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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego 

w okresie od dnia 18 sierpnia 2022 r. do 9 września 2022 r. 

 

W wyżej wymienionym okresie odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu (248/22, 249/22, 

250/22, 251/22). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

W okresie od 18 sierpnia 2022 r. do 9 września 2022 r. nie opiniowano żadnych projektów 

uchwał Rady Powiatu Otwockiego.  

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 248/22 z dnia 24.08.2022 r.  

1. Ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki; (Nr CDLI/248/22).  

2. Przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych dodatku motywacyjnego; 

(Nr CDLII/248/22).  

3. Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Otwockiego, informacji 

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu 

wykonania planów finansowych Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022 

roku; (Nr CDLIII/248/22).  

 

Protokół Nr 249/22 z dnia 02.09.2022 r.  

4. Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Anielin" 

w Karczewie, ul. Anielin 1; (Nr CDLIV/249/22).  

5. 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 CDLV/249/22).  

 

Protokół Nr 250/22 z dnia 07.09.2022 r.  

6. Udzielenia pełnomocnictwa Pani Apoloni Żołądek - dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 

3 do reprezentowania Powiatu Otwockiego w związku utworzeniem oddziału 

przygotowania wojskowego na podstawie Decyzji nr 26/BdsZ/2022 Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 21 kwietnia 2022 r., w tym do zawarcia, realizacji i rozliczenia 

umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, na 

udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących Powiatu Otwockiego, 

jako organu prowadzącego szkołę prowadzącą działalność dydaktyczno-wychowawczą 

w dziedzinie obronności państwa; (Nr CDLVI/250/22.).  

 

Protokół Nr 251/22 z dnia 09.09.2022 r.  

7. Wyrażenia zgody na usunięcie jednego drzewa (świerku) o obwodzie 120 cm z terenu 

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

przy ul. Głównej 10 w Józefowie; (Nr CDLVII/251/22).  

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

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

(Nr CDLVIII/251/22). 

9. Zmian w uchwale w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku 

dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022 rok; 

(Nr CDLIX/251/22). 
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10. Wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w budynku głównym Powiatowego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o w restrukturyzacji w Otwocku przy ul. Batorego 44; 

(Nr CDLX/251/22).  

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 248/22 z dnia 24.08.2022 r. 

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

Olszewskiego wyrażono pozytywną opinię dla zaliczenia drogi ul. Skośnej do kategorii 

dróg powiatowych oraz zmiany kategorii drogi ul. L. Berensona na odc. od ul. Skośnej 

do ul. Głębockiej z gminnej na powiatową. 

12. Wyrażono zgodę na złożenie wniosku na dofinansowanie zadań w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023: 

- rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanęcin-Dziechciniec, 

- rozbudowa drogi powiatowej Nr 2765W ul. Karczewskiej, ul. Staszica w Otwocku. 

13. W związku z pismem Związku Powiatów Polskich w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej na zakup pojazdu dostawczego, który zostanie przekazany ukraińskiej 

Jednostce Wojskowej A7234, postanowiono o udzieleniu odpowiedzi, iż w chwili 

obecnej brak jest możliwości na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia z uwagi na brak 

środków finansowych na ten cel w 2022 roku z informacją, że Powiat Otwocki 

uczestniczył w akcjach pomocy na rzecz żołnierzy ukraińskich walczących na pierwszej 

linii frontu, uchodźców wojennych z Ukrainy poprzez przekazywanie darów, udzielanie 

pomocy humanitarnej, oraz wspieranie mieszkańców partnerskiego miasta 

Nowowołyńska. 

14. Przyjęto autopoprawkę do projektów uchwał: 

- Nr  1 w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 

29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok, z późn. 

zm., 

- Nr 2 w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 

29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na 

lata 2022 – 2035, z późn. zm. 

na LI sesję Rady Powiatu Otwockiego dn. 25.08.2022 r. 

 

Protokół Nr 249/22 z dnia 02.09.2022 r.  

15. W związku z pismem Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wyrażono zgodę na 

dokonanie zmian w kosztorysie na rok 2022 dotyczącym realizacji zadania publicznego 

pn. „Prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 22” 

zgodnie z wnioskiem Caritas.  

16. W związku z pismem Fundacji #DrużynaBłażeja wyrażono zgodę na wsparcie 

finansowe w ramach umowy promocji i honorowy patronat Starosty Otwockiego dla 

Fundacji w związku z realizacją projektu pn.: „Morskie Oko” – kwota 3.000,00 zł. 

17. W związku z pismem Fundacji ARTIS AMANTES odstąpiono od dofinansowania 

widowiska teatralno-muzycznego z okazji Narodowego Czytania 2022 „Ballad 

i Romansów” z uwagi na zbyt krótki czas do rozpoczęcia wydarzenia (03.09.2022 r.). 

Zarząd  zaproponował aby Fundacja wystąpiła z wnioskiem do budżetu powiatu na 2023 

rok o dofinansowanie tożsamego wydarzenia. 

18. W związku z pismem Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka 

postanowiono o zakupie tabliczki okolicznościowej dla hodowcy z powiatu, a także 

przekazanie 11 toreb z gadżetami powiatowymi dla 11 dzieci w ramach konkursu 

„Młodego Hodowcy”. 

19. W związku z pismem Stowarzyszenia Klub Brydża Sportowego Hefajstos Otwock 

odstąpiono od dofinansowania wydarzeń pn.: Mistrzostwa Gmin Powiatu Otwockiego 

w brydżu sportowym oraz XI Memoriału dr. C. Zakrzewskiego.  
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Protokół Nr 251/22 z dnia 09.09.2022 r.  

20. W związku z pismem firmy PRO-DESIGNERS w sprawie wydania opinii do wniosku 

o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi 

gminnej ul. Długiej w miejscowości Glina” po uwzględnieniu uwag z pisma 

Nr S.OS.V.0023.37.2022, postanowiono o wezwaniu firmy do uzupełnienia braków 

formalnych w dokumentacji.  

21. W związku z pismem firmy PRO-DESIGNERS w sprawie wydania opinii do wniosku 

o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi 

gminnej znajdującej się na działce nr ew. 1386/1 w miejscowości Ponurzyca” po 

uwzględnieniu uwag z pisma Nr S.OS.V.0023.38.2022, postanowiono o wezwaniu firmy 

do  uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji.  

22. W związku z pismem Pani Marty Winiarek Dyrektor Centrum Kultury i Sportu 

w Karczewie odstąpiono od dofinansowania wydarzenia pn. „Noc Kultury”. 

23. Postanowiono przyznać nagrodę pieniężną dla Dyrektora Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Otwocku za 2021 rok. 

24. W związku z pismem Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Otwocku 

postanowiono o współorganizacji wydarzenia pn. „Pożegnanie lata w Medyku z Radiem 

Kolor” – kwota 1.500,00 zł.  

25. W związku z pismem Prezesa Ludowego Klubu Sportowego „Mazur 

Karczew” postanowiono o dofinasowaniu obchodów jubileuszu 80-lecia powstania 

Klubu – kwota 3.000,00 zł.  

26. Zarząd podjął decyzję o ponownym wystawieniu sprzętu na sprzedaż tj. pompy 

hydroforowej oraz dwóch zbiorników hydroforowych o pojemności 400 l.  

 

 

 Przewodniczący Zarządu 

  Krzysztof Szczegielniak  


