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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego 

w okresie od dnia 10 września 2022 r. do 12 października 2022 r. 

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu (252/22, 253/22, 

254/22, 255/22, 256/22). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 252/22 z dnia 15.09.2022 r.  

1. W sprawie przekazania  skargi - zgodnie z §16 ust. 1 Statutu. 

 

Protokół Nr 253/22 z dnia 22.09.2022 r.  

2. Powierzenia Miastu Otwock prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogami 

powiatowymi Nr 2756W – ul. Orlą w Otwocku, Nr  – ul. Batorego w Otwocku, 2754W 

– ul. Reymonta w Otwocku, 2764W – ul. Żeromskiego w Otwocku w zakresie 

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę dróg - zgodnie 

z §16 ust. 1 Statutu. 

3. 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. 

4. 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. 

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

z §16 ust. 1 Statutu. 

 

Protokół Nr 254/22 z dnia 28.09.2022 r.  

6. Zmian w uchwale Nr 105/XIV/19 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Otwocki - zgodnie z §16 ust. 1 Statutu. 

7. Zmian w uchwale Nr 237/XXXIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska 

kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących  

kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej -  zgodnie z §16 ust. 1 Statutu. 

 

Protokół Nr 255/22 z dnia 06.10.2022 r.  

8. Ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół  specjalnych 

działających na obszarze Powiatu Otwockiego - zgodnie z §16 ust. 1 Statutu. 
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II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 252/22 z dnia 15.09.2022 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.; (Nr 

CDLXI/252/22). 

10. Upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, 

Powiatu Otwockiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki 

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 21 września 

2022 r.; (Nr CDLXII/252/22).  

11. Określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 Rady 

Powiatu Otwockiego; (Nr CDLXIII/252/22).  

12. Zmiany załącznika do Uchwały Nr CDI/159/17 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 

6.09.2017 r. w sprawie Regulaminu Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych 

i Ponadpodstawowych; (Nr CDLXIV/252/22). 

 

Protokół Nr 253/22 z dnia 22.09.2022 r.  

13. Wykonania uchwały nr 342/LI/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia  25 sierpnia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 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 ew. nr 9/8 o pow. 

819 m2 i nr 9/10 o pow. 87 m2 z obr. 145; (Nr CDLXV/253/22).  

 

Protokół Nr 254/22 z dnia 28.09.2022 r.  

14. Wyrażenia zgody na usunięcie czterech drzew z terenu nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Otwockiego, ozn. dz. ew. 6/16 w obr. 135 w Otwocku; (Nr 

CDLXVI/254/22).  

15. Wyrażenia zgody na usunięcie dziesięciu drzew z terenu nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Otwockiego, ozn. jako dz. ew.  nr 6/23 w obr. 135; dz. ew. nr 13/2 

w obr. 1 oraz dz. ew. nr 42/6 w obr. 46 w Otwocku; (Nr CDLXVII/254/22).  

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

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

CDLXVIII/254/22). 

 

Protokół Nr 255/22 z dnia 06.10.2022 r.  

17. Wyrażenia zgody na usunięcie dwunastu drzew z terenu nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Otwockiego, ozn. jako dz. ew.  nr 16/5 obr. 93 w Otwocku; (Nr 

CDLXIX/255/22). 

18. Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Otwockiego w sprawie 

Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok; (Nr 

CDLXX/255/22). 

19. Powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

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

CDLXXI/255/22). 

20. Upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, 

Powiatu Otwockiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki 

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 

19 października 2022 r.; (Nr CDLXXII/255/22). 
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Protokół Nr 256/22 z dnia 12.10.2022 r.  

21. 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 

CDLXXIII/256/22). 

22. Ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze 

środków Funduszu Pomocy na 2022 rok; (Nr CDLXXIV/256/22). 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 252/22 z dnia 15.09.2022 r.  

23. W związku z pismem Wójta Gminy Celestynów, zaakceptowano projekt odpowiedzi na 

pismo w sprawie budowy chodnika w miejscowościach Dyzin i Jatne. 

24. W związku z pismem firmy KONTRAKT Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe 

wyrażono pozytywną opinię do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej dla zadania pn. Projekt i budowa obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi 

krajowej nr 50 z uwagami ZDP wyrażonymi w piśmie z dnia 07.09.2022 r., Nr 

DZ/5223/OP/MK/22. 

25. Wyrażono zgodę na współorganizację wydarzenia pn. „Piernikowanie – Świąteczne 

Pomaganie Akcja na rzecz Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek z Otwocka” 

IX edycja – kwota 1.500,00 zł. 

26. Wyrażono zgodę na współorganizację wydarzenia pn. „Charytatywny Wieczór 

Kabaretowy w Otwocku z udziałem Kabaretu Hrabi” na rzecz Domowego Hospicjum 

Dziecięcego Promyczek – kwota 1.000,00 zł oraz użyczenie sali w PMDK nieodpłatnie.    

27. Wyrażono zgodę na współorganizację wydarzenia pn. „III Bieg Charytatywny 

„Zabiegani dla Promyczka” im. Rafała Umińskiego w dn. 08.10.22 r. w Otwocku 

organizowanego przez Fundację Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek – kwota 

1.500,00 zł. 

28. Nie wyrażono zgody na  wsparcie wyjazdu UKS Jastrzębie – Śródborów Otwock na 25. 

edycję turnieju Tchoukball Geneva Indoors (Szwajcaria) w dniach 09-11 grudnia 2022 r.    

 

Protokół Nr 253/22 z dnia 22.09.2022 r.  

29. Wyrażono zgodę na przyznanie Nagród Rady Powiatu Otwockiego w następującej 

wysokości: 

- 1.700,00 zł dla najlepszego maturzysty i finalisty olimpiady,  

- 1.900,00 zł dla laureata olimpiady. 

30. W związku z ofertą Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie Ochotniczy  Straży 

Pożarnych na realizację zadania publicznego w 2022 r. w zakresie ratownictwa i ochrony 

ludności pt.: „Szkolenie z bezpiecznej jazdy dla jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych z powiatu otwockiego” odmówił przyznania dofinansowania zadania 

ponieważ nie jest to zadanie własne powiatu lecz gmin i Państwowej Straży Pożarnej. 

31. W związku z pismem Burmistrza Miasta Józefowa wyrażono zgodę na  wprowadzenie 

roślinności w pasach drogowych dróg powiatowych: ul. Piłsudskiego, Sikorskiego, 

Granicznej i 3 Maja zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Powiatowych.  

32. Zapoznano się z informacją o wykonaniu budżetu Związku Powiatów Polskich 

w pierwszym półroczu 2022 roku. 

33. Przyjęto autopoprawkę do projektów uchwał: 

- 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, 

- 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 LII sesję Rady Powiatu Otwockiego dn. 29 września 

2022 r.  
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Protokół Nr 254/22 z dnia 28.09.2022 r.  

34. Przyjęto zasadę aby drewno z wyciętych drzew (w jednostkach organizacyjnych powiatu 

otwockiego i PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji) było dostarczane do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku celem dokonania pomiaru i wyceny następnie poddane 

sprzedaży. 

35. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty z dn. 20.09.2022 r. Fundacji Promocji Kultury 

„OtwArte” na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: „XIX Europejski Festiwal 

Muzyczny w Otwocku”. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Otwocku, na stronie internetowej www.powiat-otwocki.pl 

oraz rozpoczęcie procedury zbierania uwag do oferty, zgodnie z art. 19 a ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

36. Zapoznano się z informacją o działalności Związku Powiatów Polskich w okresie od 

07.06.2022 r. do 20.09.2022 r. 

37. Przyjęto autopoprawkę do projektu uchwały: 

- Nr 4 w sprawie powierzenia Miastu Otwock prowadzenia zadania w zakresie 

zarządzania drogami powiatowymi Nr 2756W – ul. Orlą w Otwocku, Nr  – ul. Batorego 

w Otwocku, 2754W – ul. Reymonta w Otwocku, 2764W – ul. Żeromskiego w Otwocku 

w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę dróg, 

na LII sesję Rady Powiatu Otwockiego dn. 29 września 2022 r. 

38. W związku z wnioskiem Spółki Wodnej Pogorzel wyrażono zgodę na zmianę zakresu 

i wartości przedsięwzięcia, które ma zostać zrealizowane przez Spółkę Wodną Pogorzel 

w ramach dotacji celowej przyznanej ze środków Powiatu Otwockiego na 2022 r. 

39. Wyrażono zgodę na podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny 

MSWiA w Otwocku a Powiatem Otwockim w sprawie nawiązania współpracy 

w ramach projektu Pilotażu Narodowego, Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

Centrum Zdrowia Psychicznego.   

 

Protokół Nr 255/22 z dnia 06.10.2022 r.  

40. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty z dn. 22.09.2022 r. Stowarzyszenia Nasz 

Wspólny Dom na realizację zadania publicznego w 2022 roku w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej pt.: „Turniej Piłki Nożnej „Gramy dla Dzieciaków” 

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 

w Otwocku, na stronie internetowej www.powiat-otwocki.pl oraz rozpoczęcie procedury 

zbierania uwag do oferty, zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

41. Wyrażono zgodę na dofinansowanie wydarzenia pn.: XII Ogólnopolski Turniej Piłki 

Ręcznej Dziewcząt – Karczew Cup 2022 – kwota 6.000,00 zł. 

42. Przyjęto Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok 

szkolny 20201/2022 i przekazano dokument Radzie Powiatu.  

 

Protokół Nr 256/22 z dnia 12.10.2022 r.  

43. Omówiono zasady współpracy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku a Powiatem Otwockim 

w sprawie projektu Pilotażu Narodowego, Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

Centrum Zdrowia Psychicznego.  

44. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumień z Prezydentem Miasta Otwocka: 

- w sprawie Przekazania Prezydentowi Miasta Otwocka zadania zarządzania drogą 

powiatową nr 2756W – ul. Orlą w Otwocku, 

- w sprawie Przekazania Prezydentowi Miasta Otwocka zadania zarządzania drogą 

powiatową nr 2760W – ul. Batorego w Otwocku, 
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- w sprawie Przekazania Prezydentowi Miasta Otwocka zadania zarządzania drogą 

powiatową nr 2754W – ul. Reymonta w Otwocku, 

- w sprawie Przekazania Prezydentowi Miasta Otwocka zadania zarządzania drogą 

powiatową nr 2754W – ul. Żeromskiego w Otwocku. 

45. W związku z pismem Prezydenta Miasta Otwocka wyrażono zgodę na rozszerzenie 

umowy użyczenia Nr 147/CRU/2019/ZDP z dnia 03.06.2019 r. z Gminą Otwock na 

bezpłatne użyczenie terenów dróg publicznych – pasów zieleni stanowiących część dróg 

powiatowych w celu wykonania nasadzeń, pielęgnacji i utrzymania zieleni na drogach 

powiatowych w Otwocku wykonanie nasadzeń  z uwagami Zarządu Dróg Powiatowych. 

46. W związku z wnioskiem radnego Rady Powiatu Otwockiego odmówiono wprowadzenia 

do budżetu na 2022 rok kwoty 400.000,00 zł a postanowiono przyjąć do projektu 

budżetu powiatu na 2023 rok kwotę 250.000,00 zł na zadanie: „Wykonanie projektu na 

budowę chodnika/ciągu pieszo-rowerowego od węzła na drodze S17 w miejscowości 

Jatne przez miejscowość Jatne, Dyzin do Celestynowa ul. Obrońców Pokoju”. 

Wystąpiono do Wójta Gminy Celestynów o zaplanowanie w budżecie gminy na 2023 

rok kwoty 250.000,00 zł zgodnie z ustaleniami poczynionymi na Zebraniach Wiejskich.  

47. W związku z pismem Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w sprawie prowadzenia 

Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku w latach 2023-2025 wyrażono zgodę na 

zarezerwowanie w budżecie powiatu na 2023 roku kwoty 280.000,00 zł 

z przeznaczeniem na prowadzenie w 2023 roku Centrum Interwencji Kryzysowej 

w Otwocku.  

Natomiast na następne lata kwota według wskaźnika inflacji: w 2024 roku w wysokości 

5%, w 2025 roku w wysokości 3,1%. 

48. W związku z pismem OSP Łukówiec wyrażono zgodę na zawarcie aneksu do umowy na 

realizację zadania publicznego pn.: „Miałeś chamie złoty róg… czyli Wesele 

Wyspiańskiego wersja 2.0. – poprzez zmianę terminu zakończenia zadania na 30 

listopada 2022 r. 

49. Wyrażono zgodę na dofinansowanie wydarzenia pn. „Turniej szachowy z okazji 70-lecia 

Gminy Celestynów” organizowanego przez Klub Szachowy Król Batory Otwock w dn. 

23.10.2022 r. w Celestynowie – kwota 2.000,00 zł w ramach promocji powiatu. 

50. Wyrażono zgodę na dofinansowanie zadania publicznego, realizowanego przez Fundację 

Promocji Kultury Otwarte w 2022 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego pt. „XIX Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku” - kwota 

5.000,00 zł. 

51. Wyrażono zgodę na podpisanie oświadczenia informującego o zaspokojeniu w całości 

wierzytelności objętej w grupie III w Postanowieniu Sądu Restrukturyzacyjnego z dnia 

26 stycznia 2021 r. na rzecz Powiatu Otwockiego. 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

 Krzysztof Szczegielniak  


