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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego 

w okresie od dnia 13 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r. 

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 8 posiedzeń Zarządu Powiatu (257/22, 258/22, 

259/22, 260/22, 261/22, 262/22, 263/22, 264/22). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 257/22 z dnia 19.10.2022 r.  

1. Wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Otwocki umowy o świadczenie usługi 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych 

o charakterze użyteczności publicznej  - zgodnie z §16 ust. 1 Statutu. 

2. Przekazania skargi - zgodnie z §16 ust. 2 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. 

 

Protokół Nr 259/22 z dnia 26.10.2022 r.  

5. Uchwalenia Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok - 

zgodnie z §16 ust. 1 Statutu. 

 

Protokół Nr 261/22 z dnia 02.11.2022 r.  

6. Ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół  specjalnych 

działających  na obszarze Powiatu Otwockiego - zgodnie z §16 ust. 1 Statutu. 

 

Protokół Nr 262/22 z dnia 10.11.2022 r.  

7. Zmiany uchwały Nr 6/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej - zgodnie z §16 ust. 1 Statutu. 

 

Protokół Nr 264/22 z dnia 18.11.2022 r.  

8. Ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie 

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia 

od usunięcia pojazdu - zgodnie z §16 ust. 1 Statutu. 

9. Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających 

w 2023 r. - zgodnie z §16 ust. 1 Statutu. 

10. Zmiany uchwały nr 113/XVIII/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 czerwca 2008 r. 

w sprawie ustalenia herbu Powiatu Otwockiego - zgodnie z §16 ust. 1 Statutu. 

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 257/22 z dnia 19.10.2022 r.  

11. Udzielenia pełnomocnictwa Pani Apolonii Żołądek - dyrektorowi Zespołu Szkół 

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

3 do podpisania umowy darowizny; (Nr CDLXXV/257/22). 

12. 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 

CDLXXVI/257/22).  
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13. Ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze 

środków Funduszu Pomocy na 2022 rok; (Nr CDLXXVII/257/22).  

 

Protokół Nr 259/22 z dnia 26.10.2022 r.  

14. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 

w zakresie prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na 

terenie powiatu otwockiego w 2023 roku; (Nr CDLXXVIII/259/22). 

15. Wykonania uchwały nr 162/XXIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 27 sierpnia 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości oznaczonej jako 

działka ew. nr 95 o pow. 0,0288 ha z obr. 9 w Karczewie, dla której w Sądzie 

Rejonowym w Otwocku prowadzona jest księga wieczysta WA1O/00087152/9; z ceną 

wywoławczą nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 95 z obr. 9 w Karczewie 

w pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym, w wysokości 100.000,00 zł. (Nr 

CDLXXIX/259/22).  

16. Wykonania uchwały nr 341/LI/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 sierpnia 2022 r. 

w sprawie 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 WA1O/00071019/0; z ceną 

wywoławczą nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 188/38 z obr. 43 w Otwocku 

w pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym, w wysokości 150.000,00 zł; 

(Nr CDLXXX/259/22).  

 

Protokół Nr 260/22 z dnia 28.10.2022 r.  

17. 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 CDLXXXI/260/22). 

18. Ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze 

środków Funduszu Pomocy na 2022 rok; (Nr CDLXXXII/260/22). 

 

Protokół Nr 261/22 z dnia 02.11.2022 r.  

19. Powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na 

terenie Powiatu Otwockiego w 2023 roku; (Nr CDLXXXIII/261/22). 

20. 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 CDLXXXIV/261/22). 

 

Protokół Nr 262/22 z dnia 10.11.2022 r. 

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

w Karczewie, ul. Anielin 1; (Nr CDLXXXV/262/22). 

22. Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Otwocku, 

ul . Konopnickiej 17; (Nr CDLXXXVI/262/22). 

23. Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” 

w Otwocku, ul. Zagłoby 8; (Nr CDLXXXVII/262/22). 

 

Protokół Nr 263/22 z dnia 13.11.2022 r.  

24. Projektu uchwały budżetowej na 2023 rok; (Nr CDLXXXVIII/263/22).  

25. Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na 

lata 2023-2037; (Nr CDLXXXIX/263/22). 
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Protokół Nr 264/22 z dnia 18.11.2022 r.  

26. 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 

CDXC/264/22).  

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

nauczyciela mianowanego; (Nr CDXCI/264/22). 

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

nauczyciela mianowanego; (Nr CDXCII/264/22). 

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

nauczyciela mianowanego; (Nr CDXCIII/264/22). 

 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 257/22 z dnia 19.10.2022 r.  

30. Wyrażono zgodę na przystąpienie do przygotowywania postępowania na odbiór 

nieczystości stałych/komunalnych niesegregowanych oraz ich transport i przekazanie do 

Instalacji Przetwarzania Odpadów dla Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

organizacyjnych - na okres 1 roku. 

31. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Otwock w sprawie 

wprowadzenia i zarządzania strefą płatnego parkowania na drogach powiatowych 

w Otwocku. 

32. Wyrażono zgodę na dofinansowanie zadania publicznego, realizowanego przez 

Stowarzyszenie Nasz Wspólny Dom pt.: „Turniej Piłki Nożnej „Gramy dla Dzieciaków” 

– kwota 3.000,00 zł. 

33. W związku z pismem Pani K. W-R w sprawie udzielenia wsparcia finansowego 

w związku z osiągniętymi sukcesami sportowymi w 2022 r. w kat. bikini fitness 

federacji IFBB i NPC wyrażono zgodę na  wsparcie zawodniczki poprzez promocję 

powiatu podczas zawodów w ramach kwoty 1.600,00 zł. 

34. W związku z pismem Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Moniki Gębskiej 

w sprawie dofinansowania bieżącej działalności Spółki w październiku 2022 r. poprzez 

podwyższenie kapitału zakładowego, wyrażono zgodę na przesunięcie z wolnych 

środków kwoty 1.525.150,00 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Spółki 

w październiku 2022 r.; co stanowi 59 udziałów. 

35. Przyjęto do wiadomości pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie 

porozumienia w sprawie działu pedagogicznego w Powiatowej Bibliotece Publicznej 

w Otwocku. 

 

Protokół Nr 258/22 z dnia 21.10.2022 r. 

36. Zaopiniowano projekt stanowiska Rady Powiatu Otwockiego w sprawie uchwały Rady 

Powiatu w Otwocku Nr 247/XXXII/2002 z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia 

wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Otwocku oraz zasad jej przyznawania 

i wypłacania oraz uchwał zmieniających ww. uchwałę. 

 

Protokół Nr 259/22 z dnia 26.10.2022 r.  

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

powiatowi pomocy rzeczowej w postaci opracowania dokumentacji projektowo-

kosztorysowej oraz budowy zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozsączających 

w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku; (skrzyżowanie ul. Kołłątaja 

i Jasnej oraz ul. Majowej z Sienkiewicza).  

38. Zatwierdzono sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie 

Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. 
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39. W związku z pismem Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w sprawie herbu Powiatu Otwockiego zdecydowano o zmianie 

załącznika do uchwały Nr 113/XVIII/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 czerwca 

2008 r. w sprawie ustanowienia herbu Powiatu Otwockiego zgodnie ze  wzorem herbu 

z pozytywną opinią Komisji Heraldycznej. 

40. Przyjęto autopoprawkę do projektu uchwały Nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na 

podpisanie przez Powiat Otwocki umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności 

publicznej. 

41. Wyrażono zgodę na przesunięcie kwoty 80.000,00 zł z zadania: „Budowa budynku 

siedziby Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz wybranych powiatowych jednostek 

organizacyjnych i wybranych służb powiatowych wraz z zagospodarowaniem terenu” na 

zadanie: „Przebudowa i modernizacja łazienki w budynku Starostwa przy ul. 

Komunardów 10”. 

42. 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.  

 

Protokół Nr 261/22 z dnia 02.11.2022 r.  

43. Postanowiono o złożeniu do Wojewody Mazowieckiego odwołania od decyzji Starosty 

Mińskiego o sygnaturze GN.683.3.27.2022 z dnia 20 października 2022 r. ustalającej 

odszkodowanie za dz. ew. 461/3 i 462/3 z obr. Poręby, gm. Wiązowna. 

44. Postanowiono o rozpoczęciu procedury sprzedaży budynku gospodarczego stanowiącego 

własność Powiatu Otwockiego, usytuowanego Otwocku przy ul. Komunardów 10, na 

nieruchomości ozn. jako dz. ew. nr 73/7 w obr. 8. 

45. W związku z pismem Biura Prac Inżynierskich Sp. z o. o. wyrażono pozytywną opinię 

do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 

rozbudowy ul. Szkolnej w m. Zakręt i Izabela, gm. Wiązowna, oraz  drogi powiatowej 

ul. Postępu w Izabeli związanej z budową ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie ul. 

Szkolnej oraz poszerzeniem jezdni i poprawą odwodnienia tej ulicy z uwagami 

wyrażonymi w piśmie Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku oraz Inspektora ds. 

Inżynierii ruchu. 

46. Zapoznano się z pismem Prezydenta Miasta Otwocka o zbadanie pozwoleń na budowę, 

przebudowę lub rozbudowę, wydanych przez Starostę Otwockiego dla P.P.H.U 

LEKARO i przekazano do Wydziału Architektury i Budownictwa w celu realizacji 

wniosku.  

47. Zapoznano się z pismem Ministra Infrastruktury dot. rezerwy subwencji ogólnej na 2023 

rok.   

 

Protokół Nr 262/22 z dnia 10.11.2022 r.  

48. Wyrażono zgodę na sprzedaż pompy hydroforowej oraz dwóch zbiorników 

hydroforowych. 

49. Wyrażono zgodę na dofinansowanie powiatowego konkursu szkolnego pn.: „Powiatowy 

Konkurs Historyczny „Józef Piłsudski i jego czasy” – kwota 800,00 zł. 

50. W związku z pismem firmy ARS PROJEKT wyrażono negatywną opinię do projektu 

budowlanego pt.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 271641W, w miejscowości Ostrów, 

gmina Celestynów” zgodnie z uwagami wyrażonymi w piśmie  Inspektora ds. Inżynierii 

ruchu. 
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51. W związku z pismem Biura Prac Inżynierskich Sp. z o. o. wyrażono pozytywną opinię 

do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 

rozbudowy ul. Szkolnej w m. Zakręt i Izabela, gm. Wiązowna, oraz  drogi powiatowej 

ul. Postępu w Izabeli związanej z budową ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie ul. 

Szkolnej oraz poszerzeniem jezdni i poprawą odwodnienia tej ulicy – uzupełnienie 

o uaktualnione rysunki projektowanego zagospodarowania terenu; z uwagami 

wyrażonymi w piśmie Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku oraz Inspektora ds. 

Inżynierii ruchu. 

52. W związku z pismem Wójta Gminy Celestynów utrzymano w mocy decyzję 

z posiedzenia dn. 12.10.2022 r., tj. przyjęcie do projektu budżetu powiatu na 2023 rok 

kwoty 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”.  

53. W związku z decyzją Nr 3427/2022 z dnia 24.10.2022 r. Wojewody Mazowieckiego 

uchylającą ostateczną decyzję Wojewody Nr 5218/2017 z dnia 07.12.2017 r. – dot. 

nieruchomości przy ul. Jankowskiego w Celestynowie, wyrażono zgodę na wniesienie 

odwołania do Ministerstwa Technologii.  

54. Przyjęto do wiadomości pismo z dnia 25.10.2022 r., Nr O/WA.Z-3.4040/59/2022.MKC 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przekazania PPK wraz 

z dokumentacją dróg powiatowych wybudowanych/przebudowanych w ramach 

inwestycji GDDKiA pn.: „Budowa drogi S17 na odcinku węzeł Lubelska (bez węzła) – 

Kołbiel (początek obwodnicy), część I i II”.   

55. Zapoznano się z analizą możliwości przekształcenia trzech Domów Pomocy Społecznej 

w Otwocku i Karczewie w jeden Dom z dwoma filiami.  

56. Omówiono projekt budżetu powiatu na 2023 rok. 

 

Protokół Nr 264/22 z dnia 18.11.2022 r.  

57. Wyrażono zgodę na wszczęcie procedury pozbawienia kategorii drogi powiatowej 

w Ponurzycy. 

58. Zdecydowano o rozpoczęciu działań w celu pozbawienia kategorii drogi powiatowej 

i zaliczeniu do kategorii drogi gminnej ul. Św. Kazimierza i Jankowskiego 

w Celestynowie.  

59. Przyjęto do wiadomości informację Biura Kultury i Promocji w sprawie rezygnacji 

z podpisania umowy promocji z zawodniczką bikini fitness podczas zawodów – kwota 

1.600,00 zł.  

60. Zapoznano się z pismem Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji stanowiące odpowiedź na pismo Ogólnopolskiego Związku 

Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Zakładowa Organizacja Związkowa PCZ dot. 

obowiązku zapewnienia odzieży ochronnej. 

 

Przewodniczący Zarządu 

Krzysztof Szczegielniak  


