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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego 

w okresie od dnia 14 czerwca 2022 r. do 17 sierpnia 2022 r. 

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 8 posiedzeń Zarządu Powiatu (240/22, 241/22, 

242/22, 243/22, 244/22, 245/22, 246/22, 247/22). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 240/22 z dnia 20.06.2022 r.  

1. Powierzenia Miastu Otwock prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą 

powiatową Nr 2715W – ul. Wawerską w Otwocku w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi - zgodnie z §16 ust. 1 

Statutu. 

2. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2021 rok - zgodnie z §16 ust. 3 Statutu. 

3. Udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego za 2021 rok - zgodnie z §16 

ust. 3 Statutu. 

 

Protokół Nr 244/22 z dnia 21.07.2022 r.  

4. Powierzenia Miastu Otwock wykonywania zadania publicznego zarządzania drogami 

publicznymi kategorii powiatowej w zakresie wprowadzenia i zarządzania strefą 

płatnego parkowania w częściach dróg powiatowych w Otwocku - zgodnie z §16 ust. 1 

Statutu. 

5. Przystąpienia Powiatu Otwockiego do Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” - 

zgodnie z §16 ust. 1 Statutu. 

 

Protokół Nr 245/22 z dnia 29.07.2022 r.  

6. Wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 

188/38 o pow. 0,0046 ha z obr. 43 w Otwocku, dla której w Sądzie Rejonowym 

w Otwocku prowadzona jest księga wieczysta nr WA1O/00071019/0 - zgodnie z §16 

ust. 1 Statutu. 

 

Protokół Nr 246/22 z dnia 12.08.2022 r.  

7. Wyrażenia zgody na przedłużenie na rzecz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 

w Otwocku na okres 10 lat prawa odpłatnego użytkowania zabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku przy ul. Andriollego 

80, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 9/8 o pow. 819 m2 i nr 

9/10 o pow. 87 m2 z obr. 145 - zgodnie z §16 ust. 1 Statutu. 

8. Rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Otwockiego - zgodnie z §16 ust. 3 Statutu. 

 

Protokół Nr 247/22 z dnia 17.08.2022 r.  

9. Zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. 

– Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, z późn. zm. - zgodnie z §16 

ust. 1 Statutu. 

10. Zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035, 

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

11. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2022 roku - zgodnie 

z §16 ust. 1 Statutu. 
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II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 240/22 z dnia 20.06.2022 r.  

12. Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” 

w Otwocku do podejmowania czynności w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego 

Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku realizowanego 

w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych; 

(Nr CDXXVIII/240/22).  

13. Zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. 

– Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, z późn. zm.; (Nr 

CDXXIX/240/22).  

14. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego; (Nr CDXXX/240/22).  

15. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego; (Nr CDXXXI/240/22).  

16. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego; (Nr CDXXXII/240/22).  

17. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego; (Nr CDXXXIII/240/22).  

18. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego; (Nr CDXXXIV/240/22).  

19. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego; (Nr CDXXXV/240/22).  

20. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego; (Nr CDXXXVI/240/22).  

21. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego; (Nr CDXXXVII/240/22).  

22. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego; (Nr CDXXXVIII/240/22).  

23. Zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Otwocka na lata 

2022-2025 z perspektywą do 2029 roku”; (Nr CDXXXIX/240/22).  

 

Protokół Nr 241/22 z dnia 29.06.2022 r. 

24. Zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. 

– Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, z późn. zm.; (Nr 

CDXL/241/22).  

25. Ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze 

środków Funduszu Pomocy na 2022 rok; (Nr CDXLI/241/22).  

 

Protokół Nr 242/22 z dnia 05.07.2022 r.  

26. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku 

za 2021 rok; (Nr CDXLII/242/22).  

27. Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Anielin” 

w Karczewie; (Nr CDXLIII/42/22).  

 

Protokół Nr 243/22 z dnia 14.07.2022 r.  

28. Zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. 

– Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, z późn. zm.; (Nr 

CDXLIV/243/22).  

 

Protokół Nr 244/22 z dnia 21.07.2022 r.  

29. Zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wiązowna na lata 

2022-2025 z perspektywą do roku 2029”; (Nr CDXLV/244/22).  
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30. Zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. 

– Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, z późn. zm.; (Nr 

CDXLVI/244/22). 

31. Ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze 

środków Funduszu Pomocy na 2022 rok; (Nr CDXLVII/244/22). 

 

Protokół Nr 245/22 z dnia 29.07.2022 r.  

32. Wyrażenia zgody na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Otwockiego, ozn. dz. ew. 46/23 w obr. 143 oraz dz. ew. nr 46/10 w obr. 143 

w Otwocku; (Nr CDXLVIII/245/22). 

33. Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie, ul. Anielin 1; (Nr 

CDXLIX/245/22). 

 

Protokół Nr 246/22 z dnia 12.08.2022 r.  

34. Zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. 

– Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, z późn. zm.; (Nr CDL/246/22). 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 240/22 z dnia 20.06.2022 r.  

35. W związku z pismem Stowarzyszenia Nasz Wspólny Dom, wyrażono zgodę na 

włączenie się Stowarzyszenia w współorganizację Pikniku sportowego z okazji Dnia 

Ojca na terenie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku dn. 

25.06.2022 r. 

36. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu Nr 2 do umowy Nr 626/CRU/2021/ZDP 

z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu polegającej 

na wykonaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania mającego na 

celu wyłonienie wykonawcy oraz realizacji odwodnień na terenie dróg powiatowych 

w Otwocku. 

37. Przyjęto do wiadomości pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie 

rozpoczęcia prac nad inwestycją polegającą na zaprojektowaniu i budowie dwóch rond 

w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 801. 

38. W związku z pismem Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku wyrażono zgodę na  

przyznanie nagród pieniężnych dla siedmiu wyróżniających się policjantów oraz 

Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku. 

39. Zdecydowano o przygotowaniu dokumentów w celu uznania za beneficjentów 

rzeczywistych pięciu Członków Zarządu Powiatu Otwockiego.   

40. Przyjęto do wiadomości pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. 

porozumienia w sprawie działu pedagogicznego w Powiatowej Bibliotece Publicznej 

w Otwocku. 

41. Zapoznano się z korespondencją dot. zawiadomienia Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie magazynowania odpadów 

budowlanych na terenie działki nr ew. 598 obr. Emów, gm. Wiązowna. 

Korespondencja została przekazana do Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska. 

 

Protokół Nr 241/22 z dnia 29.06.2022 r. 

42. Wyrażono zgodę na wniesienie odwołania do Wojewody Mazowieckiego od decyzji Nr 

169/2022 Starosty Piaseczyńskiego ustalającej odszkodowanie za dz. w Człekówce 

w gminie Kołbiel. 

43. Wyrażono zgodę na przystąpienie Powiatu Otwockiego do Stowarzyszenia „Metropolia 

Warszawa”. 
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44. Przyjęto do wiadomości pismo Wojewody Mazowieckiego w sprawie uwzględnienia 

uwag co do jawności działania organów samorządu terytorialnego podczas prowadzenia 

obrad sesji z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.  

 

Protokół Nr 242/22 z dnia 05.07.2022 r.  

45. Przyjęto do wiadomości wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zajęcia konta 

bankowego PCZ Sp. z o.o. 

46. Przyjęto do wiadomości wniosek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o charakterze uczestnika na prawach strony 

(dot. willi drewnianej w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza 16). 

47. W związku z pismami Gminy Sobienie-Jeziory wyrażono zgodę na: 

- zaliczenie drogi dz. 500 z obr. 1 Dziecinów, gm Sobienie Jeziory do kategorii dróg 

gminnych,  

- zaliczenie drogi działki nr ew. 294 z obr. 1 Dziecinów, gm. Sobienie – Jeziory do 

kategorii dróg gminnych, 

- zaliczenie drogi działki nr ew. 537 z obr. 1 Dziecinów, gm. Sobienie – Jeziory do 

kategorii dróg gminnych, 

- zaliczenie drogi działki nr ew. 424 z obr. 1 Dziecinów, gm. Sobienie – Jeziory do 

kategorii dróg gminnych, 

- zaliczenie drogi działki nr ew. 580 z obr. 1 Dziecinów, gm. Sobienie – Jeziory do 

kategorii dróg gminnych. 

48. Wyrażono zgodę na przyznanie dotacji Otwockiemu Wodnemu Ochotniczemu 

Pogotowiu Ratunkowemu w sprawie oferty zadania publicznego – Ratownictwo 

i ochrona ludności w 2022 r. 

49. W związku z pismem Gminy Osieck, wyrażono zgodę na dofinansowanie 

współorganizacji wydarzenia pn. „Folkfestiwal 2 – przegląd piosenki ludowej”. 

 

Protokół Nr 243/22 z dnia 14.07.2022 r.  

50. Wyrażono zgodę na obniżenie stawki czynszu najmu dla lokalu mieszkalnego nr 3 

usytuowanego w budynku przy ul. Koszykowej 4 w Otwocku najmowanego przez Panią 

E.D. 

51. Nie wyrażono zgody na aktualizację stawek czynszu w lokalach mieszkalnych na terenie 

Miasta Otwocka, które są własnością Powiatu Otwockiego. 

52. Wyrażono zgodę na sprzedaż pompy hydroforowej oraz dwóch zbiorników 

hydroforowych znajdujących się w kotłowni budynku Starostwa Powiatowego 

w Otwocku przy ul. Komunardów 10. 

53. W związku z pismem Spółki Wodnej Dąbrówka dotyczącego zmiany zakresu 

przedsięwzięcia realizowanego w ramach dotacji celowej przyznanej ze środków 

Powiatu Otwockiego na 2022 rok, postanowiono o zachowaniu procentowym udziału 

dotacji powiatu jaki był zawarty w umowie co spowoduje, że wysokość dotacji dla 

Spółki Wodnej Dąbrówka wyniesie 8.000,00 zł.   

54. W związku z pismem Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce „Promyczek” wyrażono 

zgodę na współorganizację wydarzenia pn.: „II Charytatywne Powiatowe Zawody 

w podciąganiu na Drążku” na rzecz Hospicjum – kwota 2.000,00 zł. 

55. W związku z pismem Komendy Powiatowej Policji w Otwocku wyrażono zgodę na 

zakup 50 szt. okładek dyplomowych dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.  

56. W związku z pismem Parafii Rzymsko-Katolickiej w Gliniance wyrażono zgodę na 

zawarcie aneksu do umowy na realizację zadania publicznego pn. „Wieczór 

Uwielbienia”. 

57. Przyjęto do wiadomości pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział 

w Warszawie w sprawie przekazania PPK wraz z dokumentacją dróg powiatowych 

wybudowanych/przebudowanych w ramach inwestycji GDDKiA pn.: „Budowa drogi 
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S17 na odcinku węzeł Lubelska (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy), część I 

i II”.   

58. W związku z pismem Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim wyrażono 

pozytywną opinię dla pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2210W na odcinku od 

skrzyżowania ul. T. Kościuszki i ul. Polnej do drogi wojewódzkiej nr 637 i zaliczenia jej 

do kategorii dróg gminnych. 

59. W kwestii Konkursu Ofert pn.: „Strzelnica 2022” stwierdzono, że z uwagi na brak 

możliwości wygospodarowania pomieszczeń z przeznaczeniem na strzelnicę 

w placówkach oświatowych, Powiat Otwocki nie będzie aplikował w konkursie 

ogłoszonym przez Ministra Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2022”. 

 

Protokół Nr 244/22 z dnia 25.07.2022 r.  

60. W związku z pismem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku 

nie wyrażono zgody na zwiększenie dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy. 

61. W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych 

dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia negatywnego 

oddziaływania na środowisko drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł Lubelska-

Kołbiel, zwrócono się do Wydziału Ochrony Środowiska o przygotowanie i przekazanie 

analizy co do uwag wykonanych pomiarów hałasu pod względem zapisów 

rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 

pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, 

linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem. 

62. W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich dot. odmowy 

przyznania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, 

zdecydowano o przygotowaniu odwołania z uwagi na niezgodność decyzji 

z regulaminem konkursu i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

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

Olszewskiego wyrażono pozytywną opinię dla zaliczenia do kategorii dróg powiatowych 

odcinka dawnej drogi krajowej nr 2 oraz odcinka drogi wojewódzkiej nr 724. 

64. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 3 do umowy Nr WIN/63/2021 z Miastem 

Otwock w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu polegającej na 

wykonaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania mającego na 

celu wyłonienie wykonawcy oraz realizacji odwodnień na terenie dróg powiatowych 

w Otwocku. 

65. W związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych o zwiększenie o 1.034.536,55 zł 

środków własnych na realizację zamówienia do ceny oferty na zadaniu: „Remont drogi 

powiatowej Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder” 

postanowiono o przygotowaniu projektu pisma do Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

wyrażenia zgody na zmniejszenie zakresu prac w zadaniu: „Remont drogi powiatowej 

Nr 2710W na odcinku od drogi krajowej S17 do mostu na rzece Świder”. 

66. W związku z pismem Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich 

wyrażono zgodę na współorganizację wystawy pn.: „Byli sąsiadami: ludzkie wybory 

i zachowania w obliczu Zagłady” – kwota 3.000,00 zł z promocji.  

 

Protokół Nr 245/22 z dnia 29.07.2022 r.  

67. Wyrażono zgodę na zwiększenie zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w 2022 roku –  kwota 

6.320,00 zł zabezpieczona w budżecie Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli. 

68. W związku z pismem Spółki Wodnej Dąbrówka podtrzymano decyzję podjętą na 

posiedzeniu dn. 14.07.2022 r., prot. Nr 243/22 o dofinansowaniu Spółki Wodnej 
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Dąbrówka w wysokości 8.000,00 zł – zachowując procentowy udział dotacji powiatu 

jaki był zawarty w umowie. 

69. Wyrażono zgodę na remont dwóch kotłów grzewczych gazowych w budynku Starostwa 

przy ul. Górnej 13. 

70. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miastem Otwock w przedmiocie bezpłatnego 

używania terenu dróg publicznych stanowiącego część dróg powiatowych w celu 

usunięcia nawierzchni wyspy centralnej z kostki, dodania ziemi urodzajnej, wykonania 

nasadzeń zieleni i roślin ozdobnych z wyłączeniem drzew i krzewów wysokopiennych 

na działkach stanowiących Rondo Nadwiślańskiego Urzecza u zbiegu ul. Batorego 

i Kraszewskiego 

71. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla powiatu w zakresie modernizacji chodników w ulicy Orlej 

i Warszawskiej przyległych do ronda im. Kpt. Migdalskiego w Otwocku.  

72. Przyjęto do wiadomości pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku w sprawie braku 

dofinansowana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego zadania: Rozbudowa 

dróg powiatowych Nr 2715W i Nr 2716W w m. Dyzin, Jatne i Celestynów, gm. 

Celestynów, powiat otwocki. 

73. Wyrażono zgodę na zmianę w wykazie wydarzeń realizowanych przez Powiat Otwocki 

w 2022 roku - środki zabezpieczone na wydarzenie „Bal Charytatywny”; (kwota 

25.000,00 zł) przenieść z rozdziału 75075 (Promocja) do rozdziału 92105 (Kultura) do 

pozycji: „XVIII Powiatowy Festiwal Kultury”, który odbędzie się w dniu 04.09.2022 r. 

74. Zaakceptowano treść odpowiedzi na pismo Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

w sprawie skargi z dnia 10 maja 2022 r. na Starostę Otwockiego w zakresie ustalania 

wysokości i przekazywania dotacji oświatowych, złożoną w imieniu i na rzecz Fundacji 

Niezwyczajni w Józefowie.  

75. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z gminą Sobienie-Jeziory w przedmiocie  

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu na realizację 

zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1303W Śniadków-

Siedzów”. 

 

Protokół Nr 246/22 z dnia 12.08.2022 r.  

76. Wyrażono zgodę na dokonanie zmian w wykazie wydarzeń/zadań w rozdziale promocja 

realizowanych przez Powiat Otwocki w 2022 roku tj.: 

- z zadania „Ogłoszenia w prasie drukowanej i elektronicznej” przenieść kwotę 

5.000,00 zł na współorganizację wydarzeń promocyjnych/umowy promocji oraz kwotę 

2.000,00 zł na materiały promocyjne, 

- z zadań: „Piknik Militarno-Historyczny w Kątach z galą disco-polo”, oraz „Realizacja 

zadań z zakresu promocji międzynarodowej i partnerstwa powiatów (Ukraina – Polska), 

środki w łącznej kwocie 1.500,00 zł przenieść na współorganizację wydarzeń 

promocyjnych/umowy promocji. 

77. W związku z pismem Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie dokonania przesunięć 

w budżecie powiatu na 2022 rok z zadania pn.: „Projekt i budowa brakującego ciągu 

pieszo-rowerowego i odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2759W – ul. Narutowicza 

w Otwocku na wysokości OSP Jabłonna i dalej w kierunku Świerku” na inne zadania 

inwestycyjne zaplanowane w gminie Otwock, postanowiono o następującym podziale 

środków na poniższe zadania:  

- przesunięcie skrzynki instalacji sterownika sygnalizacji świetlnej przy ul. 

Filipowicza/Poniatowskiego w Otwocku – kwota 40.000,00 zł, 

- budowa brakującego fragmentu chodnika w ul. Orlej (ok. 35 mb. – dojście do peronów 

PKP) – kwota 20.000,00 zł, 

- kwota 538.447,00 zł  na zadanie Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej 

Wrzos w Otwocku.    
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78. W związku z pismem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu 

Warszawa-Powiat Koło Nr 4 „Fromczyn” w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie 

na nieruchomości stanowiącej własność powiatu w ul. Narutowicza pamiątkowego głazu 

z historyczną inskrypcją, przyjęto do wiadomości pismo i zdecydowano o podjęciu 

działań mających na celu znalezienie innej lokalizacji umieszczenia pamiątkowego głazu 

poza pasem drogowym.  

79. W związku z pismem Związku Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Szpitali 

Powiatowych w sprawie objęcia wzrostem wynagrodzeń kierowników podmiotów 

leczniczych niebędących przedsiębiorcami, postanowiono o udzieleniu odpowiedzi, że 

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku jest 

zatrudniona w ramach umowy kontraktowej.  

 

Protokół Nr 247/22 z dnia 17.08.2022 r.  

80. W związku z pismem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziecinowie wyrażono zgodę na 

współorganizację i objęcie patronatem Starosty Otwockiego Powiatowych Zawodów 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – kwota 5.000,00 zł.     

 

 

 

Przewodniczący Zarządu  

 Krzysztof Szczegielniak  


