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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego 

w okresie od dnia 17 grudnia 2022 r. do dnia 11 stycznia 2023 r. 

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Powiatu (273/22, 274/22, 

275/22, 276/22, 277/22, 278/23, 279/23).  

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 273/22 z dnia 21.12.2022 r.  

1. 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 pkt 1 Statutu. 

2. 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 pkt 1 Statutu. 

3. Wydatków, które nie wygasają z upływem roku  budżetowego 2022 - zgodnie z §16 

ust. 1 pkt 1 Statutu. 

4. Stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu Otwockiego do rozpatrzenia skargi - 

zgodnie z §16 ust. 1 pkt 3 Statutu. 

5. Stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu Otwockiego do rozpatrzenia skargi - 

zgodnie z §16 ust. 1 pkt 3 Statutu. 

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

Skarg, Wniosków i Petycji - zgodnie z §16 ust. 1 pkt 1 Statutu. 

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 273/22 z dnia 21.12.2022 r.  

7. 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 

DXII/273/22). 

 

Protokół Nr 275/22 z dnia 29.12.2022 r.  

8. Wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w budynku głównym Powiatowego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o w restrukturyzacji w Otwocku przy ul. Batorego 44; na rzecz Alab (Nr 

DXIII/275/22). 

9. Wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w budynku głównym Powiatowego Centrum 

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

Audiofon Matyja (Nr DXIV/275/22).  

 

Protokół Nr 277/22 z dnia 30.12.2022 r.  

10. 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 

DXV/277/22). 

 

Protokół Nr 278/23 z dnia 04.01.2023 r.  

11. Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego 

z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Centrum Interwencji 

Kryzysowej w Otwocku w latach 2023-2025; (Nr DXVI/278/23). 

12. Powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wykonywanie zadania 

Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu 
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Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w drodze 

powierzenia zadania publicznego w 2023 roku; (Nr DXVII/278/23).  

 

Protokół Nr 279/23 z dnia 11.01.2023 r.  

13. Zmian w uchwale NR 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r.- 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok; (Nr DXVIII/279/23). 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 273/22 z dnia 21.12.2022 r.   

14. W związku z pismem firmy APJ Obsługa Inwestycji Piotr Kurczych odmówiono 

wyrażenia pozytywnej opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 270320W 

w m. Całowanie, gm. Karczew, z uwagi na brak parametrów geometrycznych łuków 

poziomych i pochylenia poprzecznego jezdni, które uniemożliwiają dokonanie 

merytorycznej oceny projektu.  

 

Protokół Nr 274/22 z dnia 23.12.2022 r.    

15. Przyjęto autopoprawkę do projektu budżetu powiatu na rok 2023. 

16. Zaakceptowano treść odwołania od decyzji Nr 2/F/2022 Wójta Gminy Celestynów 

z dnia 12.12.2022 r. dot. zwrotu nierozliczonej pomocy finansowej w sprawie zadania 

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowością Dąbrówka i Stara Wieś 

w Gminie Celestynów”. 

 

Protokół Nr 275/22 z dnia 29.12.2022 r.  

17. Nie przyjęto rozliczenia dotacji celowej na 2022 rok z budżetu Powiatu Otwockiego 

udzielonej Spółce Wodnej Celestynów Północ na podstawie umowy o udzielenie dotacji 

nr 199/CRU/2022/OŚ zawartej dnia 13 lipca 2022 roku, ze względu na nie wywiązanie 

się z umowy w wykonaniu dwóch zadań oraz nie wykonanie płatności w terminie.  

18. W związku z pismem firmy ARS PROJEKT wyrażono pozytywną opinię do projektu 

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

Celestynów”. 

19. W związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych wyrażono zgodę na zmianę 

inwestycji dla zadania zgłoszonego w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Pogram Inwestycji Strategicznych oraz wyrażono zgodę na wprowadzenie 

korekt zakresów inwestycji.  

Zmiana inwestycji: 

- „Modernizacja infrastruktury drogowej dróg powiatowych Powiatu Otwockiego 

polegająca na modernizacji przepraw przez cieki” – wytypowanie przepraw przez cieki 

w miejscowości: Glinianka, Kąty oraz Janów, 

- „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Otwockiego polegająca na 

modernizacji przepraw przez cieki wodne – etap II” – zgoda na ogłoszenie postępowania 

przetargowego na dwa obiekty mostowe w Sępochowie.  

20. W związku z pismem Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Otwocku, 

postanowiono o dofinansowaniu kwotą do 10.000,00 zł koncertu 31. Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy w Otwocku. 

21. Przyjęto  informację Biura Kultury i Promocji dot. jubileuszu 25-lecia powiatu 

otwockiego. 
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Protokół Nr 276/22 z dnia 29.12.2022 r.  

22. 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 LV sesję Rady Powiatu Otwockiego dn. 29.12.2022 r. 

 

Protokół Nr 277/22 z dnia 30.12.2022 r.  

23. Nie przyjęto rozliczenia dotacji celowej na 2022 rok z budżetu Powiatu Otwockiego 

udzielonej Spółce Wodnej Ostrów na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 

180/CRU/2022/OŚ zawartej dnia 28 czerwca 2022 roku, ze względu nie zrealizowanie 

przez Spółkę prac zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

24. Zapoznano się z pismem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia w sprawie wydłużenia terminu zawieszenia udzielania świadczeń 

w zakresie rehabilitacji neurologicznej w PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji. 

25. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksów:  

- Nr 3 do umowy WIN/32/2021, 564/CRU/2021/ZDP z 22.06.2021 r. z Miastem Otwock 

w przedmiocie udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej w postaci opracowania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pasa drogowego w ul. 

Władysława Stanisława Reymonta na odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej 

(ZRID) – wydłużono termin zakończenia zadania,  

- Nr 2 do umowy WIN/34/2021, 566/CRU/2021/ZDP z 22.06.2021 r. z Miastem Otwock 

w przedmiocie udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej w postaci opracowania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy ul. Orlej na odcinku od 

ul. Powstańców Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi – wydłużono 

termin zakończenia zadania, 

- Nr 2 do umowy WIN/27/2021, 561/CRU/2021/ZDP z 22.06.2021 r. z Miastem Otwock 

w przedmiocie udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej w postaci opracowania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy skrzyżowania ul. 

Przewoskiej i ul. Stefana Batorego – wydłużono termin zakończenia zadania, 

- Nr 2 do umowy WIN/29/2021, 563/CRU/2021/ZDP z 22.06.2021 r. w przedmiocie 

udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej w postaci opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Żeromskiego 

i ul. Samorządowej w Otwocku – wydłużono termin zakończenia zadania. 

 

Protokół Nr 278/23 z dnia 04.01.2023 r.  

26. W związku z pismem Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku wyrażono 

zgodę na zakup nagród rzeczowych dla laureatów XVIII edycji Konkursu „Fizyczne 

Ścieżki”  do łącznej kwoty 1.000,00 zł; (środki  z rozdziału Promocja). 

27. W związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych o pozbawienie kategorii drogi 

powiatowej drogi powiatowej Nr 2718W – ul. Jankowskiego w Celestynowie, wyrażono 

zgodę na pozbawienie kategorii drogi powiatowej drogi powiatowej Nr 2718W 

z zachowaniem procedury poinformowania Wójta Gminy Celestynów o zamiarze 

podjęcia przez Radę Powiatu Otwockiego uchwały w sprawie pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej Nr 2718W – ul. Św. Kazimierza i ul. Jankowskiego w Celestynowie 

na odcinku od ul. Reguckiej do ul. Obrońców Pokoju z jednoczesnym zaliczeniem jej do 

kategorii dróg gminnych, a następnie skierowanie do Rady Powiatu Otwockiego 

projektu uchwały w tejże sprawie. 

28. Zaakceptowano propozycję koordynatora do prac w Zespole do Spraw Strategii 

Rozwoju Metropolii Warszawskiej ze strony Powiatu Otwockiego: Pan Piotr Gąszcz – 
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Zastępca Burmistrza Miasta Józefowa oraz zastępca koordynatora: Pani Kinga 

Błaszczyk – członek Zarządu Powiatu. 

 

Protokół Nr 279/23 z dnia 11.01.2023 r.  

29. W związku z pismem firmy „MM-Projekt” Projektowanie i Konsulting w Inżynierii 

Lądowej Michał Michniewicz, wyrażono pozytywną opinię dla inwestycji pn.: 

„Rozbudowa ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Narutowicza 

w Otwocku” z uwagami Inspektora ds. Inżynierii ruchu.  

30. Wyrażono zgodę na odroczenie w formie decyzji Gminie Osieck płatności za 

umieszczenie w drodze powiatowej Nr 1315W w m. Augustówka urządzenia obcego 

w odniesieniu do 2023 roku. 

31. Zapoznano się z podsumowaniem działań Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” 

w grudniu 2022 r. 

32. Zaakceptowano projekt pisma do Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki 

Żywnościowej  i Gospodarki Wodnej Rady Miejskiej w Karczewie o podjęcie uchwały 

o wprowadzenie strefy ciszy wodnej na Jeziorze Rokola w Otwocku Wielkim. 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

 

Krzysztof Szczegielniak  

 


