadania ustawowe wynikające z przepisów ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy
z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów.
Do zadań w zakresie geodezji, kartografii i katastru w szczególności należy:
1)
prowadzenie części opisowej ewidencji gruntów i budynków dla jednostek
ewidencyjnych powiatu,
2) bieżąca
aktualizacja
operatu
ewidencyjnego
poprzez
wprowadzanie
udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych,
3)
zawiadamianie o dokonanych zmianach podmiotów ewidencyjnych, organów
podatkowych, wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych i jednostek
statystyki publicznej,
4) udostępnianie danych ewidencyjnych:
a)
wydawanie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów z operatu
ewidencyjnego,
b)
wydawanie wyrysów z mapy ewidencyjnej,
c)
wydawanie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych
operatu ewidencyjnego,
d)
wydawanie informacji i zaświadczeń z operatu ewidencyjnego,
5) prowadzenie rozliczeń i okresowej sprawozdawczości dla jednostek zewnętrznych
oraz własnych Starostwa,
6) programowanie i prowadzenie postępowań związanych z modernizacją
i weryfikacją danych ewidencji gruntów i budynków,
7) planowanie robót geodezyjnych ze środków przyznanych dotacji celowych oraz
środków własnych,
8) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla jednostek ewidencyjnych
powiatu,
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9)
10)

11)
12)

13)
14)
15)

16)

17)
18)
19)

20)

prowadzenie postępowań w sprawie scalania i wymiany gruntów rolnych,
prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym bazy
danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazy geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, udzielanie informacji na temat prowadzonego zasobu i jego
udostępniania,
udostępnianie danych z zasobu oraz licencji określającej możliwości
wykonywania jakichkolwiek operacji na uzyskanych danych i materiałach,
tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości
nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, obiektów topograficznych
0 szczegółowości
zapewniających tworzenie
standardowych opracowań
kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,
tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach
1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 tj. mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej,
przyjmowanie, ewidencjonowanie i opracowywanie zgłoszeń robót geodezyjnych
1 kartograficznych,
weryfikowanie przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych lub
kartograficznych pod względem zgodności wykonywania prac geodezyjnych lub
kartograficznych z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii,
ocena stanu zasobu, wnioskowanie potrzeby wykonywania prac związanych
z prowadzonym zasobem, archiwizacja, wyłączanie z zasobu i zabezpieczanie
zasobu,
ochrona znaków geodezyjnych,
zakładanie osnów szczegółowych,
uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac
geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów
z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub z dokumentacją przekazaną przez
tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Porównanie roku 2020 z rokiem 2019
Działanie
W ypisy z ewidencji gruntów i

R ok 2019

R ok 2020

10 357

12 742

4 450

4 416

14 086

10 753

2 520

2 271

61

24

98

228

3 329

2 346

budynków
W yrysy z ewidencji gruntów i
budynków
W prowadzone zm iany do
ewidencji gruntów i budynków
W ydane zaświadczenia,
inform acje i wyjaśnienia na
podstawie danych z ewidencji
gruntów i budynków
Rozpatrzone wnioski z zakresu
gleboznawczej klasyfikacji
gruntów
W ydane decyzje
adm inistracyjne
W eryfikacja zaw iadom ień o
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zm ianie w pisów w KW
O pracowane zgłoszenia prac

6 133

6 240

5 933

5 404

4 253

4 415

488

495

geodezyjnych
Przyjęte opracow ania
geodezyjne do zasobów
O pracowane wnioski o w ydanie
m ateriałów z zasobu
U zgodnienia dokumentacji
projektowych sieci

6.10 Gospodarka nieruchomościami
Starostwo Powiatowe w Otwocku realizowało w roku 2020 zadania związane z szeroko
pojętą gospodarką nieruchomościami, czyli prowadziło działania i procedury związane
z zarządzaniem, rozporządzaniem i posiadaniem nieruchomości, jak również wyznaczało cele
i dążyło do osiągania ich za pomocą odpowiednich środków. Czynności zawarte
w gospodarowaniu nieruchomościami możemy podzielić na faktyczne i prawne.
Do faktycznych zaliczamy te, które chronią nieruchomość przed dewastacją, takie jak:
ewidencja nieruchomości, wycena oraz opracowanie zamiarów zastosowania zasobów.
Natomiast do prawnych zaliczamy elementy związane z prawem własności (zbywanie,
nabywanie), zabezpieczenie w przypadku naruszeń, scalanie i podział nieruchomości,
zakładanie księgi wieczystej.
W 2020 roku z tytułu sprzedaży nieruchomości Powiat Otwocki uzyskał dochody:
1) z tytułu sprzedaży nieruchomości poł. w Otwocku przy ul. Wąskiej oznaczonej
jako działka ew. nr 73/14 i 73/12 z obr. 8 - 707 000 zł.
2) z tytułu sprzedaży nieruchomości poł. w Otwocku przy ul. Wąskiej oznaczonej
jako działka ew. nr 73/11 z obr. 8 - 786 600 zł.
3)
z tytułu sprzedaży nieruchomości poł. w Karczewie przy ul. Boh. Westerplatte
oznaczonej jako działka ew. nr 35/24 z obr. 9 - 15 000 zł.
4)
z tytułu sprzedaży 7 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Płaskiego 7B
w Otwocku - 166 000 zł.
Nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz powiatowych jednostek organizacyjnych
mają łącznie 23,6918 ha, a planowany dochód wynosił 27 978,06 zł.
W 2020 roku w posiadaniu, władaniu lub własności Powiatu Otwockiego pozostawały:
1)
452 działki o łącznej pow. 503 183 m2 w Otwocku,
2)
414 działek o łącznej pow. 458 585 m2 w Karczewie (miasto i gmina),
3)
242 działki o łącznej pow. 268 826 m2 w Józefowie,
4)
130 działek o łącznej pow. 476 792 m2 w Gminie Wiązowna,
5) 37 działek o łącznej pow. 269 738 m2 w Gminie Celestynów,
6) 36 działek o łącznej pow. 122 884m2 w Gminie Kołbiel,
7) 26 działki o łącznej pow. 45 480 m2 w Gminie Osieck.
Porównanie roku 2020 z rokiem 2019
Działanie

R o k 2019

R o k 2020

Dochód z tytułu sprzedaży

2 537 590

1 674 600

Dochód z najm u i dzierżawy

136 790,40

145 760,75
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Dochód z tytułu użytkow ania
wieczystego nieruchom ości,

37 200,02

47 796,98

113

85

służebności i trw ałego zarządu
W ydanych decyzji
adm inistracyjnych

6.11 Administracja architektoniczno-budowlana
Starostwo Powiatowe w Otwocku w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej
wykonuje w szczególności zadania w zakresie:
1) sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa
budowlanego,
2) przygotowywania decyzji administracyjnych i innych pism w sprawach
określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz przepisami
szczególnymi,
3) sprawowania kontroli posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
4) wydawania zaświadczeń z zakresu prawa budowlanego,
5) dokonywania czynności kontrolnych przy wykonywaniu obowiązków
określonych przepisami prawa budowlanego,
6) opiniowania i uzgadniania spraw z zakresu planowania i zagospodarowania
przestrzennego,
7) uczestniczenia, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach
inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępniania wszelkich dokumentów
i informacji związanych z tymi czynnościami,
8) wydawania zezwoleń na realizację inwestycji drogowych.
Porównanie roku 2020 z rokiem 2019
Działanie
D ecyzje adm inistracyjne o

R o k 2019

R o k 2020

1 561

1 656

116

128

563

629

50

85

pozwoleniu na budowę
D ecyzje adm inistracyjne na
rozbiórkę
Decyzje adm inistracyjne w
zakresie przeniesienia,
um orzenia i uchylenia decyzji
Zaśw iadczenia o
samodzielności lokali

6.12 Gospodarka wodna
Starosta prowadzi nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych zgodnie z ustawą
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W 2020 r. Powiat Otwocki udzielił spółkom wodnym
działającym na terenie powiatu otwockiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na
dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na obszarze
działania poszczególnych spółek. Dotację otrzymały następujące spółki wodne (zgodnie
z regulaminem do 60% wartości realizowanego przez spółkę zadania):
1)Spółka Wodna Majdan w kwocie 6 000 zł,
2)Spółka Wodna Pogorzel w kwocie 8 400 zł,
3)
Spółka Wodna Wiązowna Północna w kwocie 2 800 zł,
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Spółka Wodna Podbiel w kwocie 7 000 zł,
Spółka Wodna Dąbrówka w kwocie 7 000 zł,
Spółka Wodna Ostrów w kwocie 7 500 zł,
Spółka Wodna Stara Wieś w kwocie 2 800 zł,
Spółka Wodna Zakręt w kwocie 4 200 zł,
Spółka Wodna Południe w kwocie 7 000 zł,
Spółka Wodna Centrum w kwocie 2 800 zł,
Spółka Wodna Celestynów Północ w kwocie 4 200 zł.

Łączna kwota dofinansowania dla spółek wodnych w 2020 r. wyniosła 59 700,00 zł.
(w roku 2019 kwota ta wyniosła 79 370,00 zł.).
6.13 Ochrona środowiska i przyrody
Powiat Otwocki realizował zadania w zakresie ochrony przyrody, m.in. współpracował przy
realizacji „XXI Powiatowych Warsztatów Ekologicznych - Spotkań nad Świdrem”.
Z budżetu powiatu dla laureatów konkursów zostały zakupione nagrody książkowe w kwocie
1 500 zł.
Porównanie roku 2020 z rokiem 2019
R o k 2019

R o k 2020

Pozw olenia na wprowadzanie
gazów i pyłów do powietrza

Działanie

12

5

Pozw alania na w prowadzanie
do środowiska substancji lub
energii

4

1

Zezw olenia na prowadzenie

12

15

4

7

16

13

770

802

W yłączanie gruntów rolnych z
produkcji rolniczej [sprawy]

22

57

Ochrona roślin, zieleni i
zadrzewień [spawy]

211

192

Adm inistrowanie łowiectwem

9

14

Plany łowieckie

1

1

63

450

303

286

289

336

odzysku unieszkodliwiania,
zbierania odpadów
Decyzje o dopuszczalnym
poziom ie hałasu, w tym
pozw olenia na em itowanie
hałasu do środowiska
Z głaszanie eksploatacji
instalacji, których użytkowanie
nie w ym aga pozwolenia
[sprawy]
Przeznaczanie gruntów rolnych
i leśnych na cele nierolnicze i
nieleśne [sprawy]

Uproszczone plany urządzenia
lasów [sprawy]
W ydaw anie kart wędkarskich i
wtórników kart wędkarskich i
kart łow iectw a podw odnego
W ydanych decyzji
adm inistracyjnych
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6.14 Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe
Starosta zgodnie z ustawą o lasach sprawuje nadzór nad gospodarką leśną, nadzór ten może
powierzyć nadleśniczemu. Zgodnie z zawartymi porozumieniami z dnia 30.03.2015 r. zadania
Starosty wynikające z ustawy o lasach, dotyczące nadzoru nad lasami niestanowiącymi
własności Skarbu Państwa, zostały przekazane nadleśniczym. Nadzór prowadzony w 2020 r.
przez Nadleśnictwo Celestynów obejmował obszar 9146 ha, natomiast nadzór prowadzony
przez Nadleśnictwo Mińsk obejmował obszar 1884 ha.
Kwota wypłacona nadleśnictwom za nadzór nad lasami w 2020 r. wyniosła 187 510,00 zł.
6.15 Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
W roku 2020 Komisja bezpieczeństwa i porządku zebrała się na trzech posiedzeniach. Ogólna
analiza bezpieczeństwa na obszarze Powiatu Otwockiego nie wykazywała większych
problemów związanych ze szczególnym zagrożeniem porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli.
Największym wyzwaniem dla służb, a w szczególności Policji i SANEPID-u, była realizacja
zadań związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19, poprzez zapewnienie przestrzegania
kwarantanny przez mieszkańców oraz stosowania się do obostrzeń nałożonych przez
rozporządzenia rządowe dla instytucji i ludności.
Zarządzeniem Nr 62/2020 Starosty Otwockiego z dnia 5 października 2020 r. w sprawie
powołania Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego w czasie epidemii COVID-19 został powołany Sztab Antykryzysowy, w skład którego weszli:
1)
Starosta Otwocki - Przewodniczący,
2)
Wicestarosta Otwocki - Zastępca Przewodniczącego,
3)
Komendant Powiatowej Policji,
4)
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
5)
Kierownik komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Otwocki
odpowiedzialnej za zarządzanie kryzysowe,
6)
Sekretarz Powiatu Otwockiego,
7)
Dyrektor Oświaty Powiatowej,
8)
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku,
9)
10) Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji,
11) Prezydent Miasta Otwock,
12) Burmistrz Józefowa,
13) Burmistrz Karczewa,
14) Wójt Gminy Celestynów,
15) Wójt Gminy Kołbiel,
16) Wójt Gminy Osieck,
17) Wójt Sobienie-Jeziory,
18) Wójt Gminy Wiązowna.

52 | S t r o n a

RAPORT O STANIE POWIATU OTWOCKIEGO

6.16 Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego
magazynu przeciwpowodziowego, ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska
W ramach ochrony przeciwpowodziowej prowadzony był stały monitoring stanów wody na
rzece Wiśle oraz komunikatów hydrologicznych, uczestniczono w okresowych przeglądach
wałów przeciwpowodziowych, a także prowadzono współpracę z Wodami Polskimi przy
aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
Powiat Otwocki w magazynie przeciwpowodziowym posiada 50 tys. sztuk worków (razem z
gminami - 179 tys. sztuk) oraz inne elementy wyposażenia, służące ochronie
przeciwpowodziowej. Ponadto aktualizuje ilościowe wykazy posiadanych zasobów
magazynowych w gminach.
W zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowana na jest stała współpraca z Komendą
Powiatową PSP w Otwocku, polegająca na harmonizowaniu i aktualizowaniu zapisów
Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Planu Ratowniczego PSP
w Otwocku. Ponadto w działaniach prewencyjnych i zabezpieczających uczestniczy
Otwockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W 2020 roku głównym polem
działania, koordynacji i współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
służbami, inspekcjami i strażami było zwalczanie pandemii COVID-19. Inne zagrożenia nie
wystąpiły, ale były na bieżąco monitorowane.
6.17 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy
INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA
Według stanu na dzień 31.12.2020 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Otwocku wynosiła 2 380 osób, (1 107 kobiet, 1 273 mężczyzn). W
porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku była wyższa o 576 osób, tj. o 31,9%.
Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
Gm iny

Stan na 31.12.2019

Stan na 31.12.2020

Liczba bezrobotnych

Liczba bezrobotnych

ogółem
w liczbach
% do ogólnej
bezwzględnych
liczby
bezrobotnych

ogółem
w liczbach
% do ogólnej
bezwzględnych
liczby
bezrobotnych

W zrost / spadek
bezrobocia
w liczbach
bezwzględnych

% do ogólnej
liczby
bezrobotnych

% do ogólnej
liczby
bezrobotnych
z danej gminy

O tw ock

748

41,5

981

41,2

+233

+12,9

+31,2

Józefów

269

14,9

351

14,8

+82

+4,5

+30,5

K arczew

238

13,2

322

13,5

+84

+4,7

+35,3

W iązowna

164

9,1

227

9,5

+63

+3,5

+38,4

C elestynów

158

8,8

220

9,2

+62

+3,4

+39,2

K ołbiel

84

4,6

113

4,8

+29

+1,6

+34,5

O sieck

66

3,6

69

2,9

+3

+0,2

+4,6

SobienieJeziory

77

4,3

97

4,1

+20

+1,1

+26,0

Razem

1804

100

2380

100

+576

+31,9

x
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Poziom stopy bezrobocia

Wskaźnik stopy bezrobocia dla Powiatu Otwockiego wyniósł w grudniu 2020 r. 4,9%.
W porównaniu z grudniem 2019 r. stopa bezrobocia w powiecie zwiększyła się o 1,2 punktu
procentowego. W tym samym czasie w Polsce wskaźnik ten wzrósł o 1 punkt procentowy
i wyniósł 6,2%, natomiast w województwie mazowieckim wzrósł o 0,8 punktu procentowego
i wyniósł 5,2%.
W 2020 r. w powiecie otwockim najniższe wartości stopy bezrobocia odnotowano od stycznia
do marca. Osiągnęły one wówczas poziom 3,9%. Natomiast od kwietnia stopa bezrobocia
systematycznie rosła, osiągając najwyższe wartości w listopadzie - 4,8% oraz grudniu 4,9%. Przyczyną tego zjawiska było rozprzestrzenienie się COVID-19.
RYNEK PRACY
W 2020 r. w Powiecie Otwockim realizowano:
1)
Usługi rynku pracy, tj.:
a)
pośrednictwo pracy, w tym pośrednictwo pracy w ramach EURES,
b)
poradnictwo zawodowe,
c)
szkolenia i przekwalifikowania dla osób bezrobotnych.
2)
Instrumenty rynku pracy, m.in. staże, prace interwencyjne, roboty publiczne,
dofinansowanie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy, bony dla bezrobotnych do 30 roku życia - stażowy
oraz zatrudnieniowy, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego
bezrobotnego 50+, refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia, prace
społecznie użyteczne, dodatek aktywizacyjny.
Ponadto w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) wspierane było kształcenie
ustawiczne pracowników i pracodawców.
54 | S t r o n a

RAPORT O STANIE POWIATU OTWOCKIEGO

Pośrednictwo pracy
W roku 2020 pośrednicy podejmowali działania dotyczące współpracy z pracodawcami
w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy oraz nawiązywania współpracy z nowymi
podmiotami, w wyniku których do Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku wpłynęło ogółem
5 622 oferty pracy.
Ogółem w 2020 r. wydano 199 skierowań, z tego :
1)
113 na zgłoszone wolne miejsca pracy,
2) 73 w celu odbycia stażu w miejscu pracy,
3) 13 na prace społecznie użyteczne.
W 2020 r.pracę podjęło ogółem 1 420 osób bezrobotnych (704 kobiety ; 716mężczyzn).
Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku upowszechniałinformacje o wolnych miejscach pracy
zgłaszanych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach sieci EURES.
W 2020 r. wpłynęło do Powiatowego Urzędu Pracy 70 ofert pracy na 738 miejsc pracy m.in.
z krajów: Holandia, Norwegia, Niemcy, Wielka Brytania, Belgia, Hiszpania, Austria, Francja,
Bułgaria, Słowacja, Finlandia.
Zatrudnianie cudzoziemców
W 2020 r. realizowano zadania w zakresie wydawania zezwoleń na pracę sezonową dla
cudzoziemców oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom dla
obywateli 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki
Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy.
W 2020 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku wpłynęło 3 446 oświadczeń
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z czego do ewidencji wpisano 3 105
oświadczeń. Najwięcej oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
przyjęto dla obywateli Ukrainy, tj. 3 119, (tj. 90,5% ogółu przyjętych oświadczeń).
W roku 2020 do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 1 507 wniosków celem wydania
zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca, natomiast wydano 457 zezwoleń na pracę
sezonową cudzoziemca na terytorium RP. Najwięcej wniosków o wydanie zezwolenia na
pracę sezonową przyjęto dla obywateli Ukrainy, tj. 1 361 (tj. 90,3% ogółu przyjętych
wniosków).
Poradnictwo zawodowe
Zadaniem doradców zawodowych było udzielanie profesjonalnej pomocy osobom mającym
problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Zakres porad udzielonych osobom bezrobotnym
dotyczył wyboru odpowiedniego szkolenia, konstruowania długofalowych planów
życiowych, pomocy w stanach frustracji związanych z niepowodzeniami w znalezieniu pracy,
w budowaniu odporności na stres i wiary w swoje możliwości.
W 2020 roku doradcy zawodowi udzielali porad indywidualnych w ograniczonym zakresie ze
względu na panującą pandemię COVID-19. Metodyka doradztwa indywidualnego zmierzała
do tego, aby osoby bezrobotne nauczyły się oceniać własną pozycję zawodową, rozpoznawać
swoje możliwości i wykorzystywać je do samodzielnego poszukiwania pracy. Ponadto, osoby
bezrobotne mogły także uzyskać pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych.
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W 2020 r. udzielono 65 indywidualnych porad zawodowych. Doradcy zawodowi udzielali
informacji zawodowych osobom bezrobotnym. Informacje dotyczyły głównie edukacji,
możliwości zatrudnienia, dostępności szkoleń, danych o zawodach (opis zawodu, wymagania
zdrowotne, możliwości kształcenia).
Szkolenia i przekwalifikowania
W 2020 r. w szkoleniach organizowanych na wniosek osób bezrobotnych udział wzięło
16 osób. Bezrobotni najczęściej wybierali szkolenia z zakresu: prawo jazdy kat. C
z kwalifikacją wstępną przyspieszoną, obsługi wózka jezdniowego, obsługi maszyn
budowlanych, stylizacji paznokci.
Instrumenty Rynku Pracy
W 2020 r. w Powiecie Otwockim realizowano następujące programy rynku pracy:
1)
prace interwencyjne
W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku zorganizował prace interwencyjne
w 10 zakładach pracy, pracę podjęło 10 osób bezrobotnych (6 kobiet ; 4 mężczyzn).
W stosunku do 2019 r. liczba skierowanych spadła o 11 osób, tj. o 50,0%.
Ogółem pracami objęto 21 osób (z tego 11 osób kontynuowało pracę z 2019 r.)
2)
roboty publiczne
W 2020 roku w ramach robót publicznych pracę podjęło 46 osób (9 kobiet ; 37
mężczyzn). W stosunku do 2019 r. liczba skierowanych zmniejszyła się o 9 osób,
tj. o 6,8%.
Ogółem robotami publicznymi objęto 46 osób (z tego 16 osób kontynuowało pracę
z 2019 r.).
3)
staże
W 2020 roku ogółem na staż skierowano 54 osoby bezrobotne. W stosunku do 2019 r.
liczba skierowanych na staż zmniejszyła się o 58 osób, tj .50,0%.
Ogółem stażami objęto 97 osób (z tego 43 osoby kontynuowało staż rozpoczęty
w 2019 r.)
4)
bon stażowy
W 2020 roku kontynuowano realizację 4 bonów stażowych finansowanych ze środków
algorytmowych Funduszu Pracy.
5)
bon zatrudnieniowy
W 2020 r. urząd wydał 1 bon zatrudnieniowy i kontynuował realizację 2 bonów
zatrudnieniowych z 2019 r.
6)
dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego 50+
Ogółem tą formą wsparcia objęto 19 osób (z tego 18 osób kontynuowało zatrudnienie
rozpoczęte w 2019 r. wobec których pracodawca zobowiązany był do dalszego
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zatrudnienia przez
dofinansowania).

okres

6

miesięcy

po

upływie

okresu

przysługiwania

7)
prace społecznie użyteczne
W 2020 roku prace społecznie użyteczne zorganizowały 2 gminy, tj. Wiązowna
i Celestynów dla 13 osób (4 kobiety ; 9 mężczyzn).
Skierowani bezrobotni na prace społecznie użyteczne wykonywali zadania m.in.
z zakresu prac porządkowych na terenie gmin oraz obiektów użyteczności publicznej,
pomagali w opiece nad osobami starszymi, prowadzili prace porządkowe i remontowe
na drogach gminnych.
8)
jednorazowe środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej
W 2020 r. zawarto z bezrobotnymi 51 umów, w ramach których powstało 51 nowych
firm na terenie powiatu otwockiego. Bezrobotni najczęściej rozpoczynali działalność
gospodarczą o profilu usługowym i handlowym.
W 2020 roku 82 osoby zakończyły wymagany okres prowadzenia działalności
gospodarczej tj. 12 miesięcy.
9)

refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby
bezrobotnej
W 2020 r. zawarto z pracodawcami 2 umowy, w ramach których 3 osoby bezrobotne
podjęły zatrudnienie (w tym 1 na uzupełnienie), natomiast 5 osób kontynuowało
zatrudnienie w ramach umów zawartych w latach 2017-2019.
10) refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia
W 2020 roku w ramach refundacji kosztów zatrudnienia 5 osób kontynuowało
zatrudnienie w ramach umów zawartych w latach 2018-2019. Monitoring tego
programu zakończył się w 2020 r.
11) dodatek aktywizacyjny
W 2020 r. przyznano prawo do dodatku aktywizacyjnego dla 168 osób bezrobotnych,
które z własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie w okresie pobierania zasiłku. Ogółem
wydatki na ten cel w roku 2020 wyniosły 165 487 zł.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
W roku 2020 ogółem limit środków finansowych na Krajowy Fundusz Szkoleniowy wynosił
704 000 zł i był mniejszy o 9,9% w stosunku do roku 2019.
W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku ogłosił 2 nabory w celu pozyskania wniosków
od pracodawców na kształcenie ustawiczne dla pracowników. Wpłynęło 80 wniosków
i podpisano 44 umowy z pracodawcami, w ramach których objęto kształceniem ustawicznym
186 osób. Liczba ta była większa w stosunku do 2019 roku o 30,5%.
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REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim
(IV)”
Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku realizował projekt pozakonkursowy pt. „Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (IV)” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”. Działanie 1.1
„Wsparcie osób młodych pozostających na regionalnym rynku pracy”. Poddziałanie 1.1.1
„Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Całkowita wartość projektu na 2020r.: 3 857 517,00 zł z tego wydatkowano kwotę
w wysokości 2 935 308,00 zł, tj. 76,1%.
Projekt skierowany był:
1) do ludzi młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, w tym osób
z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Otwocku jako osoby bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu,
2) osób korzystających ze wsparcia w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020r.
0 szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
1 zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych tj. przedsiębiorców zatrudniających pracowników
(art. 15zzb), przedsiębiorców niezatrudniających pracowników (art. 15zzc) oraz
pracowników organizacji pozarządowych (art. 15zze).
Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.12.2022 r.
W 2020 r. łączna liczba beneficjentów projektu wyniosła 572 osoby w tym 58 osób
bezrobotnych.
W ramach projektu realizowano:
1) działania aktywizacyjne: pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, staże,
szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundację
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne
2) instrumenty
dofinansowania
zadań
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie
otwockim (III)”
Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku przystąpił do realizacji projektu pozakonkursowego na
lata 2019-2020 pn.: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie otwockim (III)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy” Działanie 8.1
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP”.
Całkowita wartość projektu na 2020r.: 2 277 875,00 zł, z tego wydatkowano kwotę
w wysokości 2 234 302,00 zł, tj. 98,09%.
Projekt skierowany był do:
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1)

osób bezrobotnych należących do grup defaworyzowanych, tj. kobiet, osób
powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale
bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach pozostających bez pracy oraz
mężczyzn w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia,
2)
osób korzystających ze wsparcia w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020r.
0 szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
1 zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych tj. przedsiębiorców zatrudniających pracowników
(art. 15zzb) oraz przedsiębiorców niezatrudniających pracowników (art. 15zzc).
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.
W 2020 r. łączna liczba beneficjentów projektu wyniosła 343 osoby w tym 143 osoby
bezrobotne.
W ramach projektu realizowano:
1) działania aktywizacyjne: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundację kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, staże, szkolenia
2) instrumenty
dofinansowania
zadań
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
i zwalczanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z późń. zm.) Powiatowy
Urząd Pracy w Otwocku realizował Tarczę Antykryzysową, której celem było wsparcie
finansowe przedsiębiorców i ochrona miejsc pracy.
Pomoc finansowa dotyczyła następujących instrumentów:
1) pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy,
2) dofinasowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
3) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych
składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców,
4) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych
składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych, kościelnej
osoby prawnej,
5)
dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
mikroprzedsiębiorcy.
Na powyższy cel pozyskano środki w wysokości 55 000 000 zł. W 2020 r. wpłynęło 9 666
wniosków od przedsiębiorców, podpisano 7 536 umów oraz wypłacono wsparcie finansowe
na kwotę 47 816 919 zł.
POZIOM I STRUKTURA WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRACY
Zgodnie ze sprawozdawczością dotyczącą przychodów i wydatków Funduszu Pracy - według
formularza sprawozdawczego MRPiPS-02 za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020r.
z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 55.856.211 zł.
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Poziom i struktura wydatków z Funduszu Pracy w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
L p.

W yszczególnienie

W ykonanie
od 1.01.2020 r.
do 31.12.2020 r.

1.

Zasiłki dla bezrobotnych

2.

Dodatki aktywizacyjne

4 541 452
165 487

3.

Szkolenia i przekwalifikow ania

68 179

4.

Bony szkoleniowe

5.

Prace interwencyjne

6.

Roboty publiczne

334 527

7.

Staże

373 616

8.

Bony stażowe

9.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

1 211 082

0
48 255

4 631

10.

W yposażenie i doposażenie stanowisk pracy

46 394

11.

Prace społecznie użyteczne

10 691

12.

Bony zatrudnieniowe

6 488

13.

Refundacja dofinansow ania wynagrodzenia 50+

76 088

14.

Bon na zasiedlenie

17.

Krajow y Fundusz Szkoleniowy (KFS)

18.

K oszty dojazdu (inne)

19.

K oszty badań lekarskich (inne)

20

Inne instrum enty COV ID-19

21

0

Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników

674 595
0
0
47 816 919
84 073

zatrudnionych na kluczowych stanowiskach
22

K oszty organizowania partnerstw a lokalnego

0

23

K oszty inform acji o usługach i partnerach rynku
pracy

0

24

K oszty związane z obsługą osób bezrobotnych

138 940

(koszty wezwań i zawiadom ień, prow izja bankowa,
usługi pocztowe i telekom unikacyjne, koszty
sądowe i egzekucyjne, druki i formularze itp.)
25

K oszty systemu teleinform atycznego

26

K oszty szkolenia i studiów kadry służb zatrudnienia

27

K oszty postępowania sądowego i egzekucyjnego
R azem

244 212
10 540
42
55 856 211

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na
finansowanie zadań w województwie, Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku na rok 2020
zgodnie z decyzjami Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej otrzymał środki
limitowane w wysokości 867 444 zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego
w wysokości 3 167 856 zł, z rezerwy MRPiPS na kwotę 55 000 000 zł oraz środki dotyczące
wydatków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kwotę 704 000 zł.
Łączna kwota limitowanych środków Funduszu Pracy przyznanych na rok 2020 wyniosła
59 739 300 zł z przeznaczeniem na realizację aktywnych programów wynikających z ustawy
0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w celu zapobiegania bezrobociu
1 ograniczeniu jego skutków, dofinansowania różnych form kształcenia ustawicznego
adresowanego do pracodawców i pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego oraz dofinansowania nowych zadań związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
W dniu 25 maja 2020 r. Zarządzeniem nr 36/2020 Starosty Otwockiego powołana została
Powiatowa Rada Rynku Pracy na kadencję w latach 2020-2024.
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6.18 Ochrona praw konsumenta
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTA W OTWOCKU
W roku 2020 Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Otwocku działał w sposób dostosowany
do obostrzeń związanych z panującą pandemią COVID-19, tj. w trybie stacjonarnym
w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 19 marca 2020 roku oraz w okresie od 12 maja 2020
roku do 19 października 2020 roku. W pozostałym okresie praca była wykonywana w trybie
zdalnym, tj. poprzez porady udzielane telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz za
pośrednictwem poczty tradycyjnej.
W roku 2020 do Powiatowego Rzecznika Konsumentów wpłynęło łącznie 126 pisemnych
skarg na naruszenie praw konsumentów. Postępowania te zostały zakończone w roku 2020.
Skargi, które konsumenci wnieśli w 2020 roku dotyczyły między innymi sposobu
rozpatrzenia reklamacji przez sprzedawców:
1)
usług telekomunikacyjnych,
2)
butów oraz odzieży,
3)
sprzętu elektronicznego, sprzętu RTV i AGD,
4)
energii elektrycznej, gazu.
Co do zasady postępowania te kończyły się uznaniem roszczeń konsumentów przez
przedsiębiorców. Z uwagi na ciężki okres, jeśli chodzi o funkcjonowanie działalności
gospodarczej, to jest ok. 10 spraw, w których przedsiębiorcy się nie wypowiedzieli z uwagi na
zawieszenie lub zakończenie działalności gospodarczej z powodu trudnej sytuacji
ekonomicznej.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił konsumentom łącznie 1000 informacji i porad
prawnych, w tym wystąpień pisemnych do pomiotów gospodarczych. Należy zauważyć, iż
ilość osób chcących uzyskać pomoc prawną czy też poradę jest pomimo panującej pandemii
jest zaskakująco duża.
Zapytania konsumentów dotyczyły bardzo różnych dziedzin, np. spraw telekomunikacyjnych,
sprzedaży energii elektrycznej i gazu, sprzętu RTV i AGD, ubezpieczeń, reklamacji
komputerów i akcesoriów do nich, jak również umów zawieranych na odległość i poza
lokalem przedsiębiorstwa, a w szczególności na tzw. Pokazach, oraz spraw związanych z
dochodzeniem należności cywilnych. O 70% w odniesieniu do lat ubiegłych wzrosła pomoc
prawna dla osób starszych, które pomimo panującej pandemii i wszelkiego rodzaju obostrzeń
padają ofiarą firm oferujących do sprzedaży na pokazach sprzęty do zabiegów
rehabilitacyjnych, zestawy garnków czy urządzeń, których wartość znacznie przekracza
wartość rzeczywistą. Świadomość prawna osób starszych przyczynia się do tego, iż po
zgłoszeniu się do rzecznika udaje się odstąpić od zawartej umowy kupna-sprzedaży oraz
zakończyć sprawę zawartej przy okazji umowy kupna-sprzedaży umowę kredytu
konsumenckiego.
Udzielanie pomocy konsumentom to nie tylko udzielanie wyjaśnień, informacji czy też porad
prawnych, ale również pomoc w sporządzaniu projektów pism dotyczących odstąpienia od
umowy, pozwów do sądu bądź też pism procesowych niezbędnych w toku postępowania
sądowego, a także pism do organów egzekucyjnych. W roku 2020 rzecznik udzielił pomocy
konsumentom w samodzielnym dochodzeniu roszczeń przez sądami w 188 sprawach.
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Przedmiotem sporządzanych pozwów jest głównie zapłata za zakupiony przez konsumentów
towar z wadami fizycznymi.
W 2020 r. rzecznik nie podejmował działań wynikających z art. 42 ust. 5 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów w zw. z art. 63 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie
przedstawienia sądowi istotnego poglądu dla sprawy, informował jednak konsumentów
0 aktualnej linii orzecznictwa, treści klauzul abuzywnych i numerach, pod jakimi zostały
wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
1 Konsumentów.
Rzecznik z uwagi na brak takiej konieczności nie występował z wnioskami w sprawie
stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów
konsumentów oraz o ukaranie o wykroczenia na szkodę konsumentów (art. 42 ust. 1 pkt 3 cyt.
wyżej ustawy), nie podejmował działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym i ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu
grupowym. Nie występował również z pozwami o uznanie postanowień umownych
za niedozwolone.
Podobnie jak w latach ubiegłych rzecznik utrzymywał kontakty z Urzędem Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, a także z Federacją Konsumentów oraz
reagował niezwłocznie na wnioski o przekazanie dokumentów do organów ścigania.
Porównanie roku 2020 z rokiem 2019
D ziałanie

2019

Pisemne skargi
Inform acje

i

wystąpienia

porady

prawne,

pisem ne

do

w

tym

2020

149

126

2 078

1 000

262

188

pom iotów

gospodarczych
Ilość udzielonych pom ocy konsum entom w
samodzielnym dochodzeniu roszczeń przez
sądami

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Nieodpłatna pomoc prawna prowadzona była w roku 2020 przez Powiat Otwocki w pięciu
punktach zlokalizowanych w gminach z terenu powiatu. W drodze przeprowadzonego
konkursu na rok 2020 nie została wyłoniona organizacja pozarządowa odpowiedzialna za
obsługę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - żadna ze złożonych ofert w konkursie nie
spełniała wymogów. W związku z tym Starosta na podstawie przepisu art. 11 ust. 2 w
związku z art. 10 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej - przekazał do Okręgowej Izby Adwokackiej oraz do
Okręgowej Izby Radców Prawnych informację, że nie wyłonił w konkursie organizacji na
powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
edukacji prawnej na terenie Powiatu Otwockiego w 2020 r. Mając powyższe na uwadze, w
roku 2020 Okręgowa Izba Adwokacka oraz do Okręgowa Izba Radców Prawnych kierowała
do punktów adwokatów i radców prawych. W punktach obsługę zapewniały osoby
uprawnione, które mogły pochwalić się bogatym doświadczeniem zawodowym.
Z porad prawnych na terenie Powiatu Otwockiego skorzystało łącznie 1056 osób
uprawnionych do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej.
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W tym miejscu należy zauważyć, iż od marca do czerwca 2021 r. oraz od listopada do
grudnia 2021 r. porady udzielane były za pośrednictwem środków porozumiewania się na
odległość - najczęstszą formą wybieraną przez osoby zainteresowane był telefon.
Porównanie roku 2020 z rokiem 2019
D ziałanie
Udzielone porady prawne

2019

2020

1447

1056

6.19 Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w ramach zadań własnych powiatu
wykonano m.in. prace:
1)
opracowano projekt budowlany przyłącza wodociągowego dla budynku Starostwa
Powiatowego w Otwocku oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na
ul. Komunardów 10,
2)
wykonano przyłącze wodociągowe dla budynku Starostwa Powiatowego
w Otwocku oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego na ul. Komunardów 10,
3)
wymieniono kocioł grzewczy w ramach remontu istniejącej instalacji grzewczej
w budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ulicy Komunardów 10,
4)
przebudowano główne wejścia do Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w restrukturyzacji przy ul. Batorego 44 w Otwocku,
5)
opracowano Audyt energetyczny dla budynku Starostwa Powiatowego
w Otwocku przy ul. Górnej 13,
6)
opracowano Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku
Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13,
7)
opracowano Projektu remontu pokrycia dachowego budynku Starostwa
Powiatowego w Otwocku przy ulicy Górnej 13,
8)
zmodernizowano oświetlenie (wymiana na lampy LED) w budynku Starostwa
Powiatowego w Otwocku przy ulicy Górnej 13,
9)
zamontowano oświetlenie typu LED z czujnikiem ruchu na budynku Starostwa
Powiatowego w Otwocku przy ulicy Górnej 13,
10) wykonano zjazd publiczny z drogi gminnej ul. Rzemieślnicza na terenie działki
186/1 obr. 43 na działkę nr ew. 32/5 obr 43 - Urząd Starostwa Powiatowego
w Otwocku,
11) zamontowano szlaban parkingowy na terenie Starostwa Powiatowego w Otwocku
przy ulicy Górnej 13. od ulicy Rzemieślniczej,
12) wykonano nasadzeń w liczbie 12 szt. sosny pospolitej na terenie Starostwa
Powiatowego w Otwocku przy ulicy Górnej 13.
6.20 Obronność
W zakresie realizacji zadań związanych z obronnością realizowane były następujące
działania:
1)
przygotowanie planów szkolenia obronnego,
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2)
3)
4)
5)

prowadzenie szkoleń,
uczestnictwo w ćwiczeniach z praktycznej realizacji zadań Akcji Kurierskiej,
aktualizacja planów, zestawień i baz danych na potrzeby wojska, zlecanych przez
Wojewodę i Komendanta WKU w Garwolinie,
W spółpraca z Wojskami Obrony Terytorialnej.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Kwalifikacja wojskowa została przeprowadzona od 3 lutego 2020 roku do 3 marca 2020 r.
Przed Powiatową Komisja Lekarską stanęło 570 mężczyzn rocznika podstawowego
i 18 mężczyzn roczników starszych oraz 7 kobiet rocznika starszego, w tym 1 kobieta w
trybie ochotniczym.
W okresie trwania kwalifikacji wojskowej 1 osoba (rocznik podstawowy) złożyła odwołanie
do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Warszawie od orzeczenia Powiatowej
Komisji Lekarskiej w Otwocku.
W wyniku wszczęcia procedury przymusowego doprowadzenia osób podlegających
kwalifikacji, które nie stawiły się przed Powiatową Komisją Lekarską w Otwocku,
zanotowano 5 przypadków interwencji Policji w postępowaniu przymusowego
doprowadzenia.
W czasie prac komisji wydano 7 orzeczeń o zdolności do czynnej służby wojskowej w trybie
zaocznym w oparciu o przeprowadzone wcześniej przez Powiatową Komisją Lekarską
w Otwocku badanie własne oraz na podstawie posiadanej dokumentacji.
Porównanie roku 2020 z rokiem 2019
D ziałanie

2019

2020

Liczba m ężczyzn rocznika podstawowego,

579

570

26

18

-

7

która

stanęła

przed

Powiatową

Kom isja

Lekarską
Liczba m ężczyzn rocznika starszego, która
stanęła przed Powiatową Kom isja Lekarską
Liczba kobiet, która stanęła przed Powiatową
Kom isja Lekarską

6.21 Promocja powiatu
Rok 2020 był czasem przede wszystkim walki z pandemią i wyzwań z nią związanych. Udało
się jednak zorganizować lub współorganizować wydarzenia, które miały za zadanie m.in.
promocję powiatu. Wśród nich wymienić można:
1)
IX Ogólnopolski Przegląd Teatrów dla Dzieci „Bez Sceny”,
2)
Spotkanie historyczne z cyklu „Żołnierze Wyklęci”,
3)
„40 Półmaraton Wiązowski”,
4) „Intronizacja XXV Króla Kurkowego »Lechitów«”,
5) „Koncert Charytatywny dla rodzin ofiar wypadków komunikacyjnych z terenu
Powiatu Otwockiego”,
6)
Koncert Charytatywny „Kabaret Hrabi dla Promyczka” na 10-lecie Domowego
Hospicjum Dziecięcego „Promyczek” w Otwocku,
7)
„Piernikowanie” - Świąteczne Pomaganie - Akcja na rzecz Domowego
Hospicjum Dziecięcego „Promyczek” w Otwocku,
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8)
9)
10)

„XXIX Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich w Małym Cichu”,
„XXXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka”,
„Finał Szlachetnej Paczki”.

Z innych, wartych uwagi zadań, można wymienić projekty, które promowały powiat jako
miejsce przyjazne przedsiębiorcom i ukazujące innowatorów zmieniających jego oblicze.
Powiat Otwocki we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
zorganizował VII edycję Forum Gospodarczego. Spośród 31 zgłoszeń Kapituła Konkursowa
wyłoniła laureatów, którzy otrzymali nagrodę Starosty Otwockiego - „Buzdygan Marszałka
Bielińskiego” oraz Nagrodę Rektora WSGE „Innowator Biznesu” dla Najlepszych
Przedsiębiorców oraz Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego. Ze względu na
obostrzenia w ubiegłym roku organizacja Forum w formie stacjonarnej nie była możliwa, ale
nie zrezygnowano z organizacji konkursu, tym bardziej chcąc wyróżnić podmioty, które
stanowią wzór w czasach niezwykłych wyzwań.
W roku 2020 odbyło się I Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele ponad 50 organizacji trzeciego sektora
działających na terenie Powiatu Otwockiego, a także przedstawiciele lokalnych samorządów.
Zorganizowano również wydarzenie pn. „Anioły Wolontariatu Powiatu Otwockiego”, którego
celem było między innymi promowanie idei wolontariatu i postaw prospołecznych, a także
edukacja mieszkańców poprzez informowanie ich o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy
wolontariuszy.
W trakcie roku, przeprowadzono również kampanie informacyjne na temat epidemii
koronawirusa (ulotki informacyjne, plakaty, filmy instruktażowe, banery), a także
zmodernizowano stronę internetową www.powiat-otwocki.pl. Odświeżony portal stał się
bardziej funkcjonalny, przejrzysty i atrakcyjny wizualnie, a jednocześnie jest dostosowany do
obecnych standardów technologicznych i wymagań dostępności.
W zakresie zakupu materiałów promocyjnych - oprócz ich zakupu na potrzeby wydarzeń
realizowanych przez Biuro Kultury i Promocji - współfinansowano także wydanie kalendarza
ściennego Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych na 2021 r.
6.22 Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
Fundamentem działań w tym zakresie jest Program współpracy Powiatu Otwockiego
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok, na podstawie uchwały nr 102/XIV/19 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 28 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Otwockiego
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 r. Celem głównym programu jest zapewnienie efektywnego
wykonywania zadań publicznych powiatu poprzez włączenie organizacji w realizację tych
zadań. Dokument został zrealizowany.
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Lista stow arzyszeń i ich zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r. (zadania
zrealizowane na podstawie otwartego konkursu ofert 1 „m ałego grantu”)
L p.

Nazwa organizacji

1.

Fundacja Promocji Kultury
„OtwA rte”

2.

Fundacja Promocji Kultury
„OtwA rte”
Fundacja M em brana

3.
4.

Otwockie Towarzystwo
Bluesa i Ballady
Stowarzyszenie na Rzecz
Z abytków Fortyfikacji Pro
Fortalicium

5.

Nazwa zadania

Form a dofinansowania

Czwarta edycja cyklu koncertów m uzyki
klasycznej „Klasyka na Leżakach - koncerty
prom enadowe w M uzeum W nętrz w Otwocku
W ielkim ”
X V II Europej ski Festiwal M uzyczny w
Otwocku 7-15 listopada 2020 roku
Realizacja festiwalu „M em brana. Festiwal nad
rzeką”
Festiwal O tw ock Blues Bazar 2020

otw arty konkurs ofert

Kwota dofinansowania z
Pow iatu Otwockiego
20 000,00

otw arty konkurs ofert

5 000,00

otw arty konkurs ofert

3 000,00

otw arty konkurs ofert

10 000,00

Organizacja im prezy plenerowej „XIV Piknik
forteczny na Dąbrowieckiej Górze 100
rocznica Bitw y Warszawskiej 1920 oraz
opracowanie i w ydanie popularno-naukowej
publikacji pod roboczym tytułem Przedm oście
W arszaw a w Bitwie W arszawskiej 1920 część południowa

otw arty konkurs ofert

10 000,00

Lista stow arzyszeń i ich zadania w zakresie w spierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. (zadania zrealizowane na podstaw ie
otwartego konkursu ofert i „m ałego grantu”)
L p.

Nazwa organizacji

1.

Klub M otocyklow y Z ryw
M C POLAND

2.

UKS Bieliki

Nazwa zadania

Form a dofinansowania

Organizacja i przeprowadzenie sportowej
im prezy motocyklowej połączonej ze zbiórką
krwi „M otoserce”
Cykl zaw odów biegowych - Otwocka Liga
Biegow a oraz biegi uliczne Otwocka D ycha Otwocka Piątka

otw arty konkurs ofert

Kwota dofinansowania z
Pow iatu Otwockiego
2 000,00

otw arty konkurs ofert

4 000,00

Lista stow arzyszeń i ich zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2020 r. (zadania zrealizowane na podstawie otwartego konkursu
ofert i „m ałego grantu”)
Lp.
1.

Nazwa organizacji
Stowarzyszenie na Rzecz
Z abytków Fortyfikacji Pro
Fortalicium

Nazwa zadania

Form a dofinansowania

Rozbudowa szlaku „Przedm ościa W arszaw a”
na terenie powiatu otwockiego

otw arty konkurs ofert

K wota dofinansow ania z
Pow iatu Otwockiego
7 000,00

W roku 2020 współpracowano m.in.:
1) z Hufcem ZHP Otwock (organizacja Finałów WOŚP, udział nauczycieli
w komisjach konkursach),
2) z PCK (Gorączka Złota PCK - zbiórka grosików na letni wypoczynek dzieci
i młodzieży oraz pomoc szkolna i organizacja ciekawych zajęć pozalekcyjnych
dla najuboższych dzieci),
3) przy akcji charytatywnej „Nie bądź sknera, kup pampera” (wsparcie dla
potrzebujących noworodków i niemowląt z IOP w Otwocku - Fundacja Rodzin
Adopcyjnych, niepełnosprawnych dzieci z ZOL Kraszewo-Czubaki - Fundacja
Odzyskać Radość) oraz przy organizacji Misji Pomocy (Nowe Pokolenie
Warszawa),
4) przy akcji charytatywnej ,,Piernikowanie Świąteczne Pomaganie” - zdobienie
i sprzedaż pierników dla Hospicjum Promyczek,
5) ze schroniskiem dla zwierząt „PSYjaciele w potrzebie - Małe Boże” - przy
zbiórce karmy i funduszy na potrzeby schroniska,
6) z Fundacją Eagle-Orzeł Educational and Cultural Exchange, Inc. (obóz
artystyczno-językowy dla młodzieży z Powiatu Otwockiego),
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7)

8)
9)
10)

11)
12)

z Towarzystwem Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji
Społeczno-Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 1019 im. Żołnierzy AK IV
Rejonu „Fromczyn” (podniesienie i opuszczenie flagi państwowej z okazji
rozpoczęcia i zakończenia obozu artystyczno-j ęzykowego)
przy akcji „Czysty Otwock” (sprzątania śmieci z terenów Otwocka i Karczewa),
z Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim (wystawa w Galerii Urzecze.Art promowanie twórczości młodych plastyków, uczestników zajęć PMDK),
z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów Klanza (wymiana
doświadczeń pedagogicznych, tworzenie filmów promujących polską kulturę
ludową)
ze Stowarzyszeniem Plastyków Ziemi Otwockiej (promowanie wśród
uczestników zajęć sztuki współczesnej artystów regionalnych)
ze Stowarzyszeniem zrzeszającym ceramików Keramos w Warszawie (wymiana
doświadczeń z zakresu stosowania materiałów rzeźbiarskich).

6.23 Działalność w zakresie telekomunikacji
W roku 2020 przygotowano i wydano:
1)
1 zgodę i 5 sprzeciwów na budowę mobilnych stacji telekomunikacyjnych
w ramach
rozpatrzenia
6
złożonych
zgłoszeń
przez
operatorów
telekomunikacyjnych,
2)
6 pozytywnych decyzji o pozwoleniu na budowę bazowych stacji
telekomunikacyjnych i 2 negatywne w ramach rozpatrzenia 20 złożonych
wniosków przez operatorów telekomunikacyjnych o pozwolenie na budowę, przy
czym w 2021 r. wydano 2 pozytywne decyzje objęte wnioskami z 2020 r.;
2 wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia i 8 spraw jest w toku.
6.24 Zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży
W roku 2020 przygotowywane były pisma w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie
i powołanie komendantów powiatowych Policji i Powiatowej Straży Pożarnej.
W ramach budżetu Powiatu Otwockiego w roku 2020 przekazano środki na rzecz:
Policja

W ydatek

D otacja n a dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego segm ent „C” w wersji oznakowanej

50 000,00

D otacja n a dofinansowanie zakupu psa służbowego

7 700,00

D otacja na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego typu furgon Volkswagen Transporter

50 754,00

D otacja na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakow anego wyposażonego w wideorejestrator Skoda Superb

60 000,00

D otacja na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego segm. C Kia Cee'd

25 000,00

D otacja na dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo - terenow ego w policyjnej wersji nieoznakowanej Toyota Hilux

75 000,00

N agrody dla Policjantów KPP w Otw ocku zgodnie z porozum ieniem 42/CRU/2020/W F

10 000,00

D otacja na zakup alkom atu - Porozum ienie nr S.OS.U.0310.2.2020

7 636,00

R azem

286 090,00

Straż Pożarna

W ydatek

D otacja pt. „W zm ocnienie potencjału ratowniczego jednostki OSP Pogorzel i akcja inform acyjna dla m ieszkańców w

10 000,00

zw iązku z istniejącym zagrożeniem chem icznym na terenie gm iny O sieck” -zgodnie z U m ow ą Nr
198/CRU/2020/ORiS
K orzystanie z m ediów (woda, energia elektr., gaz)

5 100,00
R azem

15 100,00
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W ramach współpracy Powiat Otwocki w roku 2020 skierował pracowników do Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku w celu wsparcia bieżącej działalności
związanej z stanem epidemiologicznym.
TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY
Terenowy Punkt Paszportowy w Otwocku umiejscowiony jest w Urzędzie Miasta Otwocka
przy ul. Armii Krajowej 5.
Porównanie roku 2020 z rokiem 2019
2019

2020

Przyjęte wnioski paszportowe

D ziałanie

9 100

3 517

W ydane paszporty

9 100

3 658

7 Współpraca z innymi JST
W roku 2020 na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych gminy Powiatu
Otwockiego przekazały kwotę 1 024 500,00 zł w tym:
1) w kwocie 65 000,00 zł - dotacja z budżetu Gminy Celestynów,
2) w kwocie 100 000,00 zł - dotacja z budżetu Gminy Józefów,
3) w kwocie 75 000,00 zł - dotacja z budżetu Gminy Osieck,
4) w kwocie 140 000,00 zł - dotacja z budżetu Gminy Wiązowna,
5) w kwocie 644 500,00 zł - dotacja z budżetu Gminy Karczew.
W 2020 roku na realizację zadań inwestycyjnych pozyskano środki zewnętrzne:
1)
w kwocie 1 585 584,35 zł z Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2724W Karczew - Janów”,
2)
w kwocie 100 000,00 zł od Wojewody Mazowieckiego w ramach „Programu
ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań. Razem bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” na realizację zadania „Droga 2709W
w Powiecie Otwockim - bezpieczną drogą do szkoły dla dzieci z gminy
Wiązowna”.
W 2020 roku gminy Powiatu Otwockiego zawarły umowy na udzielenie pomocy rzeczowej
m.in.:
1)
gmina Otwock zobowiązała się do:
a)
przebudowy odcinków nawierzchni utwardzonych w obrębie dróg
powiatowych ul. Powstańców Warszawy, ul. Staszica, ul. Karczewskiej,
ul. Andriollego i ul. Orlej o następujących numerach 2715W, 2765W,
2755W,
b) opracowania
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
w
zakresie
rozbudowy drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Wawerskiej w Otwocku,
c)
wykonania odwodnienia ul. Wawerskiej oraz ul. Staszica w Otwocku,
d) opracowania
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
w
zakresie
przebudowy drogi powiatowej ul. Powstańców Warszawy,
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2)

gmina Sobienie-Jeziory zobowiązała się do zakupu materiałów brukarskich
niezbędnych do wykonania remontu chodnika w miejscowości Sobienie-Jeziory.

W roku 2020 zadanie pt. „Droga 2709W w Powiecie Otwockim - bezpieczną drogą do szkoły
dla dzieci z gminy Wiązowna”, które otrzymano dofinansowanie w ramach programu
ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań, było realizowane przy współpracy
z Gminą Wiązowną, Komendą Powiatową Policji w Otwocku, Strażą Pożarną w zakresie
promowania przedmiotowego programu i nauki właściwych zachowań dzieci i młodzieży.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w grudniu 2020 r. współpracowało
z gminami Powiatu Otwockiego w zakresie realizacji Modułu IV programu PFRON „Pomoc
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi”. Współpraca polegała na przygotowaniu paczek
żywnościowych w łącznej liczbie 1000 szt., które za pośrednictwem pracowników ośrodków
pomocy społecznej zostały przekazane osobom niepełnosprawnym.
W roku 2020 miała miejsce stała współpraca z gminami w zakresie realizacji zadań
związanych z zarządzaniem kryzysowym, sprawami obronnymi i obrony cywilnej.
8

Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
1)
Plan rozwoju sieci drogowej
Zgodnie z planem rozwoju sieci przewidzianych do realizacji w 2020 r. było 12 zadań,
z czego:
a)
w 2020 r. wykonano następujące zadania:
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce,
- Projekt i budowa chodnika w drodze powiatowej w Człekówce
Nr 2743W od DK50 do numeru Człekówka 60 (dz. ew. 312/4) oraz
wykonanie ZRiD (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ) na
przebudowę drogi Nr 2743W od numeru Człekówka 60 do skrzyżowania
z drogą gminną ul. Wspólna,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W w Antoninku,
- Utwardzenie nawierzchni gruntowej drogi powiatowej Nr 2701W
w miejscowości Majdan (na odcinku od S17 do ul. Pięknej) oraz
w miejscowości Michałówek (od pętli autobusowej do istniejącego
wiaduktu)
- Budowa chodnika w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna Majdan ul. Widoczna,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2762W i 2763W - ul. Kraszewskiego
i Majowej w Otwocku,
b)
6 zadań wskazanych w planie zostało wykonanych w poprzednich latach
budżetowych, m.in. przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W
w miejscowości Całowanie, przebudowa drogi powiatowej Nr 2764W ul. Żeromskiego w Otwocku,
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2)

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Otwockim do roku
2020
Celem Strategii była poprawa sytuacji osób wykluczonych społecznie lub
zagrożonych tym zjawiskiem.
Dla ustalenia priorytetów polityki społecznej w Powiecie Otwockim wybrano
dziesięć celów strategicznych, które stały się podstawą opracowania programów
operacyjnych.
W Programach Operacyjnych Rozwiązywania Problemów Społecznych
posłużono się priorytetami, które nazwano w następujący sposób:
- priorytet 1 - Dzieci i młodzież
- priorytet 2 - Seniorzy
- priorytet 3 - Niepełnosprawność
- priorytet 4 - Ubóstwo
- priorytet 5 - Bezdomność
- priorytet 6 - Bezradność
- priorytet 7 - Uzależnienia,
- priorytet 8 - Przemoc w rodzinie.
- priorytet 9 - Pomoc rodzinie
- priorytet 10 - Ekonomia społeczna
Działania te zostały jednocześnie przypisane poszczególnym realizatorom polityki
społecznej w Powiecie Otwockim.

3)

Powiatowy Program przeciwdziałania przemocy rodzinie i ochrony ofiar
przemocy w rodzinie w Powiecie Otwockim na lata 2020-2022
Program ma charakter długofalowy. Realizowany jest przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Otwocku przy współpracy z jednostkami samorządu
terytorialnego, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, Policją, oświatą,
opieką zdrowotną, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami
działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, konfliktów
rodzinnych.
Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Otwockim.
Cele szczegółowe:
- podniesienie świadomości społecznej oraz zmiana postaw i stereotypów
w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie,
- zwiększenie dostępu do specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia dla ofiar
przemocy,
- ograniczenie stosowania przemocy poprzez opracowanie i realizację działań
korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

4)

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014
2020
Celem głównym programu była aktywizacja i zwiększenie udziału osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Powiatu Otwockiego.
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Główny cel programu realizowany jest przez cele operacyjne:
- kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania
i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych,
- zwiększenie dostępu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki
pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny,
- likwidacja
barier
architektonicznych,
technicznych
oraz
barier
w komunikowaniu się,
- zapewnienie dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo
w życiu społecznym,
- zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego dostępu do rehabilitacji
społecznej, kultury, sportu, rekreacji i turystyki,
- zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych,
- zapewnienie konsultacji społecznej wszystkich działań dotyczących osób
niepełnosprawnych w fazie ich planowania, wdrażania oraz ewaluacji
z samorządną reprezentacją środowiska.
5)

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Otwockim na lata
2018-2020
Program miał na celu stworzenie spójnego i skutecznego sytemu pieczy
zastępczej ze szczególnym nastawieniem na tworzenie i rozwój rodzinnych form.
W oparciu o cel główny wyznaczone były cele szczegółowe:
- rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej,
- wsparcie dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
- rozbudowanie usług w zakresie pomocy specjalistycznej,
- doskonalenie usług w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- wsparcie procesu usamodzielniania pełnoletnich wychowanków pieczy
zastępczej,
- powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny naturalnej lub wdrażanie
procesu przysposobienia.

6)

Strategia Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2014-2020
Rok 2020 był ostatnim rokiem obowiązywania przedmiotowego dokumentu
strategicznego, który został przyjęty uchwałą nr 296/XXXIX/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii
Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2014-2020”.
W części III dokumentu określono system monitoringu i wdrażania strategii.
Poniżej prezentowane są najistotniejsze wskaźniki monitorowania realizacji celów
przyjętych w Strategii.
Liczba konkursów, kampanii, szkoleń ekologicznych (szt.)
2019 r. - 7
2020 r. - 12
Liczba wydarzeń kulturalnych promujących dziedzictwo kulturowe (szt.)
2019 r. - 12
2020 r. - 5
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Długość utworzonych / zmodernizowanych szlaków turystycznych na terenie
powiatu2019 r. - Rozbudowa Szlaku Przedmościa Warszawa na terenie Powiatu
Otwockiego”, OKO Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro
Fortalicium”
2020 r. - Rozbudowa Szlaku Przedmościa Warszawa na terenie powiatu
otwockiego”, OKO Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro
Fortalicium”
Działania w zakresie obiektów użyteczności publicznej dostosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych
a)
Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu
Otwockiego - wyrównujemy szanse” w ramach środków POIG. Projekt
realizowany był w partnerstwie z Gminą Sobienie-Jeziory i z Gminą
Wiązowna. Liderem projektu był Powiat Otwocki. Projekt realizowany był
w latach 2012-2020 (2012-2015 okres realizacji, 2016-2020 okres trwałości)
b)
Projekt „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania
ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu
Otwockiego” współfinansowany w ramach RPO WM na lata 2014-2020.
Projekt realizowany przez Powiat Otwocki (Lider) wraz z partnerami wszystkimi Gminami na terenie Powiatu Otwockiego. Projekt realizowany
w latach 2016-2022 (okres realizacji 2016-2017 oraz 2018-2022 - okres
trwałości projektu)
c)
Projekt „Bezpieczne przejścia dla pieszych” w ramach Programu
Ograniczenia Przestępczości
i Aspołecznych Zachowań Razem
Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Projekt
realizowany w 2020 r. pomiędzy Powiatem Otwockim (lider projektu) a
partnerami - Gminą Wiązowna, Komendą Powiatową Policji w Otwocku
oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.
Projekt realizowany w ZDP.

Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych (szt.)
2019 - 0
2020 - 1 (budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7)
Liczba
zorganizowanych
imprez
promocyjnych
dla
podmiotów
gospodarczych i potencjalnych inwestorów na terenie powiatu (szt.)
2019 r. - 1 (VII Forum Gospodarcze)
2020 r. - 2 (Forum organizacji pozarządowych, VIII Forum Gospodarcze)
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Długość wybudowanych i zmodernizowanych szlaków komunikacyjnych
(km)
2019 r. - 17,794
2020 r. - 11,645
Czas dojazdu do Warszawy różnymi środkami transportu (min.)
Według rozkładu jazdy przewoźnika Mini-BUS Warszawa Karczew linia
komunikacyjna nr 50 czas dojazdu do Warszawy:
- z Karczewa do Warszawy to ok. 58 minut,
- z Otwocka do Warszawy to ok. 48 minut
Według rozkładu SKM lub KM czas dojazdu koleją do Warszawy (stacja
Warszawa Wschodnia) z Otwocka wynosi - 31 minut.
Czas dojazdu do siedziby powiatu z poszczególnych miejscowości gminnych
różnymi środkami transportu (min.)
Na podstawie połączeń komunikacyjnych funkcjonujących w Powiecie Otwockim
na podstawie zezwoleń na regularny przewóz osób wydanych przez Starostę
Otwockiego dla przewoźników komercyjnych można oszacować następujące
czasy dojazdu:
- Otwock-Osieck - ok 45 minut,
- Otwock-Karczew - ok. 8 minut,
- Otwock - Sobienie Jeziory - ok 35 minut,
- Otwock - Celestynów - ok. 27 minut,
- Otwock - Kołbiel - ok. 24 minuty.
W dniu 10 grudnia 2020 r. Zarządzeniem nr 81/2020 Starosty Otwockiego w sprawie
powołania Zespołu ds. wdrożenia „Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2021
2027” - rozpoczęto prace nad nowym dokumentem strategicznym.
9

Informacja na temat pozyskanych środkach zewnętrznych

W 2020 r. Powiat Otwocki pozyskał środki zewnętrzne na realizację projektów w zakresie
obszarów działania powiatu:
1)
edukacja,
2)
rynek pracy,
3)
drogi,
4)
pomoc społeczna.
Wykaz projektów:
L p.
1.

Nazwa projektu
Rodzinne
drogowskazy

Nazwa program u

Nazwa Działania,
Poddziałania

R egionalny Program
Operacyjny

Oś
IX
w łączenie

W ojewództwa
M azowieckiego na
lata 2014-2020

społecznego i walka z
ubóstwem ,
Działanie
9.1.

W spieranie
wspierania

O kres
realizacji

C ałkowity koszt
projektu

K wota pom ocy,
w tym UE

01.12.2020
31.12.2022

583 498,68

466 718,74

aktywizacja

społeczno-zawodowa
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osób wykluczonych i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu
2.

W sparcie

dla

M azow sza (3 DPS)

Program Operacyjny

Działanie 2.8 Rozwój

01.09.2020

W artość grantu:

W iedza Edukacja
Rozwój 2014-2020

usług
społecznych
św iadczonych
w
środowisku lokalnym

30.11.2020

181 014,64, kw ota
wydatków

20.07.2020
30.11.2020

165 257,49

kwalifikow anych:
165 257,49

3.

W sparcie
dzieci
um ieszczonych
w

Program Operacyjna
W iedza Edukacja

Działanie 2.8 Rozwój
usług
społecznych

pieczy

Rozwój na lata 2014

św iadczonych

2020

środowisku lokalnym

zastępczej

okresie

w

epidem ii

388 740,00

w

100%,
wykorzystanie
377 496,59

COVID-19
4.

Przebudowa
drogi
powiatowej nr 2724W
K arczew - Janów

Fundusz Dróg
Sam orządowych

5.

Droga

Program ograniczania

2709W

w

powiecie otwockim bezpieczna droga do
szkoły

dla

dzieci

z

gm iny W iązowna

06.2020
09.2020

1 587 585,00

II-IV kw. 2020

179 621,00

przestępczości i

1 585 585,00

99 621,00
Wojewoda,
40 000,00 -

aspołecznych
zachow ań Razem
bezpieczniej im.

Gm ina
W iązow na

W ładysław a Stasiaka
na lata 2018-2020
6.

Przebudowa

i

rozbudowa

drogi

Rządow y Fundusz

05.2021

Inw estycji Lokalnych

09.2022

11 500 000,00

otrzym ał

powiatowej nr 2713W

5 500 000,00
stąd podział

w m iejsc. Stara Wieś,
D ąbrówka
i
Celestynów
na
odcinku ok. 3380 mb
polegająca

100%, ale Pow iat

zadania na etapy

na

przebudowie
naw ierzchni

jezdni,

budowie chodników,
dośw ietleniu
przejść
dla
pieszych
i
poprawie
układu
odwodnienia drogi
7.

Aktywizacja

osób

młodych
pozostających
pracy

w

bez

Program Operacyjny

Działanie 1.1 W sparcie

01.01.2020

W iedza Edukacja

osób

31.12.2022

Rozwój 2014-2020

pozostających

powiecie

młodych

6 930 593,11

5 841 103,86

01.01.2021 31.12.2022

2 528 011,08

2 022 408,86

IV kw. 2020

6 590 221,31

2 499 564,00

27.05.2020
27.11.2020

99 899,29

100%,
wykorzystane

bez

pracy na regionalnym

otwockim (IV)

rynku

pracy;

Poddziałanie
1.1.1
W sparcie udzielone z
Europej skiego
Funduszu Społecznego
8.

Aktywizacja osób w
wieku 30 lat i więcej
pozostających
bez
pracy
w
powiecie
otwockim (IV),

R egionalny Program
Operacyjny
W ojewództwa
M azowieckiego na
lata 2014-2020

Działanie
Aktyw izacja
zaw odow a

8.1
osób

bezrobotnych
przez
PUP i przeciwdziałanie
skutkom epidem ii
Covid-19.

9.

Budowa

sali

Rezerw a celowa -

gimnastycznej wraz z
zapleczem
przy
Zespole Szkół N r 2 w

B udżet Państw a W ojewoda

Otwocku
10.

Zdalna Szkoła

Program Operacyjna
Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020

Oś
Priorytetowa
I
„pow szechny dostęp do
szybkiego

Internetu”

działanie

99 522,99

1.1:

„W yelim inowanie
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terytorialnych różnic w
m ożliwości dostępu do
szerokopasmowego
internetu

o

wysokich

przepustowościach dot.
realizacji

projektu

grantowego pn. zdalna
Szkoła
wsparcie
Ogólnopolskiej

Sieci

Edukacyjnej
w
systemie
kształcenia
zdalnego
11.

12.

N abycie wyposażenia i

Funduszu Pomocy

sprzętu
w
im ieniu
własnym
na
rzecz
Pow iatowego Centrum

Pokrzywdzonym

Zdrowia Sp. z o.o. w
restrukturyzacji

Postpenitencj arnej

Prace konserwatorskie
dwóch rzeźb aniołków
w
Liceum

M azowiecki
W ojewódzki
Konserwator

O gólnokształcącym nr

Z abytków

22.06.,2020-

100 641,90

31.12.2020

100 000,00 ,
w tym
wykorzystano

Przestępstwem i
Pom ocy

96 499,95

15.05.2020
31.10.2020

69 936,57

66 000,00

2020-2021

5 386 604,00

5 386 604,00

1 w O tw ocku przy ul.
gen.
Filipowicza 9
13.

Inwestycje
Otwockiego

Juliana
Powiatu

Rządow y Fundusz
Inwestycji Lokalnych
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