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Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Powiatu Otwockiego mam przyjemność przedstawić Państwu Raport
o stanie powiatu otwockiego. Jest to dokument, w którym analizie poddaliśmy sytuację
naszego powiatu, obszary jego funkcjonowania i zadania, które realizowaliśmy w roku 2021.
W dokumencie znajdą Państwo wiele ważnych i przydatnych informacji, chociażby z zakresu
realizowanych przez nas polityk, strategii i programów.
Jednym z założeń, które przyświecało naszej pracy nad raportem było to, żeby nie był
on wynikiem jedynie ustawowego obowiązku, który wymaga podania kluczowych działań.
Staraliśmy się, żeby opisywał szerokie pole naszej działalności, odnosząc się do wyzwań,
z którymi się zmagaliśmy, a także wskazującym na nasze odpowiedzi na nie.
Na kształt Raportu o stanie powiatu otwockiego za rok 2021 bez wątpienia wpływ miała
pandemia COVID-19. Rok 2021 był kolejnym, który stawiał nas przed wyzwaniami będącymi
konsekwencją walki z koronawirusem. Powodowało to wysiłek finansowy, ale również
zaangażowanie niektórych naszych jednostek w działania profilaktyczne. Był to również
okres, w którym zaplanowane wcześniej działania realizował nowy Zarząd Powiatu
Otwockiego, powołany pod koniec 2020 roku.
Mam nadzieję, że lektura niniejszego Raportu będzie dla Państwa owocna. Jednocześnie
zapewniam o gotowości do dalszej, aktywnej pracy na rzecz rozwoju naszego powiatu,
a w konsekwencji podnoszenia jakości życia jego mieszkańców.
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1 Wprowadzenie
Przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (zwanej dalej
„ustawą”) nakładają na zarządy powiatów obowiązek przedstawienia co roku do dnia 31 maja
Radzie Powiatu raportu o stanie powiatu.
Działając na podstawie art. 30a ust. 3 ustawy, Rada Powiatu Otwockiego skorzystała
z uprawnienia określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu. W związku
z powyższym raport został przygotowany na podstawie ogólnych wytycznych wskazanych
w ustawie, a także wytycznych zawartych w uchwale nr 142/XVIII/20 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów
dotyczących Raportu o stanie Powiatu Otwockiego.
Zarząd Powiatu Otwockiego przedkłada niniejszy raport, obejmujący podsumowanie
działalności Zarządu Powiatu Otwockiego w 2021 roku. Raport w szczególności zawiera
informacje dotyczące realizacji ustawowych zadań Powiatu Otwockiego. Dokument
uwzględnia również inne informacje, w szczególności niezbędne do uzyskania dokładnego
i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji Powiatu Otwockiego i zawiera dane o wszystkich
ważnych aspektach funkcjonowania Powiatu Otwockiego.
Analizując dane zawarte w niniejszym raporcie, należy pamiętać, iż zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, które zostało wydane na podstawie
przepisu art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan epidemii w związku z zakażeniami
wirusem Sars-CoV-2. Tym samym w tym trudnym okresie Powiat Otwocki zmagał się
z wieloma nowymi wyzwaniami organizacyjnymi.
1.1 Mieszkańcy Powiatu Otwockiego1
Ludność w Powiecie Otwockim z podziałem na gminy
Powiat / Gmina

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Wieś

Powiat Otwocki
m. Józefów

124 171
20 768

59 447
9 839

64 724
10 929

razem
74 724
20 768

mężczyźni
35 344
9 839

kobiety
39 380
10 929

razem
49 447
-

mężczyźni
24 103
-

kobiety
25 344
-

m. Otwock

44 207

20 814

23 393

44 207

20 814

23 393

-

-

-

gm.w. Celestynów

11 640

5 657

5 983

-

-

-

11 640

5 657

5 983

gm.m-w. Karczew

15 896

7 614

8 282

9 749

4 691

5 058

6 147

2 923

3 224

gm.w. Kołbiel

8 206

4 032

4 174

-

-

-

8 206

4 032

4 174

gm.w. Osieck

3 678

1 791

1 887

-

-

-

3 678

1 791

1 887

gm.w. SobienieJeziory
gm.w. Wiązowna

6 339

3 133

3 206

-

-

-

6 339

3 133

3 206

13 437

6 567

6 870

-

-

-

13 437

6 567

6 870

Miasta

Stan na dzień 30 czerwca 2021 r. – wg. opracowania GUS pn. „Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w
przekroju terytorialnym w 2021 r.”.
1
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Przyrost naturalny w Powiecie Otwockim
Ludność

124 171

Urodzenia

588

Zgony
ogółem

w tym
niemowląt

857

3

Przyrost
naturalny
-269

Migracje w Powiecie Otwockim
Migracje wewnętrzne
odpływ
646

napływ
789

Migracje zagraniczne
saldo
143

imigracja
17

emigracja
3

saldo
14

Ogólne saldo
migracji
157

Ludność w Powiecie Otwockim z podziałem na płeć oraz wiek
Wyszczególnienie

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

Wieś

Miasta
mężczyźni
35 344

kobiety
39 380

razem
49 447

mężczyźni
24 103

kobiety
25 344

Powiat Otwocki

124 171

59 447

64 724

razem
74 724

0-4 lat

6 625

3 342

3 283

3 699

1 891

1 808

2 926

1 451

1 475

5-9 lat

6 855

3 528

3 327

3 839

2 023

1 816

3 016

1 505

1 511

10-14 lat

7 585

3 847

3 738

4 446

2 256

2 190

3 139

1 591

1 548

15-19 lat

6 258

3 181

3 077

3 772

1 930

1 842

2 486

1 251

1 235

20-24 lat

6 063

3 137

2 926

3 466

1 811

1 655

2 597

1 326

1 271

25-29 lat

7 061

3 617

3 444

3 919

2 033

1 886

3 142

1 584

1 558

30-34 lat

8 024

4 135

3 889

4 574

2 361

2 213

3 450

1 774

1 676

35-39 lat

9 740

4 796

4 944

5 688

2 788

2 900

4 052

2 008

2 044

40-44 lat

10 174

5 001

5 173

6 135

2 915

3 220

4 039

2 086

1 953

45-49 lat

9 481

4 704

4 777

5 977

2 945

3 032

3 504

1 759

1 745

50-54 lat

7 730

3 771

3 959

4 696

2 256

2 440

3 034

1 515

1 519

55-59 lat

7 224

3 471

3 753

4 393

2 092

2 301

2 831

1 379

1 452

60-64 lat

8 299

3 820

4 479

5 026

2 228

2 798

3 273

1 592

1 681

65-69 lat

7 766

3 495

4 271

4 846

2 124

2 722

2 920

1 371

1 549

70-74 lat

5 996

2 490

3 506

3 912

1 562

2 350

2 084

928

1 156

75-79 lat

3 699

1 354

2 345

2 518

903

1 615

1 181

451

730
592

80-84 lat

2 831

961

1 870

1 955

677

1 278

876

284

85 lat i więcej

2 760

797

1 963

1 863

549

1 314

897

248

649

Wiek
przedprodukcyjny
Wiek
produkcyjny
18-64 lata
mężczyźni
18-59 lat kobiety

24 958

12 705

12 253

14 365

7 394

6 971

10 593

5 311

5 282

71 682

37 645

34 037

4 2467

22 135

20 332

29 215

15 510

13 705

37 645

37 645

X

22 135

22 135

X

15 510

15 510

X

34 037

X

34 037

20 332

X

20 332

13 705

X

13 705

Wiek
poprodukcyjny
65 lat i więcej
mężczyźni
60 lat i więcej
kobiety
Kobiety w wieku
15-49 lat

27 531

9 097

18 434

17 892

5 815

12 077

9 639

3 282

6 357

9 097

9 097

X

5 815

5 815

X

3 282

3 282

X

18 434

X

18 434

12 077

X

12 077

6 357

X

6 357

28 230

X

28 230

16 748

X

16 748

11 482

X

11 482

5|Strona

RAPORT O STANIE POWIATU OTWOCKIEGO

1.2

2

Obszar Powiatu Otwockiego2

Lp.

Teren

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Powiat Otwocki
m. Józefów
m. Otwock
gm.w. Celestynów
gm.m-w. Karczew
gm.w. Kołbiel
gm.w. Osieck
gm.w. Sobienie-Jeziory
gm.w. Wiązowna

Powierzchnia w
km2
616
24
47
89
81
107
68
98
102

Gęstość zaludnienia na 1km2
202
867
937
132
195
77
54
65
131

Dane wg opracowania GUS pn. „Statystyczne Vademecum Samorządowca 2021”
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2 Finanse powiatu
Budżet Powiatu Otwockiego na rok 2021 został uchwalony uchwałą Nr 216/XXVIII/20
z dnia 29 grudnia 2020 roku. Wcześniej projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Zmiany budżetu w trakcie jego realizacji
były dokonane na podstawie decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, porozumień, umów – w tym z gminami
w ramach współpracy – oraz własnych potrzeb wynikających z przeprowadzonych analiz, jak
również wniosków jednostek budżetowych Powiatu Otwockiego.
Informacja na temat przychodów i wydatków
Lp.

Nazwa
jednostki

1

Powiat Otwocki

Suma
przychodów za
2021 r.

Wykonanie
dochodów
budżetowych za
2021 r.
184 205 923,48

48 740 631,58

Wykonanie wydatków
budżetowych za 2021 r.

Wykonanie
wydatków
niewygasających z
upływem 2020 r.
268 017,00

191 214 262,71

Stan
należności na
31.12.2021 r.

Stan zobowiązań
na 31.12.2021 r.

6 865 498,05

78 378 863,64

Porównanie
Dochody budżetowe
Wydatki budżetowe
Wydatki
niewygasające
Należności
Zobowiązania

3

2020

2021

167 766 095,44
164 103 354,16
5 240 884,82

184 205 923,48
191 214 262,71
268 017,00

5 696 397,42
50 181 948,54

7 144 086,94
53 028 752,00

6 865 498,05
78 378 863,64

Zadłużenie Powiatu Otwockiego na koniec roku 2021

Lp.

Nr umowy

I
1.

680/2010/00003018/00

2.

1010-63734

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

43/077/11/Z/IN
87/2011
BKO-PLN-CBKGD-12-000027
84102010260000189600687970
85102010260000189600936757
52/2016
63/2017
967/193/JST/POZ/18
19/4608 (306/CRU/2019/WF)

12.

318/CRU/2020/WF

II
1.

2019
153 315 639,25
147 895 424,67
1 026 013,27

85 1020 4900 0000 8596 2346
7043

Kredytodawca

Kwota
kredytu

Oprocentowanie

Ogółem
ING Bank
6 500 000,00
0,92%
Śląski
Bank Pocztowy
7 000 000,00
0,89%
S.A.
mBank
4 751 000,00
0,95%
BS Otwock
4 586 193,00
0,90%
PKO BP S.A.
3 000 000,00
1,70%
PKO BP S.A.
25 000 000,00
1,50%
PKO BP S.A.
4 960 000,00
1,37%
BS Otwock
4 200 000,00
1,04%
BS Otwock
5 700 000,00
1,03%
BS Karczew
10 950 000,00
0,65%
Bank
7 790 000,00
1,27%
Gospodarstwa
Krajowego
Dom Maklerski
8 000 000,00
seria A20 - 1,03%
Banku BPS S.A
seria B20 - 1,05%
Kredyty przejęte po ZPZOZ Otwock
PKO BP S.A.
4 400 000,00
1,35%
RAZEM (I+II)

Termin spłaty

31.12.2020 r.

Wysokość
zadłużenia na
31.12.2021 r.
52 910 000,00
0,00

Spłaty rat
kapitałowych
w 2021 r.
5 254 612,00
666 664,00

Spłaty
odsetek
w 2021 r.
819 018,48
6 973,85

31.12.2020 r.

0,00

717 948,00

7 316,08

31.10.2022 r.
31.10.2022 r.
31.12.2022 r.
31.12.2028 r.
31.12.2025 r.
31.12.2031 r.
31.12.2029 r.
31.12.2031 r.
31.12.2031 r.

700 000,00
500 000,00
600 000,00
12 000 000,00
3 960 000,00
4 000 000,00
5 000 000,00
10 450 000,00
7 700 000,00

350 000,00
300 000,00
300 000,00
1 500 000,00
500 000,00
80 000,00
450 000,00
300 000,00
90 000,00

12 047,01
8 644,63
17 898,86
258 678,49
82 697,99
64 281,45
83 814,04
127 491,28
149 174,80

31.12.2031 r.

8 000 000,00

-

-

31.12.2021 r.

654 762,05
654 762,05
53 564 762,05

654 761,88
654 761,88
5 909 373,88
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4 Ocena realizacji uchwał Rady Powiatu Otwockiego
W 2021 r. Rada Powiatu Otwockiego podjęła 77 uchwał oraz 1 stanowisko.
Uchwały stanowiące akty prawa miejscowego zostały opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Stosownie do art. 78 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym Starosta Otwocki przekazywał uchwały Rady Powiatu
organom nadzoru – Wojewodzie Mazowieckiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Ocena realizacji uchwał podjętych w roku 2021:
 zrealizowane
59
 niezrealizowane
2
 w trakcie realizacji
15
 uchylone przez Radę
1
 uchylone przez Nadzór
1 – w części
(Uchwała 292/XLIII/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr 290/XLII/21 Rady
Powiatu Otwockiego z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2021 orzeczenie
nieważności
w części
–
uchwała
Nr
5.78.2022
RIO
z dnia 1 lutego 2022 r.
Uchwały Rady Powiatu niezrealizowane
Lp.

Uchwała
(numer/data podjęcia/przedmiot)

1.

225/XXX/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Powiatu
Otwockiego w drodze darowizny nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako
działka ew. nr 201/4 z obr. 43 w Otwocku
226/XXX/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości
oznaczonych jako działki ew. nr 188/34 o pow. 0,0029 ha
oraz nr 188/36 o pow. 0,0014 ha z obr. 43 w Otwocku, dla
których w Sądzie Rejonowym w Otwocku prowadzona jest
księga wieczysta nr WA1O/00071019/0

2.

Wnioskodawca/ komórka
organizacyjna lub jednostka
organizacyjna
przygotowująca projekt
uchwały

Informacja o braku realizacji

 Zarząd Powiatu
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami




wykonanie powierzone Zarządowi Powiatu
działka przejęta w trybie ZRID stała się
własnością Powiatu Otwockiego

 Zarząd Powiatu
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami




wykonanie powierzone Zarządowi Powiatu
działki objęte ZRID i tym samym wyłączone
ze sprzedaży

Uchwały Rady Powiatu wg tematyki
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tematyka uchwał
Zarząd powiatu i jego działalność
Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
Finanse Powiatu
Edukacja publiczna
Promocja i ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Wspieranie osób niepełnosprawnych
Transport zbiorowy i drogi publiczne
Kultura oraz ochrona zabytków i opieki nad zabytkami
Gospodarka nieruchomościami

Liczba
uchwał
3
6
39
5
1
5
1
3
3
1
6
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Ochrona środowiska i przyrody
Promocja powiatu
Współpraca i działalność organizacji pozarządowych
RAZEM

12.
13.
14.

2
1
1
77

Ocena realizacji stanowisk podjętych w roku 2021:
 zrealizowane
1
 niezrealizowane
0
 w trakcie realizacji
0
Lp.

Stanowisko

1.

uwagi do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności w latach 2021 – 2027
w Polsce

5 Informacje o Starostwie Powiatowym i powiatowych jednostkach organizacyjnych
5.1
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku
Informacja na temat stanu zatrudnienia
Lp.

Nazwa
jednostki

Kierownik
jednostki/
dyrektor (imię
i nazwisko)

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na
kierownicze i inne stanowiska
(liczba osób)
Stan na dzień
Stanowiska
Inne
Razem
kierownicze stanowiska

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na kierownicze
i inne stanowiska
(w etatach)
Stan na dzień
Stanowiska
Inne
Razem
kierownicze
stanowiska

1.

PBP Otwocku

Anna Bielicka

01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.

01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.

2
2
2

6
5
5

8
7
7

1,2
1,2
1,2

5,5
4,5
4,5

6,7
5,7
5,7

Informacja na temat przychodów i wydatków
Lp.

Nazwa
jednostki

1.

PBP Otwocku

Suma
przychodów
za 2021 r.
711 115,70

Suma
kosztów za
2021 r.
705 686,45

Stan
należności na
31.12.2021 r.
76,26

Stan
zobowiązań na
31.12.2021 r.
204,12

Informacja na temat majątku
Lp.
1

Nazwa
jednostki
PBP Otwocku

Powierzony
majątek
brak zmian w
stosunku do
roku 2020

Stan majątku
trwałego
Zostały zwiększone
zbiory biblioteczne

5.2
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku
Informacja na temat stanu zatrudnienia
Lp.

Nazwa
jednostki

Kierownik
jednostki/
dyrektor
(imię i
nazwisko)

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na
kierownicze i inne stanowiska (liczba osób)
Stan na dzień
Stanowiska
Inne
Razem
kierownicze stanowiska

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na
kierownicze i inne stanowiska (w etatach)
Stan na dzień
Stanowiska
Inne
Razem
kierownicze stanowiska

1.

Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
Domy dla
dzieci

Małgorzata
Woźnicka

01.01.2021 r.
30.06.2021 r.

1
1

38
39

39
40

01.01.2021 r.
30.06.2021 r.

1
1

32,63
33,63

33,63
34,63

31.12.2021 r.

1

56

57

31.12.2021 r.

1

53,63

54,63

01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.

1
1
0

22
22
0

23
23
0

01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.

1
1
0

20,5
20,5
0

21,5
21,5
0

2.

Małgorzata
Woźnicka
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3.

RDD Podbiel

Krzysztof
Mikuła

4.

DPS Anielin

5.

DPS Otwock

Agnieszka
Lech Barszczewska
Małgorzata
Przewalska

6.

DPS Wrzos

Małgorzata
Felak

7.

Środowiskowy
Dom
Samopomocy

Agnieszka
Wieczorek

01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.
01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.
01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.
01.01.2021 r.
30.06.2020 r.
31.12.2021 r.
01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.
01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.

Razem

1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
10
10
8

1
1
1
21
21
20
25
25
26
19
20
20
9
9
9
135
137
132

2
2
2
23
23
21
27
27
28
21
22
22
10
10
10
145
147
140

01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.
01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.
01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.
01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.
01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.
01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.

1
1
1
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
9
9
7

1
1
1
18
18
18
22,75
22,75
23,75
17
17
17,75
8
8
8
119,88
120,88
122,13

Informacja na temat przychodów i wydatków
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa
jednostki

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie
Domy dla dzieci
RDD Podbiel
DPS Anielin
DPS Otwock
DPS Wrzos
Środowiskowy
Dom
Samopomocy
Razem

Suma
przychodów za
2021 r.

Wykonanie
dochodów
budżetowych
za 2021 r.

Wykonanie
wydatków
budżetowych za
2021 r.

Wykonanie
wydatków
niewygasających z
upływem 2020 r.

Stan
należności na
31.12.2021 r.

Stan
zobowiązań na
31.12.2021 r.

325 143,59

323 970,20

8 556 345,91

0

332 288,04

1 214 073,99

488,01
4 059,28
1 629 472,75
1 816 358,24
1 665 481,54

187,54
4 059,28
1 647 473,08
1 815 389,84
1 656 081,69

1 272 361,73
456 087,99
2 030 941,91
2 340 457,66
2 079 396,5

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
11 497,1
103 230,14
131 390,75
101 181,12

877,62

211,62

910 432,33

0

0

444 70,47

5 441 881,03

5447373,25

17646024,03

0

332 288,04

1 605 843,57

Informacja na temat majątku
Lp.

Nazwa jednostki

Powierzony majątek

1.

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Majątek trwały w PCPR w 2021 r.
powiększył się o wartość przejętych
środków trwałych w wyniku przekształcenia
placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy
dla Dzieci w Otwocku - Uchwała Nr
241/XXXIII/21 Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 25 marca 2021 r

2.

RDD Podbiel

3.
4.

DPS Anielin
DPS Otwock

5.
6.

DPS Wrzos
Środowiskowy Dom
Samopomocy

Majątek trwały jednostki powiększył się o
wartość ogrodu sensorycznego – plac zabaw
oraz modernizacja systemu cieplnego.
brak zmian w stosunku do roku 2020
Majątek trwały jednostki powiększył się o
wartość drewnianej altany ogrodowej,
siłownia zewnętrzna oraz modernizacji
zaplecza kuchennego.
brak zmian w stosunku do roku 2020
Majątek trwały jednostki powiększył się o
wartość samochodu marki Toyota Proace.

Stan majątku trwałego
Majątek trwały w PCPR w 2021 r.
powiększył się o wartość przejętych środków
trwałych w wyniku przekształcenia
placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy
dla Dzieci w Otwocku - Uchwała Nr
241/XXXIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z
dnia 25 marca 2021 r
Majątek trwały jednostki powiększył się o
wartość ogrodu sensorycznego – plac zabaw
oraz modernizacja systemu cieplnego.
brak zmian w stosunku do roku 2020
Majątek trwały jednostki powiększył się o
wartość drewnianej altany ogrodowej,
siłownia zewnętrzna oraz modernizacji
zaplecza kuchennego.
brak zmian w stosunku do roku 2020
Majątek trwały jednostki powiększył się o
wartość samochodu marki Toyota Proace.
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5.3 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji
Informacja na temat stanu zatrudnienia
Lp.

Nazwa jednostki

Kierownik
jednostki/
dyrektor (imię i
nazwisko)

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na
kierownicze i inne stanowiska (liczba osób)
Stan na dzień
Stanowiska
Inne
Razem
kierownicze
stanowiska

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na
kierownicze i inne stanowiska (w etatach)
Stan na dzień
Stanowiska
Inne
Razem
kierownicze
stanowiska

1.

Powiatowe
Centrum Zdrowia
Sp. z o.o.
w restrukturyzacji

Monika Gębska
– Prezes
Zarządu
od 6.09.2021

01.01.2021 r.

21

681

702

01.01.2021 r.

18,95

535,25

554,20

30.06.2021 r.

21

701

722

30.06.2021 r.

18,95

549,70

568,65

31.12.2021 r.

20

668

688

31.12.2021 r.

18,10

502,20

520,30

Informacja na temat przychodów i wydatków
Lp.

Nazwa jednostki

Suma przychodów
za 2021 r.

Suma kosztów za
2021 r.

Stan należności
na 31.12.2021 r.

1.

Powiatowe
Centrum Zdrowia
Sp. z o.o.
w restrukturyzacji

71 093 271,73

85 144 062,46

4 857 489,48

Stan
zobowiązań na
31.12.2021 r.
22 703 653,90

5.4 Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku
Informacja na temat stanu zatrudnienia
Lp.

Nazwa
jednostki

Kierownik
jednostki/dyrektor
( imię i nazwisko)

1.

Powiatowy
Urząd
Pracy w
Otwocku

Danuta WolskaRzewuska

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na
kierownicze i inne stanowiska (liczba osób)
Stan na dzień
Stanowiska
Inne
Razem
kierownicze stanowiska
01.01.2021 r.
5
38
43
01.06.2021 r
5
38
43
31.12.2021 r.
5
36
41

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na
kierownicze i inne stanowiska (w etatach)
Stan na dzień
Stanowiska
inne
Razem
kierownicze
stanowiska
01.01.2021 r.
5
37,50
42,50
01.06.2021 r.
5
37,25
42,25
31.12.2021 r.
5
35,75
40,75

Informacja na temat przychodów i wydatków
Lp.

Nazwa
jednostki

Suma
przychodów
za 2021 r.

1.

Powiatowy
Urząd
Pracy w
Otwocku

128 514,96

Wykonywanie
dochodów
budżetowych
za 2021 r.
75 931,03

Wykonywanie
wydatków
budżetowych
za 2021 r.
5 362 342,05

Wykonywanie
wydatków
niewygasających z
upływem 2020 r.
0,00

Stan
należności na
31.12.2021 r.

Stan
zobowiązań na
31.12.2021 r.

119 959,15

3 658 844,59

Informacja na temat majątku
Lp.
1.

Nazwa
jednostki
Powiatowy
Urząd
Pracy w
Otwocku

Powierzony majątek

Stan majątku trwałego

brak zmian w stosunku
do roku 2020

brak zmian w stosunku
do roku 2020
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5.5 Oświata Powiatowa w Otwocku
Informacja na temat stanu zatrudnienia
Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na
kierownicze i inne stanowiska
(liczba osób)
Stan na dzień
Stanowiska
Inne
Razem
kierownicze stanowiska
01.01.2021 r.
3
68
71
30.06.2021 r.
3
69
72
31.12.2021 r.
3
67
70

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na
kierownicze i inne stanowiska
(w etatach)
Stan na dzień
Stanowiska
Inne
Razem
kierownicze stanowiska
01.01.2021 r.
3
65,04
68,04
30.06.2021 r.
3
65,96
68,96
31.12.2021 r.
3
63,99
66,99

01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.
01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.
01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.

3
3
3
5
5
5
5
5
5

68
69
66
83
81
93
93
89
97

71
72
69
88
86
98
98
94
102

01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.
01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.
01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.

3
3
3
5
5
5
5
5
5

60,39
61,39
60,18
74,95
73,45
84,15
86,68
84,65
88,80

63,39
64,39
63,18
79,95
78,45
89,15
91,68
89,65
93,80

Eliza TrzcińskaPrzybysz

01.01.2021 r.

4

110

114

01.01.2021 r.

4

106,26

110,26

30.06.2021 r.
31.12.2021 r.

4
4

110
112

114
116

30.06.2021 r.
31.12.2021 r.

4
4

106,26
108,51

110,26
112,51

Paweł Uścinowicz

01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.

3
3
3

91
88
92

94
91
95

01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.

3
3
3

86,11
83,11
86,79

89,11
86,11
89,79

Marzena
Marusińska

01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.
01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.

4
4
4
3
3
3

78
77
72
30
30
29

82
81
76
33
33
32

01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.
01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.

4
4
4
3
3
3

73,81
72,81
69,08
21,07
21,07
21,07

77,81
76,81
73,08
24,07
24,07
24,07

Joanna Morawska

01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.

2
2
2

32
31
36

34
33
38

01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.

2
2
2

28,85
27,85
28,66

30,85
29,85
30,66

Hanna MajewskaSmółka

01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.
01.01.2021 r.
30.06.2021 r.
31.12.2021 r.

4
4
4
36
36
36

14
14
14
667
658
678

18
18
18
703
694
714

01.01.2021 r.
01.01.2021 r.
01.01.2021 r.
01.01.2021 r.
01.01.2021 r.
01.01.2021 r.

4
4
4
36
36
36

13
13
13
616,16
609,55
624,23

17
17
17
652,16
645,55
660,23

Lp.

Nazwa jednostki

Kierownik
jednostki/
dyrektor
(imię i nazwisko)

1.

Liceum
Ogólnokształcące Nr I
im. K.I. Gałczyńskiego
w Otwocku
Zespół Szkół Nr 1 w
Otwocku

Joanna
Michalczyk

2.

3.

Zespół Szkół Nr 2 im.
Marii SkłodowskiejCurie w Otwocku

4.

Zespół Szkół
EkonomicznoGastronomicznych im.
Stanisława Staszica w
Otwocku
Specjalny Ośrodek
SzkolnoWychowawczy Nr 1
im. Marii Konopnickiej
w Otwocku
Specjalny Ośrodek
SzkolnoWychowawczy Nr 2 w
Otwocku
Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii „Jędruś” w
Józefowie

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Powiatowy
Młodzieżowy Dom
Kultury im. Michała
Elwiro Andriollego w
Otwocku
Powiatowa Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna w
Otwocku
Oświata Powiatowa w
Otwocku

Robert Pielak

Monika Chudek

Apolonia Żołądek

Ewa Barbara
Musiejko

Razem

Informacja na temat przychodów i wydatków
Stan należności
na 31.12.2021 r.

Stan
zobowiązań na
31.12.2021 r.

7 573 183,57

Wykonanie
wydatków
niewygasających
z upływem 2020
r.
58 425,00

41 965,00

444 809,18

5 910 937,32

0,00

121 776,10

522 560,89

Lp.

Nazwa jednostki

Suma
przychodów
za 2021 r.

Wykonanie
dochodów
budżetowych
za 2021 r.

Wykonanie
wydatków
budżetowych za
2021 r.

1.

Liceum
Ogólnokształcące
Nr I im. K.I.
Gałczyńskiego w
Otwocku
Zespół Szkół Nr 1
w Otwocku

16 671,87

1 433,02

27 825,09

1 170,78

2.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Zespół Szkół Nr 2
im. Marii
SkłodowskiejCurie w Otwocku
Zespół Szkół
EkonomicznoGastronomicznych
im. Stanisława
Staszica w
Otwocku
Specjalny
Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr
1 im. Marii
Konopnickiej w
Otwocku
Specjalny
Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr
2 w Otwocku
Młodzieżowy
Ośrodek
Socjoterapii
„Jędruś” w
Józefowie
Powiatowy
Młodzieżowy
Dom Kultury im.
Michała Elwiro
Andriollego w
Otwocku
Powiatowa
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna w
Otwocku
Oświata
Powiatowa w
Otwocku
Razem

28 899,88

1 943,11

8 052 284,11

0,00

148 698,00

650 336,35

104 815,48

2 452,19

9 304 410,62

0,00

76 191,68

624 752,41

98 878,35

2 546,77

12 001 305,52

0,00

135 715,74

875 224,81

208 274,86

2 006,13

8 760 514,93

0,00

235 579,18

829 473,68

235 760,91

4 329,37

7 100 249,39

0,00

273 581,97

647 538,18

262 836,48

389,03

2 103 576,66

0,00

4 712,51

124 635,60

636,42

636,42

2 618 215,31

0,00

24 769,00

210 133,10

1 878,22

1 878,22

2 411 266,77

0,00

425 813,00

606 955,71

986 477,56

18 785,04

65 835 944,20

58 425,00

1 488 802,18

5 536 419,91

Informacja na temat majątku
Lp.

Nazwa jednostki

Powierzony majątek

1.

Liceum Ogólnokształcące
Nr I im. K.I.
Gałczyńskiego w Otwocku

2.

Zespół Szkół Nr 1 w
Otwocku
Zespół Szkół Nr 2 im.
Marii Skłodowskiej-Curie
w Otwocku

Zwiększenie wartości
początkowej budynku o
prace konserwatorskie
schodów w kwocie
278 994,26 zł.
brak zmian w stosunku
do roku 2020
brak zmian w stosunku
do roku 2020

3.

4.

5.

Zespół Szkół
EkonomicznoGastronomicznych im.
Stanisława Staszica w
Otwocku
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
Nr 1 im. Marii
Konopnickiej w Otwocku

Stan majątku
trwałego
brak zmian w stosunku
do roku 2020

brak zmian w stosunku
do roku 2020
brak zmian w stosunku
do roku 2020

brak zmian w stosunku
do roku 2020

brak zmian w stosunku
do roku 2020

Zwiększenie wartości
początkowej budynku
o modernizację budynku
w kwocie 719 121,80 zł.

brak zmian w stosunku
do roku 2020
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6.

7.

8.

9.

10.

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
Nr 2 w Otwocku
Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii „Jędruś” w
Józefowie
Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury im. Michała
Elwiro Andriollego w
Otwocku
Powiatowa Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna w Otwocku
Oświata Powiatowa w
Otwocku

brak zmian w stosunku
do roku 2020

brak zmian w stosunku
do roku 2020

brak zmian w stosunku
do roku 2020

brak zmian w stosunku
do roku 2020

brak zmian w stosunku
do roku 2020

brak zmian w stosunku
do roku 2020

Zwiększenie wartości
o wykonane ogrodzenie
w kwocie 21 584,04 zł.

brak zmian w stosunku
do roku 2020

brak zmian w stosunku
do roku 2020

brak zmian w stosunku
do roku 2020

5.6 Starostwo Powiatowe w Otwocku
Informacja na temat stanu zatrudnienia
Lp.

1

Nazwa
jednostki

Starostwo
Powiatowe
w Otwocku

Kierownik
jednostki/
dyrektor
(imię i
nazwisko)

Krzysztof
Szczegielniak

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na
kierownicze i inne stanowiska (liczba osób)
Stan na dzień
Stanowiska
Inne
Razem
kierownicze
stanowiska
(w tym
Zarząd
Powiatu)
01.01.2021 r.
18
130
148

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na
kierownicze i inne stanowiska (w etatach)
Stan na dzień
Stanowiska
Inne
Razem
kierownicze stanowiska
(w tym
Zarząd
Powiatu)
01.01.2021 r.
18
127,75
145,75

30.06.2021 r.

18

134

152

30.06.2021 r.

18

131,85

149,85

31.12.2021 r.

18

132

150

31.12.2021 r.

18

130,25

148,25

Informacja na temat przychodów i wydatków
Lp.

1

Nazwa jednostki

Starostwo
Powiatowe w
Otwocku

Suma
przychodów za
2021 r.

Wykonanie
dochodów
budżetowych za
2021 r.

Wykonanie
wydatków
budżetowych za
2021 r.

Wykonanie
wydatków
niewygasających
z upływem 2020 r.

Stan
należności na
31.12.2021 r.

Stan
zobowiązań na
31.12.2021 r.

177 836 994,08

177 160 531,26

72 672 026,13

0,00

14 628 364,09

4 618 961,68

Informacja na temat majątku
Lp.
1.

Nazwa jednostki
Starostwo
Powiatowe w
Otwocku

Stan majątku trwałego
Przyjęcia w roku 2021
- Samochód Renault Expres – 66 663,00
- Miernik poziomu dźwięku – 16 050,27
- Serwer Eterio 227 RE1 – 56 356,14
- Dostawa i montaż klimatyzatora Fuji – 14 329,50
Sprzedaż/Zdjęcia/Przekazania w roku 2021
- Samochód Nissan X-Trail - 103 200,00 (wartość początkowa)
- Lokale w budynku przy ul. Pułaskiego 7b w Otwocku – 158
057,01
- Sprzedaż gruntu w związku ze sprzedażą lokali ul. Pułaskiego
7b w Otwocku – 128 769,62
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5.7 Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku
Informacja na temat stanu zatrudnienia
Lp.

Nazwa
jednostki

Kierownik
jednostki
(imię i
nazwisko)

1.

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Otwocku

Paweł
Grzybowski

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na
kierownicze i inne stanowiska
(liczba osób)
Stan na dzień
Stanowiska
Inne
Razem
kierownicze stanowiska
01.01.2021 r.
5
31
36
30.06.2021 r.
5
35
40
31.12.2021 r.
5
37
42

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na
kierownicze i inne stanowiska
(w etatach)
Stan na dzień
Stanowiska
Inne
Razem
kierownicze stanowiska
01.01.2021 r.
5
30
35
30.06.2021 r.
5
34
39
31.12.2021 r.
5
36
41

Informacja na temat przychodów i wydatków
Lp.

1.

Nazwa jednostki

Suma
przychodów
za 2021 r.

Wykonanie
dochodów
budżetowych
za 2021 r.

Wykonanie
wydatków
budżetowych
za 2021 r.

Wykonanie
wydatków
niewygasających z
upływem 2020 r.

Stan
należności na
31.12.2021 r.

Stan
zobowiązań na
31.12.2021 r.

0,00

1 499 746,04

18 140 948,97

209 592,00

29 089 281,87

689 901,45

Zarząd Dróg
Powiatowych w
Otwocku

Informacja na temat majątku
Lp.
1.

Nazwa
jednostki
Zarząd Dróg
Powiatowych w
Otwocku

Powierzony
majątek
brak zmian w
stosunku do roku
2021

Stan majątku trwałego w
układzie dynamicznym
zwiększenie w zakresie
maszyn:
- 1 szt. samochodu
ciężarowego
- 1 szt. ciągnika
- 2 szt. piaskarek
- 1sz. pług do odśnieżania

6 Zadania publiczne
6.1
Edukacja publiczna
W roku 2021 Powiat Otwocki był organem prowadzącym dla 9 oświatowych jednostek
organizacyjnych tj. Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku,
Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku, Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Otwocku, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica
w Otwocku, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej
w Otwocku, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku,
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku i Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku, realizujących zadania statutowe zgodnie
z obowiązującym prawem oświatowym. W roku 2021 szkoły i placówki w dalszym ciągu
realizowały nauczanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 tj. częściowo stacjonarnie, częściowo zdalnie
a od 1 września 2021 wszystkie jednostki rozpoczęły pracę w trybie stacjonarnym na bieżąco
dostosowując pracę do stanu epidemiologicznego w placówce. Szkoły ponadpodstawowe
ostatnie tygodnie grudnia zakończyły naukę w trybie zdalnym. Ze względu na pandemię
w ograniczonym zakresie realizowane były zaplanowane w szkołach i placówkach wyjazdy
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edukacyjne i wychowawcze, wyjazdy do kin i teatrów. Zrezygnowano z międzyszkolnych
rozgrywek sportowych i innych zdarzeń o charakterze zbiorowym.
Wynagrodzenia nauczycieli w roku 2021 wypłacane były zgodnie ze stawkami określonymi
w Rozporządzeniu Mministra Edukacji Narodowej i dodatkami określonymi w Regulaminie
wynagradzania przyjętym Uchwałą Rady Powiatu w Otwocku 105/XIV/19
z dnia 28 listopada 2019 r.
Głównymi inwestycjami w roku 2021 były:
 montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
w Otwocku i w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku - zakupiono panele fotowoltaiczne dla
obydwu szkół;
 remont i prace konserwatorskie schodów w Liceum Ogólnokształcącym Nr I
w Otwocku; rewitalizacja parkingu przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego Nr
I w Otwocku; modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Nr 1 - wzmocnienie stropów, dostosowanie budynku do zaleceń ppoż;
 zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 2;
 budowa ogrodzenia w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Otwocku.
Wykonano także bieżące remonty i naprawy w szkołach i placówkach.
Wszystkie szkoły i placówki oświatowe funkcjonowały w oparciu o zatwierdzone przez
Starostę Otwockiego i zaopiniowane przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty arkusze
organizacyjne na rok 2020/2021 i 2021/2022.
Na lata szkolne 2020/2021 i 2021/2022 dyrektorzy złożyli kopie protokołów z kontroli
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły
(placówki), sporządzone na podstawie § 3 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 1604). Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych Oświata
Powiatowa przeprowadziła także kontrolę przygotowania placówek do realizacji zadań
w kolejnym roku szkolnym.
W lipcu i listopadzie 2021 r. komisje egzaminacyjne, powołane Uchwałami Zarządu Powiatu,
przeprowadziły 14 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.
Wszyscy nauczyciele przystępujący do egzaminu uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.
W czerwcu i lipcu 2021 r. szkolne komisje rekrutacyjne przeprowadziły elektroniczny nabór
uczniów do klas pierwszych, koordynowany centralnie przez Oświatę Powiatową. W Liceum
Ogólnokształcącym Nr I im. K.I. Gałczyńskiego i Liceum Ogólnokształcącym Nr III
im. J. Słowackiego utworzono po 5 klas, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
im. Stanisława Staszica 6 klas i w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie 8 klas.
Łącznie, zgodnie ze stanem na dzień 30 sierpnia 2021 r., przyjęto do klas pierwszych 788
uczniów, co stanowi 62,39% ogólnej liczby absolwentów szkół podstawowych usytuowanych
w granicach Powiatu Otwockiego.
Do szkół w ośrodkach kształcenia specjalnego dokonano naboru w trybie określonym
w ustawie Prawo oświatowe. Starosta Otwocki wydał w 2021r. - 223 skierowania do
placówek szkolnictwa specjalnego, w tym 123 do placówek, dla których organem
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prowadzącym jest Powiat Otwocki i 33 skierowania do placówek prowadzonych przez inne
samorządy oraz 67 skierowań na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
W roku 2021 realizowano w szkołach i placówkach oświatowych 6 projektów
unijnych, tj.:
 Projekt pt. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2
w Otwocku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3
Doskonalenie zawodowe Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020.
 Projekt pt. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku” współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla
rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałania 10.3.1
Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 Projekt pt. „Mobilni w Europie” w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 Mobilność
Edukacyjna, w Zespole Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych im. Stanisława
Staszica w Otwocku.
 Projekt pt. „Nauczyciele przyszłości” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO
WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”
realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława
Staszica w Otwocku.
 Projekt pt. „Szkoła otwarta na świat” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO
WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”
realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku.
 Projekt pt. „Bardziej aktywny dzięki sztuce współczesnej” - „More Active with
Modern Art” w ramach programu Erasmus+ Akcji 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół
(KA229) w sektorze Edukacja Szkolna, realizowany przez Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku.
W roku 2021 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 kontynuował projekt rządowy
„Za życiem” realizujący wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ze względu na ograniczenia
związane ze stanem epidemiologicznym z planowanych 6240 godzin przeprowadzono 5010
godzin na kwotę 350.700,00 zł.
W roku budżetowym 2021 wydatkowano środki na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli w kwocie 169.846,50 zł. Z dofinansowania różnych form
doskonalenia zawodowego skorzystało 83 nauczycieli indywidualnie oraz wszyscy
nauczyciele placówek w formie szkolenia rad pedagogicznych.
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6.2
Promocja i ochrona zdrowia
PROMOCJA ZDROWIA
W roku 2021 r. w ramach akcji promujących zdrowie udało się zorganizować m.in.:
1)
Tydzień Chleba Żytniego i Zdrowej Żywności – wychowankowie zajęć PMDK
mieli okazję spróbować kilku gatunków chleba oraz dowiedzieli się, jak przebiega
proces przygotowania chlebowego ciasta i jak wygląda wypiekanie chlebów.
2)
Tydzień Jabłka – podczas zajęć przez wszystkie dni tygodnia wychowankowie
PMDK mogli posmakować pysznych jabłek, ale też dowiedzieć się, jak wiele ich
odmian znajduje się na polskim rynku i dlaczego warto po nie sięgać każdego
dnia. Dodatkowo nauczyciele przeprowadzali na swoich zajęciach pogadanki na
temat tego wyjątkowego owocu i jego wartości odżywczych, a w tematyce zajęć
pojawił się motyw jabłka.
3)
Tydzień Soku – wychowankowie mogli posmakować różnych rodzajów soków
i dowiedzieć się o ich pozytywnym wpływie na stan zdrowia człowieka.
Nauczyciele przygotowali pogadanki na temat soków owocowych i warzywnych,
witamin i minerałów w nich zawartych, zwracania uwagi na skład (etykiety)
kupowanych soków.
4)
Dzień Pozytywnego Myślenia – w trakcie trwającej pandemii zależało nam na
tym, aby zwrócić uwagę na wpływ optymistycznego myślenia na stan zdrowia
człowieka.
5)
Półkolonie – Lato i Zima w PMDK – położyliśmy szczególny nacisk na
różnorodne formy aktywnego wypoczynku.
APTEKI
W dniu 25 marca 2021 r. Rada Powiatu Otwockiego uchwałą nr 142/XXXIII/21 w sprawie
określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu otwockiego –
w myśl przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne – określiła rozkład godzin aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Otwockiego oraz ustaliła dyżury aptek w porze nocnej,
niedzielę, święta oraz inne dni wolne od pracy.
USŁUGA W ZAKRESIE STWIERDZENIA ZGONU I JEGO PRZYCZYNY
W DRODZE OGLĘDZIN W PRZYPADKU NIEMOŻLIWOŚCI STWIERDZENIA
ZGONU ORAZ JEGO PRZYCZYNY PRZEZ LEKARZA LECZĄCEGO CHOREGO
W OSTATNIEJ CHOROBIE – TZW. KORONER
Zarząd Powiatu Otwockiego w roku 2021 r. kontynuował korespondencję z Wojewodą
Mazowieckim oraz Ministrem Zdrowia w sprawie zapewnienia finansowania na zadanie
określone w przepisie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych – tj. usługę stwierdzenia zgonu i jego przyczyny w drodze oględzin
w przypadku niemożliwości stwierdzenia zgonu oraz jego przyczyny przez lekarza leczącego
chorego w ostatniej chorobie.
Rada Powiatu Otwockiego w dniu 17 maja 2021 r. podjęła uchwałę nr 249/XXXV/21
w sprawie zmian w uchwale nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 29 grudnia 2020 – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok, która
zakładała wydatki w wysokości 20.000 zł. w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195
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„Pozostała działalność” §4300 „Zakup usług pozostałych dotyczących świadczenia usług
lekarza, tzw. lekarza „koronera” (przyjęta klasyfikacja budżetowa wynikała z sugestii
Ministra Zdrowia). Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła postepowanie w sprawie
uznania za nieważną w tej części uchwałę nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 29 grudnia 2020 r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zanegowało w całości możliwość
finansowania przez powiat zadania, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o cmentarzach
i chowaniu zmarłych oraz wezwała do naprawy tejże uchwały.
Rada Powiatu Otwockiego w dniu 29 czerwca 2021 r. podjęła uchwałę nr 257/XXXVII/21
w sprawie zmian w uchwale nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 29 grudnia 2020 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok –
zmierzająca plan wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała
działalność” §4300 poprzez usuniecie tej pozycji.
Zarząd Powiatu Otwockiego jednocześnie skierował pismo do Regionalnej Izby
Obrachunkowej przedstawiająca pełna dokumentację w sprawie dotyczącej zadania, o których
mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych - oraz zawnioskował
o skierowanie przez Regionalna Izbę Obrachunkową zapytania do Naczelnego Sądu
Administracyjnego w czyjej kompetencji w obecnym stanie prawnym jest obowiązek
powoływania lekarza kornera (mając na uwadze dwa przeciwstawne stanowiska w tym
temacie).
Z racji podjęcia we wrześniu 2021 r. przez Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw
reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony
miejsc pamięci – inicjatywy w przedmiocie przygotowania projektu ustawy o cmentarzach
i chowaniu zmarłych, który w swoich założeniach jednoznacznie wskazuje, kto jest
odpowiedzialny za przedmiotowe zadanie – Zarząd Powiatu Otwockiego skierował pismo
z apelem o szybkie procedowanie przedmiotowej ustawy ze względu na jej ważny dla
społeczeństwa aspekt związane ze świadczeniem usług tzw. „koronera”.
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI
Przedmiotem działalności Spółki jest udzielanie świadczeń medycznych w zakresie
stacjonarnej, doraźnej i długoterminowej oraz ambulatoryjnej specjalistycznej podstawowej
opieki zdrowotnej. Jednostka udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu,
przywracaniu i poprawie zdrowia. W szczególności są to następujące świadczenia: badania,
diagnozy i porady lekarskie, leczenie, badania i terapia psychologiczna, rehabilitacja
lecznicza, opieka nad kobietą ciężarną, opieka nad noworodkiem i niemowlęciem, szczepienia
ochronne, w tym szczepienia przeciwko COVID-19, działania diagnostyczne, pobieranie
wymazów w kierunku wykrycia zakażenia COVID-19, analityka medyczna, pielęgnacja
chorych, promocja zdrowia, orzekanie o stanie zdrowia, kształcenie kadry medycznej,
czynności techniczne z zakresu protetyki stomatologicznej i ortodoncji.
W 2021 r. Spółka realizowała zadania wynikające z umowy Spółki, w szczególności
związane z rozszerzaniem działalności leczniczej poprzez: utworzenie 4 łóżek
obserwacyjnych i, w zależności od okresu, 30-158 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym
Sars-CoV-2
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Przychody i koszty 2021 roku
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rachunek zysków i strat
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
Koszty działalności operacyjnej
Wynik na działalności podstawowej
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Wynik na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik na działalności gospodarczej
Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
Zysk (strata) netto

2021 r.
67 067 369,78
83 196 664,65
-16 129 294,87
3 860 306,99
1 471 843,38
-13 740 831,26
1 650 594,96
475 554,43
-12 565 790,73
0
-12 565 790,73
0
0
-12 565 790,73

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w roku 2021 realizowało sześć
umów z Województwem Mazowieckim współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” na dofinansowanie
projektów. Były to:
1)
Umowa nr RPMA.06.01.00-14-9980/17-00 zawarta dnia 7.10.2018 r.
o dofinansowanie Projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń
zdrowotnych wykonywanych w PCZ Sp. z o. o. w Otwocku poprzez modernizację
i doposażenie poradni onkologicznej, poradni kardiologicznej oraz przychodni
rejonowej przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku w zakresie POZ”.
Całkowita wartość projektu wynosi 5 548 564,99 zł (kwota dofinansowania
4 938 222,84 zł).
2)
Umowa nr RPMA.06.01.00-14-9982/17-00 zawarta dnia 7.10.2018 r.
o dofinansowanie Projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń
zdrowotnych wykonywanych w PCZ Sp. z o.o. w Otwocku poprzez modernizację
i doposażenie poradni neurologicznej, poradni urologicznej, poradni
ginekologiczno-położniczej z mammografią, poradni laryngologicznej dla
dorosłych, poradni laryngologicznej dla dzieci, poradni okulistycznej oraz poradni
leczenia zeza realizowane w partnerstwie z Przychodnią Medycyny Rodzinnej
Centrum Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej w Otwocku”
Całkowita wartość projektu wynosi 4 917 506,00 zł (kwota dofinansowania
(4 376 580,34 zł). Przydłużono okres realizacji projektu do czerwca 2021 r.
3)
Dostępność plus w PCZ Sp. z o.o. w Otwocku. W październiku 2020 roku
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji podpisało umowę
nr UM.POZ.95.2019-00 z Ministerstwem Zdrowia o powierzeniu grantu dla PCZ
na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Dostępność Plus w PCZ Sp. z o.o.
w Otwocku”. Wartość powierzonego grantu opiewała na kwotę 720 000,00 zł.
Ministerstwo Zdrowia nie wymagało od PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji
zapewnienia finansowego wkładu własnego w realizacji ww. projektu. Obecnie
trwa rozliczanie projektu.
4)
Termomodernizacja w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.1 „Infrastruktura zdrowia”.
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5)

6)

Umowa na dofinansowanie nr: RPMA.04.02.00-14-i265/20-00 Całkowita wartość
projektu: 554 877,60 zł, w tym: dofinansowanie z MJWPU – 360 896,00 zł wkład
własny: 193 981,60 zł.
„Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu
powiatu otwockiego” Nr umowy: RMPA.09.02.02- 14b-163/18 Wartość
dofinansowania: 264 687,50 zł Wartość ogółem: 284 687,50 zł. Cel główny
projektu: zgodnie z celami RPO WM 9.2.2 jest ułatwienie dostępności wysokiej
jakości usług osobom wykluczonym lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
poprzez poprawę stanu zdrowia dzieci w zakresie otyłości na terenie powiatu
otwockiego wśród 100 dzieci w tym co najmniej 3 osoby z niepełnosprawnością,
a także dla 100 rodziców (w zakresie działań edukacyjnych) w okresie realizacji
projektu.
„Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI
z terenu powiatu otwockiego. Nr umowy: RMPA 09.02.02-14b-164/18 Wartość
dofinansowania: 322 075,00 zł. Wartość ogółem: 351875,00 zł. Cel główny
projektu: zgodnie z celem RPO WM 9.2.2 jest ułatwienie dostępności wysokiej
jakości usług osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym
dzieci w zakresie chorób kręgosłupa na terenie powiatu otwockiego wśród 100
dzieci w tym co najmniej 5 osób z niepełnosprawnością, a także dla 100 rodziców
dzieci w okresie realizacji projektu.

W dniu 26 stycznia 2021 r. Sąd Restrukturyzacyjny – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
zatwierdził układ restrukturyzacyjny.
W dniu 4 sierpnia 2021 r. Sąd nadał Postanowieniu klauzulę prawomocności.
Postanowienia układu zostały w większości zrealizowane i spłaceni zostali wszyscy
Wierzyciele z wyłączeniem Powiatu Otwockiego. Spłata nastąpiła w 4 transzach na łączną
kwotę 10 003 950,00 przy 100% wsparciu Powiatu Otwockiego.
Pomimo prowadzonego procesu restrukturyzacji i dokapitalizowania przez właściciela na
dzień bilansowy utrzymał się ujemny kapitał własny (-3 895 377,77 zł.), wobec czego
zachodzi konieczność dalszego dokapitalizowania Spółki przez właściciela. Brak podjęcia
działań w tym zakresie rodzi poważne ryzyko utraty płynności, czego rezultatem może być
zagrożenie kontynuacji działalności w przyszłości.
Porównanie roku 2021 z rokiem 2020
Tytuł
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
- zobowiązania przeterminowane z tytułu
dostaw i usług
Przychody ze sprzedaży

2020
5 239 369,16
36 677 642,08
19 761 756,47

2021
0,00
22 703 653,90
7 222 284,04

54 170 411,67

67 067 369,78

Podwyższenie kapitału przez właściciela
Dotacje
Darowizny

14 320 900,00
9 999 846,00
1 913 535,53

27 168 350,00
1 768 023,05
195 797,48
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6.3 Pomoc społeczna
W Powiecie Otwockim funkcjonują cztery domy pomocy społecznej:
1)
Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku przy ul. Zagłoby 8 dla osób
w podeszłym wieku (37 miejsc),
2)
Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 dla osób
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (38 miejsc),
3)
Dom Pomocy Społecznej „Anielin” w Karczewie przy ul. Anielin 1 dla osób
przewlekle psychicznie chorych (28 miejsc),
4)
Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Otwocku przy ul. Moniuszki 41 (21 miejsc).
Łączna liczba osób korzystająca z opieki w DPS w 2021 r. wynosiła 124.
Wydano 16 decyzji o umieszczeniu w domach pomocy społecznej, w tym 8 decyzji
o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Otwocku, 5 w Domu Pomocy
Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej, 1 w Domu Pomocy Społecznej „Anielin”
w Karczewie oraz 2 decyzje o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul.
Moniuszki 41.
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Centrum Interwencji Kryzysowej (CIK) ma swoją siedzibę w Otwocku przy ul. Tadeusza 22.
Jest to placówka całodobowa przeznaczona dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą,
znajdujących się w sytuacjach kryzysowych (utrata pracy, domu, bliskiej osoby oraz
doznawanie przemocy).
Podopieczni CIK mogli liczyć na: tymczasowe schronienie, całodobowy pobyt do 3 miesięcy,
kompleksową pomoc psychologiczną, interwencje w nagłych zdarzeniach i przeżyciach
traumatycznych, telefoniczne interwencje kryzysowe, terapię indywidualną i rodzinną,
poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, profilaktykę w zakresie zjawiska przemocy,
pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych i bytowych.
Z oferty CIK w 2021 r. skorzystało 19 osób, w tym 10 kobiet i 9 dzieci.
KARTA POLAKA
Przyznanie Karty Polaka – dokumentu potwierdzającego przynależność do Narodu Polskiego
– następuje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się
o jej wydanie lub jej przedstawiciela ustawowego.
Karta Polaka może być wydana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego
albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W 2021 r. zostały wypłacone świadczenia dla 9 osób posiadających Kartę Polaka na kwotę
83.355,00 zł.
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ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY
W Powiecie Otwockim funkcjonuje 1 Środowiskowy Dom Samopomocy mieszczący się
w Otwocku przy ul. Pułaskiego 5a o profilu A – dla osób przewlekle psychicznie chorych,
przeznaczony dla 40 uczestników.
Ogólna liczba uczestników w ciągu roku 2021 wyniosła 44.
W roku 2021 ze Środowiskowego Domu Samopomocy odeszło 8 osób, natomiast zostało
przyjętych 6.
W 2021 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku prowadził działalność placówki
realizując następujące zadania:
1)
treningi funkcjonowania w codziennym życiu,
2)
treningi umiejętności społecznych, interpersonalnych i rozwiązywania
problemów,
3)
trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych
i wspomagających sposobów porozumiewania się,
4)
treningi umiejętności spędzania wolnego czasu,
5)
poradnictwo psychologiczne,
6)
terapia ruchowa,
7)
terapia zajęciowa,
8)
inne zajęcia grupowe,
9)
praca socjalna – pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, pomoc
w załatwianiu spraw urzędowych,
10) superwizja zespołu wspierająco-aktywizującego
11) pozostałe zadania do realizacji w 2021 r., m.in. współpraca z innymi instytucjami.
Zadania realizowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z programem i planem pracy
placówki. Oferta terapeutyczna placówki była zróżnicowana i dostosowana do potrzeb
i możliwości uczestników.
6.4 Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej
RODZINY ZASTĘPCZE
Na terenie Powiatu Otwockiego w 2021 roku funkcjonowało 81 rodzin zastępczych,
w których łącznie przebywało 110 dzieci. Z utworzonych rodzin zastępczych 29 stanowiło
rodziny zastępcze niezawodowe oraz 52 rodziny zastępcze spokrewnione. W rodzinach
zastępczych niezawodowych łącznie przebywało 42 dzieci, natomiast w rodzinach
zastępczych spokrewnionych 68 dzieci. Na przełomie roku w rodzinach zastępczych
przebywało łącznie 5 podopiecznych, którzy po osiągnięciu pełnoletności pozostali
w dotychczasowych rodzinach zastępczych na czas nauki w szkole, w której osiągnięto
pełnoletność.
W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. zarejestrowano 13 nowych rodzin zastępczych,
w których łącznie umieszczono 21 dzieci, z tego 7 rodzin zastępczych niezawodowych
z 11 dzieci oraz 6 rodzin zastępczych spokrewnionych z 10 dzieci. Ponadto, 3 nowych dzieci
została umieszczonych w dotychczasowych rodzinach zastępczych spokrewnionych.
Koszt wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych wyniósł 1.091 028,56 zł.
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W 2021 roku realizowano również „Program 500+” dodatek wychowawczy dla dzieci
w rodzinach zastępczych. Z wypłat dodatku wychowawczego 500+ skorzystało łącznie 107
dzieci w rodzinach zastępczych.
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
Instytucjonalna piecza zastępcza funkcjonująca na terenie Powiatu Otwockiego składała się
z: placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego – Domów dla Dzieci
w Otwocku oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, tj. Rodzinnego Domu
Dziecka w Podbieli.
Domy dla Dzieci w Otwocku
Placówka opiekuńczo – wychowawcza Domy dla Dzieci w Otwocku została utworzona
z dniem 1 października 2012 r, na podstawie uchwały Nr 181/XX/12 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 28 czerwca 2012 r.. Na mocy Uchwały Nr 241/XXXIII/21 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 25 marca 2021 r. Domy dla Dzieci w Otwocku zostały przekształcone
tworząc trzy odrębne jednostki i od dnia 01.07.2021 r. zostały połączone z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie. Są to placówki typu socjalizacyjnego przeznaczona łącznie dla
42 wychowanków.
Placówki zapewniają całodobową opiekę dla dzieci okresowo lub całkowicie pozbawionych
opieki rodziców oraz podejmują działania zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej:
1)
zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają jego
niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne,
bytowe, społeczne i religijne;
2)
realizują przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy
dziecku;
3)
umożliwiają kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi (chyba że sąd
postanowi inaczej);
4)
podejmują działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
5)
zapewniają dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku
i możliwości rozwojowych;
6)
obejmują dziecko działaniami terapeutycznymi;
7)
zapewniają korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
Domy dla Dzieci w Otwocku dbają o utrzymanie w placówce standardów opiekuńczowychowawczych i zabezpieczenie miejsc socjalizacyjnych dla dzieci pochodzących z powiatu
otwockiego. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w placówce opiekuńczo – wychowawczej Domy dla
Dzieci w Otwocku przebywało 43 dzieci, w wieku od 2 lat do 18 lat. W 2021 r. sąd skierował
do placówek Domów dla Dzieci w Otwocku 15 dzieci.
Domy dla Dzieci w Otwocku zapewniają swoim wychowankom wsparcie psychologiczne
i pedagogiczne. Praca psychologa w placówce skierowana jest przede wszystkim na kontakt
indywidualny z dzieckiem. Zajęcia mają na celu wspomaganie rozwoju dziecka w sferze
emocjonalnej, poznawczej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka.
W okresie sprawozdawczym prowadzono badania i działania diagnostyczne w celu
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sformułowania diagnozy psychofizycznej dziecka, które obejmowały analizę rozwoju
dziecka, relacje dziecka z osobami znaczącymi i jego najbliższym otoczeniem, przyczyny
kryzysu w rodzinie oraz wpływ tego kryzysu na rozwój dziecka, analizę mocnych stron
dziecka i jego potrzeb, wnioski i zlecenia co, do dalszego postepowania. Natomiast pomoc
psychologiczna polegała m.in. na wspieraniu wychowanków w procesie adaptacji do
warunków funkcjonowania w placówce, niwelowaniu przeżytych traum, kształtowaniu
kompetencji społecznych oraz wielu innych formh wspomagania rozwoju wychowanków
i kształtowania ich relacji z innymi.
Ważnym elementem pracy były rozmowy z rodzicami biologicznymi/zastępczymi dzieci
przebywających w placówce.
W ramach koordynacji wsparcia terapeutycznego dzieci prowadzono rozmowy indywidualne:
co najmniej raz w tygodniu z każdym dzieckiem, organizowano zajęcia grupowe 1-2 razy
w miesiącu zależnie od potrzeb i możliwości oraz wydano 24 opinie psychologiczne
wychowanków Domów dla Dzieci.
Wychowankowie Domów dla Dzieci mieli możliwość wzięcia udziału w wyjazdach
wakacyjno-feryjnych. Wychowankowie skorzystali np.: z zimowego pobytu w Białce
Tatrzańskiej, letnich wyjazdów do Dłużca na Mazurach, do Rimini we Włoszech, letnich
kolonii w Krynicy Morskiej, Międzyzdrojach i Mielnie.
Gminy, właściwe ze względu na pobyt tych dzieci przed ich umieszczeniem w pieczy
zastępczej były obciążane kwotą 10%, 30% i 50% miesięcznych wydatków przeznaczonych
na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu
Otwockiego.
Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych Domy dla Dzieci w Otwocku w 2021 r. wynosiły 5 183,28 zł.
Rodzinne Domy Dziecka
Na terenie Powiatu Otwockiego w okresie sprawozdawczym funkcjonowała 1 placówka
opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego: Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli.
Placówka dysponowała łącznie 8 miejscami.
W okresie sprawozdawczym w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego
przebywało 9 dzieci w wieku od 1-16 lat.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. w placówce opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego
przebywało 7 dzieci, w tym 8 dzieci z terenu innych powiatów.
W 2021 r. do Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli żadne dziecko nie zostało przyjęte.
W 2021 r. 2 dzieci opuściło placówkę rodzinną.
Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Otwockiego w 2021 r. wynosiły
3 526,28 zł.
W 2021 r. realizowano program 500+ dodatek wychowawczy dla dzieci umieszczonych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz rodzinnego.
W instytucjonalnej pieczy zastępczej z dodatku skorzystało 53 dzieci.
W 2021 r. realizowano program 300+ „Dobry Start” - wyprawka dla ucznia, dzieci
umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego
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i rodzinnego oraz dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. W instytucjonalnej
pieczy zastępczej skorzystało 31 dzieci oraz 13 pełnoletnich wychowanków.
Pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej
W 2021 r. udzielono wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych. Było to 49
osób, które otrzymały pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie się
oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Pełnoletni wychowankowie placówek
opiekuńczo-wychowawczych również korzystają z takiego wsparcia. W 2021 r. pomocą
objęto 16 osób.
Opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2021 r. objętych było 39 pełnoletnich
wychowanków pieczy zastępczej, z tego 28 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych
i 11 pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych pochodzących
z powiatu otwockiego.
W 2021 r. Koordynatorzy opracowali wspólnie z wychowankami pieczy zastępczej
10 indywidualnych programów usamodzielnienia.
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej udzielali wsparcia pełnoletnim wychowankom
rodzinnym i instytucjonalnym formom pieczy zastępczej. Budowali z nimi relacje, które mają
wpływ na jakość oddziaływań wychowawczych oraz przygotowanie wychowanka do
samodzielnego życia. Motywowali podopiecznych do nauki, wspólnie rozwiązywali bieżące
problemy, podejmowali rozmowy na temat umiejętności niezbędnych w życiu dorosłym
w oparciu o rejestr umiejętności i dyspozycji dorastającego oraz występujących ograniczeń.
W rozwiązywaniu problemów społecznych i emocjonalnych koordynatorowi pomagał zespół
poradnictwa specjalistycznego.
W okresie sprawozdawczym, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej podejmowali
współpracę w zakresie przygotowania wychowanków do:
1)
ośrodkami pomocy społecznej gmin wchodzących w skład powiatu otwockiego
(w szczególności z OPS w Otwocku, OPS w Józefowie, OPS w Wiązownie oraz
OPS w Karczewie ),
2)
Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku,
3)
urzędami miast i gmin powiatu otwockiego,
4)
szkołami ponadgimnazjalnymi oraz wyższymi,
5)
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Otwocku.
W 2021 r. Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej, dokonał 39 ocen sytuacji
pełnoletnich wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
6.5
Polityki prorodzinnej i wspierania osób niepełnosprawnych
SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO
W ramach polityki prorodzinnej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku
prowadziło specjalistyczne poradnictwo. W Zespole Poradnictwa Rodzinnego w 2021 r. było
zatrudnionych 4 psychologów: łącznie 3 etaty oraz od listopada 1 osoba zatrudniona na
umowę zlecenie (w wymiarze 40 h/m-c), którzy realizowali zadania z zakresu poradnictwa
rodzinnego.
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Poradnictwo kierowane do mieszkańców powiatu obejmowało indywidualne konsultacje,
pomoc psychologiczną dla małżeństw, a także rodzin, w tym dla dzieci i młodzieży oraz
interwencję kryzysową.
W 2021 r. odbyło się 1048 konsultacji psychologicznych dla mieszkańców Powiatu
Otwockiego (wsparcia udzielano także w formie zdalnej – przeprowadzano rozmowy
telefoniczne).
WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W 2021 r. do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Otwocku
wpłynęło łącznie 1041 wniosków, w tym:
1)
852 wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16
roku życia (156 wniosków w celu odpowiedniego zatrudnienia, 7 wniosków w celu
uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, 92 wnioski w celu zaopatrzenia w
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 502 wnioski w celu korzystania z
systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, 37 wniosków w celu
uzyskania zasiłku z pomocy społecznej, 49 wniosków w celu korzystania z karty
parkingowej, 9 wniosków w celach innych niż wyżej wymienione)
2)
189 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia.
Zespół wydał łącznie 942 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o niepełnosprawności,
w tym 755 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia
(257 orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności, 308 orzeczeń o umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, 123 orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności,
41 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 26 orzeczeń o odmowie ustalenia
stopnia niepełnosprawności) oraz 187 orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku
życia (184 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 3 orzeczenia o niezaliczeniu
do osób niepełnosprawnych)
Zespół wydał 234 legitymacji dla osób niepełnosprawnych oraz 182 karty parkingowe dla
osób niepełnosprawnych
„Program wyrównywania różnic między regionami III”
W ramach Programu Powiat Otwocki otrzymał dofinansowanie w łącznej kwocie
294.207,37 zł (w tym koszty obsługi 757,37 zł) dla:
1)
Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku na zakup busa do przewozu osób
niepełnosprawnych w wysokości 57.746 zł,
2)
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Otwocku na zakup schodołazu gąsienicowego
w wysokości 8.880 zł,
3)
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie na demontaż starej wykładziny i położenie
nowej w sali gimnastycznej oraz w korytarzu w wysokości 21.415 zł,
4)
Szkoły Podstawowej nr 7 w Otwocku na zakup schodołazu gąsienicowego w wysokości
7.035 zł oraz na zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów w wysokości
198.374 zł,
Przyznane dofinansowania zostały wykorzystane w całości.
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Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
Program był realizowany od 12 lipca 2021 r. do 20 grudnia 2021 r., w ramach którego
zatrudniono 17 asystentów, którzy objęli wsparciem 40 niepełnosprawnych mieszkańców
Powiatu.
Na realizację programu pozyskano 386.100 zł. Zwrócono 40.403,30 zł.
Pilotażowy program „Aktywny Samorząd”
Program był realizowany w okresie od 1 marca 2021 r. do dnia 15 kwietnia 2022 r. W jego
ramach otrzymano środki w łącznej kwocie 466.108 zł:
1)
w ramach Modułu I tj. na likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową w wysokości 345.500 zł,
2)
w ramach Modułu II tj. pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
w wysokości 96.800 zł,
3)
obsługa realizacji programu 19.840 zł,
4)
promocja programu 3.968 zł.
Liczba złożonych wniosków spełniających wymogi formalne, dla których zostało/zostanie
przydzielone dofinansowanie w zakresie poszczególnych obszarów wsparcia:
MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
(51 wiosków)
Obszar A – likwidacja bariery transportowej (6 wniosków):
Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
(4 wnioski)
Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, (2 wnioski)
Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,
Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.
Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym (15 wniosków):
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
Oprogramowania (8 wniosków)
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania (3 wnioski)
Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (1 wniosek)
Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania, dla osób z dysfunkcją narządu słuchu (2 wnioski)
Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu
elektronicznego, zakupionego w ramach programu. (1 wniosek)
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Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się (28 wniosków)
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, (10 wniosków)
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym, (10 wniosków)
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (2 wnioski)
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na
III poziomie jakości (1 wniosek)
Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
lub oprzyrządowania elektrycznego do posiadanego wózka ręcznego (5 wniosków)
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej (2 wnioski)
MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (27 wniosków)
Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
W związku z sytuacją wynikającą z pandemii COVID-19, PFRON uruchomił Moduł IV
programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
Powiat Otwocki pozyskał środki na realizację powyższego programu w wysokości 100 000 zł.
Program został zrealizowany jako
dodatkowe wsparcie rzeczowe dla osób
niepełnosprawnych - zakup paczek żywnościowych.
Pomoc trafiła do 1000 osób z terenu Powiatu Otwockiego (niepełnosprawnych
podopiecznych PCPR oraz Ośrodków Pomocy Społecznej). Każda osoba otrzymała paczkę
zawierającą produkty spożywcze o łącznej wartości 100 zł.
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w 2021 r. prowadziło działalność
związaną z wydatkowaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON ) w ramach:
1)
dofinansowań przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
(194 osoby),
2)
dofinansowań zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (42 osoby),
3)
dofinansowań turnusów rehabilitacyjnych (75 osób),
4)
dofinansowań do likwidacji barier architektonicznych (17 osób),
5)
dofinansowań do likwidacji do barier technicznych (15 osób),
6)
dofinansowań do barier w komunikowanie się (23 osoby).

29 | S t r o n a

RAPORT O STANIE POWIATU OTWOCKIEGO

6.6

Transport zbiorowy i drogi publiczne

TRANSPORT ZBIOROWY ORAZ KOMUNIKACJA
W roku 2021 wydano następujące uprawnienia przewozowe:
1)
1 – na przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do
przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób,
2)
1 – na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa
przy przewozie rzeczy,
3)
13 - zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób,
4)
1- zezwolenie na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym
5)
2 – zezwolenia na regularny specjalny przewóz osób w krajowym transporcie
drogowym
6)
8 – zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
7)
11 - zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne rzeczy,
8)
1 - zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne osób.
W myśl porozumienia w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Otwocka do podpisania
porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie zapewnienia wykonania usług
transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych realizowanych przez SKM
i KM łączących Otwock z Warszawą – Powiat Otwocki w roku 2021 przeznaczył na realizację
przedmiotowego celu 280.000 zł.
Porównanie
Działanie
Zarejestrowano pojazdów
Wydano prawa jazdy
Wydano międzynarodowe
prawa jazdy
Zatrzymano prawa jazdy
Cofnięto uprawnienia
Liczba ośrodków
szkoleniowych kierowców na
terenie Powiatu Otwockiego
Liczba instruktorów na
terenie Powiatu Otwockiego
Liczba usuniętych pojazdów z
dróg powiatowych
Liczba stacji kontroli
pojazdów na terenie Powiatu
Otwockiego
Liczba zaopiniowanych
projektów organizacji ruchu

Rok 2019
12 513
3 605
196

Rok 2020
13 229
3 790
185

Rok 2021
15 575
3 692
44

676
220
14

493
74
14

346
219
15

80

82

85

115

223

187

12

12

13

703

816

857

Na dzień 31.12.2021 r. w ewidencji przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia
kierowców wpisanych było 15 podmiotów. Z uwagi na stan epidemii związanej z Covid-19
odstąpiono od przeprowadzenia kontroli ośrodków szkolenia kierowców w 2021 roku.
W ewidencji instruktorów na dzień 31.12.2021 r. wpisanych było 85 osób posiadających
uprawnienia do szkolenia kandydatów na kierowców.
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W roku 2021 przeprowadzono 2 kontrole przedsiębiorców posiadających uprawnienia
wydane na podstawie ustawy o transporcie drogowym. Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii
związanej z Covid-19 odstąpiono od przeprowadzenia pozostałych zaplanowanych kontroli.
W roku 2021 przeprowadzono 13 kontroli stacji kontroli pojazdów.
Epidemia COVID-19 przyczyniła się do zawieszenia wielu połączeń komunikacyjnych
realizowanych przez przewoźników komercyjnych, skutkiem tego było powstanie w naszym
powiecie miejsc wykluczonych komunikacyjnie.
W związku z tym, w celu zabezpieczenia przynajmniej minimum potrzeb komunikacyjnych
naszych mieszkańców, Powiat Otwocki w 2021 roku podjął się organizacji publicznego
transportu zbiorowego na trzech liniach komunikacyjnych:
1)
Osieck - Sobienie Jeziory – Otwock
2)
Kołbiel - Otwock
3)
Dobrzyniec - Żanęcin – Otwock
Pierwsze dwie linie komunikacyjne zostały uruchomione od 21 stycznia 2021 r., natomiast
linia komunikacyjna Dobrzyniec – Żanęcin - Otwock została uruchomiona
20 października 2021 r.
Sprzedaż biletów na ww. liniach w poszczególnych miesiącach 2021 r. kształtowała się
następująco:
2021 r.

nazwa linii komunikacyjnej
Otwock-Osieck

bilety
jednorazowe
231

bilety
miesięczne
0

styczeń

lipiec

Otwock-Kołbiel
Otwock-Osieck
Otwock-Kołbiel
Otwock-Osieck
Otwock-Kołbiel
Otwock-Osieck
Otwock-Kołbiel
Otwock-Osieck
Otwock-Kołbiel
Otwock-Osieck
Otwock Kołbiel
Otwock-Osieck

136
1799
565
2605
762
2178
688
3258
1000
2046
1031
1896

0
10
2
13
3
14
3
20
4
37
12
16

sierpień

Otwock Kołbiel
Otwock-Osieck

850
2278

3
13

wrzesień

Otwock Kołbiel
Otwock-Osieck

937
4542

3
251

październik

Otwock Kołbiel
Otwock-Osieck

1114
3721

22
277

Otwock Kołbiel
Otwock -Dobrzyniec

1091
190

18
0

Otwock-Osieck
Otwock Kołbiel

3536
981

233
21

Otwock -Dobrzyniec

428

5

3113
685
356
42017

239
16
9
1244

luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

listopad

grudzień

Otwock-Osieck
Otwock Kołbiel
Otwock -Dobrzyniec
Łączna sprzedaż biletów w 2021 r.
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Łącznie w 2021 r. na linii :
1)
Osieck – Sobienie-Jeziory- Otwock w 2021 r. sprzedano 31203 szt. biletów
jednorazowych oraz 1244 szt. biletów miesięcznych,
2)
Kołbiel - Otwock sprzedano 9840 szt. biletów jednorazowych oraz 107 szt.
biletów miesięcznych,
3)
Dobrzyniec - Żanęcin – Otwock sprzedano 974 szt. biletów jednorazowych oraz
14 szt. biletów miesięcznych.
Ponadto w 2021 roku Powiat Otwocki prowadził rozmowy z władzami gmin należących do
naszego powiatu dotyczące utworzenia związku powiatowo-gminnego, którego głównym
celem byłaby organizacja publicznego transportu zbiorowego. Powiat Otwocki przygotował
wstępny projektu statutu związku, który następnie został uzgodniony z włodarzami gmin.
Na koniec 2021 r. deklarację przystąpienia do związku powiatowo-gminnego złożyły: gmina
Karczew, gmina Sobienie Jeziory, gmina Wiązowna i gmina Osieck.
DROGI PUBLICZNE
Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku w 2021 roku administrował sieć dróg o łącznej
długości około 292,50 km, w tym:
1)
drogami o nawierzchni utwardzonej – 249,85 km,
2)
drogami o nawierzchni nieutwardzonej – 2,77 km,
3)
drogami o nawierzchni gruntowej – 39,91 km.
W ciągu dróg powiatowych znajdują się 23 obiekty mostowe oraz 126 przepustów.
Od 2021 r. zgodnie z uchwała nr 130/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 października 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej na
odcinku dawnej drogi nr 17 położonych na ternie województwa mazowieckiego przejęliśmy
drogę na odcinku od km 6+292 do km 6+774, od km 9+084 do km 9+292, od km 9+695
do km 10+156, od km 15+525 do km 17+975, ok km 18+187 do km 18+597, od km 21+200
do km 23+516, od km 23+910 do km 24+090, od km 24+160 do km 26+719, od km 10+825
do km 11+162. Łączna sieć dróg powiatowych została zwiększona o około 9,40 km.
Ponadto zgodnie z uchwałą Nr 122/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019
r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie gminy Wiązowna i zgodnie
z uchwałą Nr 148.XVI.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie
przejęcia dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych, część dróg
powiatowych na terenie gminy Wiązowna tj. Nr 2702W, 2703W, 2704W, 2705W, 2708W,
2712W, 2713W, 2727W została pozbawiona kategorii dróg powiatowych i została zaliczona
do kategorii dróg gminnych. Łączna sieć dróg powiatowych została zmniejszona o około
22,8 km.
W 2021 roku zostało zrealizowanych 50 zadań inwestycyjnych, których celem była poprawa
stanu technicznego dróg powiatowych, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa
użytkowników ruchu.
Łącznie w 2021 roku:
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1)
2)
3)
4)
5)

przebudowano około 14,55 km dróg poprzez wykonanie nowej nawierzchni
asfaltobetonowej,
wybudowana około 1,60 km ciągów pieszo-rowerowych,
przebudowano oraz wybudowano łącznie około 2,72 km ciągów pieszych,
poprawiono bezpieczeństwo na 15 przejściach dla pieszych poprzez ich
doświetlenie,
zlecono opracowanie 8 dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie
przebudowy lub rozbudowy dróg powiatowych m.in. drogi powiatowej Nr 2759W
ul. Poniatowskiego w Otwocku, Nr 2757W ul. Wawerskiej i ul. Jana Pawła II, Nr
2709W w miejscowości Bolesławów.

Najważniejsze działania podejmowane w roku 2021:
1)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2764W ul. Karczewskiej na odcinku Otwock –
Karczew”,
2)
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych
na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego” – zlecenie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
3)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W - ul. Poniatowskiego w Otwocku wraz
z wykonaniem odwodnienia na wysokości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” –
zlecenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
4)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew – Janów” – kontynuacja
zadnia z roku 2020,
5)
„Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce od
skrzyżowania w Gliniance”,
6)
„Budowa chodnika w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna Majdan ul. Widoczna”,
7)
Doświetlenie przejść dla pieszych:
a) na drodze powiatowej Nr 2715W w Pogorzeli na ul. Warszawskiej,
b) na drodze powiatowej Nr 2766W – ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Leśną,
c) na drodze powiatowej Nr 2768W – ul. Granicznej w Józefowie pomiędzy
ul. Teatralną a ul. Uśmiech,
d) na drodze powiatowej Nr 2759W ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu
z ul. Reymonta,
e) na drodze powiatowej Nr 2756W ul. Orlej przy skrzyżowaniu z ul. Pod
Zegarem,
f) na drodze powiatowej Nr 2764W ul. Żeromskiego pomiędzy ul. Prusa
i Kopernika,
g) na drodze powiatowej Nr 2729W ul. Częstochowskiej przy skrzyżowaniu
z ul. Żaboklickiego – przejście dla pieszych z azylem,
h) na drodze powiatowej Nr 2726W w miejscowości Sobiekursk przy szkole
podstawowej,
i) na drodze powiatowej Nr 2773W ul. Warszawskiej w Karczewie przy
ul. Przechodniej,
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8)
9)
10)
11)
12)
13)

j) na drodze powiatowej Nr 2745W w miejscowości Kąty przy szkole
podstawowej,
k) na drodze powiatowej Nr 2743W w miejscowości Człekówka przy szkole
podstawowej,
l) na drodze powiatowej Nr 1302W w miejscowości Siedzów przy szkole
podstawowej,
m) na drodze powiatowej Nr 2753W ul. Garwolińskiej w Sobieniach -Jeziory przy
szkole podstawowej,
n) na drodze powiatowej Nr 2709W w miejscowości Glinianka przy
skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 2706W,
o) na drodze powiatowej Nr 2711W w miejscowości Glinianka przy
skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2709W.
„Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzycy”,
„Modernizacja ciągów pieszych w ul. Głównej i ul. Brzozowej w m. Pogorzel
Warszawska”,
„Modernizacja nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Piłsudskiego
w Józefowie na odcinku od ul. Polnej do ul. Cichej”,
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W m. Dobrzyniec gmina Kołbiel”,
„Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie - Zuzanów –
Czarnowiec”,
„Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów - Zambrzyków Stary Sobienie Kiełczewskie”.

W 2021 roku ZDP wykonał własnymi siłami roboty remontowe i utrzymaniowe, w tym:
1)
remonty cząstkowe polegające na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni jezdni przy
pomocy masy na zimno oraz mieszanek mineralno-bitumicznych – 167 692,48 zł,
2)
odnowienie oznakowania poziomego oraz uzupełnienie oznakowania pionowego –
253 747,21 zł,
3)
utrzymanie zieleni w pasie drogowym, w tym koszenie poboczy, usuwanie drzew i
krzewów – 53 448,95 zł,
4)
remonty dróg gruntowych polegające na równaniu i profilowaniu – 9 325,37 zł,
5)
utrzymanie elementów odwodnienia dróg – 52 009,16 zł,
6)
remonty chodników, zatok autobusowych – 25 874,40 zł,
7)
remonty mostów i przepustów – 47 390,04 zł.
Plan wydatków majątkowych na rok 2021
1)
Planowanych do wykonanie w 2021 r. było 57 zadań inwestycyjnych za łączną
kwotę 15 262 228,00 zł, natomiast w całości zostało wykonanych 42 inwestycji za
łączną sumę 10 899 829,15 zł.
2)
W 2021 roku nie zrealizowano w całości zadań:
a) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych
w Pogorzeli na ul. Warszawskiej na drodze Nr 2715W”,
b) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W w miejscowości Stara Wieś,
Dąbrówka i Celestynów”,
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c) „Modernizacja odwodnienia w drodze powiatowej Nr 2768W – ul. Granicznej
w Józefowie na wysokości nr 21B”,
d) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2759W – ul. Poniatowskiego w Otwocku
wraz z wykonaniem odwodnienia na wysokości Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych”,
e) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych
w Józefowie na ul. Granicznej na drodze Nr 2768W”,
f) „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 Świdra”,
g) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych
w Otwocku na ul. Narutowicza na drodze Nr 2759W”,
h) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę ciągów pieszych i rowerowych
na ul. Warszawskiej, ul. Jana Pawła II i ul. Poniatowskiego”,
i) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych
w Sobiekursku na drodze Nr 2726W”,
j) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania przejścia
dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza na drodze nr 2771W”,
k) „Projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2741W
w miejsc. Wola Sufczyńska”,
l) „Projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej Nr 2713W
w miejsc. Gadka”,
m) „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W – ulicy Napoleońskiej
z drogą powiatową Nr 2710W – ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości
Lipowo i Glinianka w gminie Wiązowna”,
n) „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie”,
o) „Budowa chodników w drogach powiatowych na terenie gminy Wiązowna –
Majdan ul. Widoczna”
Zadania nie zostały zrealizowane z całości z uwagi, iż zostały zaplanowane jako zadania
wieloletnie uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w przypadku
zadań projektowych z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskiwaniem
opinii, uzgodnień itp. spowodowane występującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
pandemią.
3) W roku 2021 realizowano 28 zadań inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie
finansowej, w tym 7 zadań zostało w 100% zrealizowanych zgodnie z założeniami
zawartymi w wieloletniej prognozie finansowej.
6.7

Kultura oraz ochrona zabytków i opieki nad zabytkami

KULTURA
W 2021 r. zorganizowano 2 konkursy dla mieszkańców Powiatu Otwockiego: Powiatowy
Konkurs Fotograficzny „Uchwyć piękno” oraz Powiatowy Konkurs Plastyczny „Zero Waste”.
Konkursy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, zarówno najmłodszych
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– dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Łącznie na zakup nagród oraz nagrody finansowe, na
obydwa konkursy przeznaczono 4 496,94 zł.
W ramach zadań z zakresu kultury dofinansowano również powiatowe konkursy szkolne
realizowane we współpracy z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury im. M. E.
Andriollego w Otwocku. Na wsparcie konkursów szkolnych przekazano kwotę 18 000,00 zł.
Ze względu na nadal trwającą pandemię wirusa Sars-CoV-2 zrealizowano ograniczoną liczbę
wydarzeń o charakterze kulturalnym. We wrześniu zrealizowano duże wydarzenie plenerowe
„XVII Powiatowy Festiwal Kultury w Otwocku” (ok. 95 000,00 zł), w grudniu obchodzono
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (ok. 9 500,00 zł). Udało się także zrealizować trzy
wydarzenia we współorganizacji z Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim: Dawne gry i
zabawy (3 700,00 zł), Osobistym szlakiem dworów ziemi otwockiej w ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa (ok. 2000,00 zł) oraz Opowiadanie o niepodległości (3 500,00 zł).
Jednocześnie w ramach otwartych konkursów ofert oraz małych grantów udało się
dofinansować łącznie 11 wydarzeń na łączną kwotę 84 800,00 zł.
W roku 2021 w ramach szeroko rozumianej kultury udało się zorganizować także:
1)
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Architektura mojego regionu” – zachęcenie
młodzieży do zainteresowania się historią starego budownictwa – unikatowymi,
drewnianymi świdermajerami,
2)
Obchody Dnia Patrona PMDK – Michała Elwiro Andriollego – pogadanki,
prezentacje, quizy,
3)
Wystawy promujące twórczość wychowanków zajęć PMDK i lokalnych artystów:
„Ale Jajo”, „Przebudzenie. Taniec Motyli”, wernisaż pokonkursowy
„Architektura Mojego Regionu”,
4)
Wydarzenia artystyczne, spektakle teatralne dla uczniów szkół, Rodzinny Piknik
Naukowy,
5)
Konkursy powiatowe (Konkurs Piosenki Polskiej, Otwocka Jesień Szachowa),
Konkurs recytatorski Warszawska Syrenka, „Sosenka”,
6)
Spotkania z lokalnymi twórcami (Hanna Litwin, Wiktor Piasecki, Ryszard
Kozłowski).
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
Została przyjęta Uchwała nr 243/XXXIII/21 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub
znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących się na terenie Powiatu
Otwockiego. Konkurs został ogłoszony we wrześniu 2021 r.
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku w roku 2021 opiekował się zabytkowymi
strojami Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Varsovia.
POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OTWOCKU
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku jest samorządową instytucją kultury i działa na
podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194) oraz statutu nadanego przez Radę Powiatu
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Otwockiego uchwałą nr 239/XXX/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r. Powiat Otwocki jest organem
prowadzącym dla Powiatowej Biblioteki Publicznej. Jednostka ta wpisana jest do rejestru
instytucji kultury pod numerem: S.K.P.402.01.2013.
Od początku istnienia Biblioteka działa w budynku przy ul K. Pułaskiego 3 A, który Powiat
Otwocki przekazał Bibliotece w użyczenie do 14.05.2023 roku zgodnie z umową
nr 87/CRU/2020/GN.
Biblioteka realizuje zadania biblioteki powiatowej, polegające na nadzorze merytorycznym
nad bibliotekami gminnymi w Powiecie Otwockim. Nadzór merytoryczny nad Powiatową
Biblioteką Publiczną w Otwocku jest realizowany przez Bibliotekę Publiczną
m. st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.
Działalność kulturalno-oświatowa Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku w roku
2021:
1)
Konkurs wiedzy o koronawirusie – „Jak się bronisz przed koronawirusem”- dla
przedszkolaków Powiatu Otwockiego.
2)
Konkurs plastyczny „Pierwszy Dzień Wiosny” dla dzieci Szkół Podstawowych
klas I-III.
3)
Jerzy Kawiak Dzieciom – „Wierszyki Jeżyki”- spotkanie poetyckie dla uczniów
klas II ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Otwocku z udziałem Jerzego Kawiaka oraz
poetek otwockich, Joanny Kożan Łazor oraz Anny Mikos.
4)
Spotkanie autorskie z Ałbeną Grabowską.
5)
Promocja Najnowszego tomiku „Ku życiu „ Pani Bogumiły Araszkiewicz”.
6)
„Znajdziesz mnie w bibliotece” - Ankieta czytelnicza w ramach XVIII Tygodnia
Bibliotek.
7)
Spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza dla środowiska Bibliotekarskiego Powiatu
Otwockiego. Popularyzacja literatury anglojęzycznej wśród Gminnych Bibliotek
Publicznych Powiatu Otwockiego.
8)
Głośne Czytanie utworów Cypriana Kamila Norwida w PBP przez młodzież
ZS Nr 1 w Otwocku.
9)
Weekend Seniora z Kulturą. Wykład z historii Otwocka dla UTW.
10) Narodowe Czytanie w PBP -X edycja Narodowego Czytania „Moralność Pani
Dulskiej”.
11) „Mała Książka Wielki Człowiek” - promowanie nowej edycji Akcji oraz zajęcia
z popularyzacji czytelnictwa dla przedszkolaków - Starszaki z Przedszkola Nr 4
w Otwocku.
12) „Mała Książka Wielki Człowiek” – promocja Akcji oraz zalety promocja
czytelnictwa – zalety czytania książek – Starszaki z Zespołu Przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej Nr 12.
13) Zwyczaje i Tradycje Świąt Bożego Narodzenia - zajęcia kulturalno-edukacyjne
dla dzieci z Zespołu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Otwocku
oraz z Niepublicznego Przedszkola „Sówka Mądra Główka”.
14) Wycieczka do biblioteki oraz zajęcia edukacyjno-kulturalne dla uczniów klasy IIb
i IIe ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Otwocku – kultywowanie tradycji - Zwyczaje
Nocy Świętojańskiej.
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Lekcje biblioteczne – Zapoznanie z księgozbiorem. Wykład z historii Otwocka.
Obejrzenie Wystawy „Kocham Cię Wisło”– uczniowie szkoły podstawowej
z Nadbrzeża, szkoły podstawowej Nr 12, szkoły podstawowej Nr 2, szkoły
podstawowej nr 1,ZS nr 1 w Otwocku oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.
„Pudełko pełne książek” – oferta specjalna PBP w ramach Akcji Tydzień
Bibliotek skierowana do Przedszkola Nr 4 w Otwocku – cel spotkania
popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych – rozwijanie zainteresowań
czytelniczych u dzieci przedszkolnych, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz
czytelniczych.
Udział PBP w Powiatowym Rajdzie Rowerowym „Odjazdowy Czytelnik”
w Gminie Wiązowna – pomoc w organizacji wydarzenia: przygotowanie stoiska
z książkami, promocja Powiatu Otwockiego oraz Biblioteki, konkurs dla dzieci
o tematyce ekologiczno-przyrodniczej.
Uczestnictwo w zakończeniu roku akademickiego Uniwersytetu III wieku
w Otwocku i jednocześnie obchodach 15-lecia – działalności. Wydanie
okolicznościowej publikacji przez PBP oraz wręczenie tomiku poezji z okazji 15lecia UTW(Uniwersytet III Wieku) podczas uroczystości wszystkim studentom.
Uroczyste czytanie fragmentów polskiego projektu Konstytucji dla Europy
Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego z dnia 3 maja 1891 przez Zarząd Powiatu,
Radnych Powiatu Otwockiego oraz Radnych miasta w PMDK w Otwocku.
Konstytucję dla Europy przesłano do wszystkich szkół w Powiecie Otwockim.
„Jak powstaje książka” – projektowanie książki „pop – up” warsztat dla dzieci
klas II Szkoły Podstawowej Nr 12 w Otwocku – warsztaty prowadzone przez
Joannę Tyluś”.
Dzień Japoński w PBP. Pokazy Kaligrafii. Wieczór poetycki Pani Iwony
Świerkuli. Prezentacja parzenia herbaty przez Panią Julię Cabałę, Absolwentkę
Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Działalność instruktorska na rzecz bibliotek gminnych Powiatu Otwockiego w 2021 roku
1)
konsultacje instruktorskie w sprawie sprawozdań finansowych – Biblioteki
Gminne Powiatu Otwockiego,
2)
konsultacje, porady w sprawie otwarcia bibliotek publicznych po przerwie
wywołanej przez COVID 19,
3)
konsultacje w sprawie organizacji bibliotek publicznych powiatu w okresie
utrzymującego się zagrożenia epidemiologicznego w celu współdziałania
bibliotek publicznych powiatu,
4)
udzielanie informacji bibliotekarzom z Bibliotek Powiatu Otwockiego
dotyczących zmian w funkcjonowaniu bibliotek oraz interpretacji Rozporządzeń
i Rekomendacji z Biblioteki Narodowej w okresie COVID-19, porady w sprawie
otwarcia bibliotek publicznych po przerwie wywołanej przez COVID 19,
5)
konsultacje dotyczące systemu Mateusz (zwłaszcza dotyczące opracowywania
zbiorów oraz zapytania dotyczące statystyk bibliotecznych w systemie
„Mateusz”) – Gminna Biblioteka w Kołbieli, Miejska Biblioteka Publiczna
w Otwocku, Miejska biblioteka Publiczna w Józefowie,
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6)

7)
8)

szkolenie dla Bibliotekarzy Gminnych Bibliotek Publicznych Powiatu
Otwockiego z obsługi systemu bibliotecznego ”Mateusz”– prowadzący Pan
Mirosław Domański – organizator PBP w Otwocku – szkolenie w formie on-line,
szkolenie dla Dyrektorów oraz bibliotekarzy powiatu otwockiego,
okresowe szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – prowadzący
Inspektor ds. RODO - Pan Robert Przybysz – Organizator - PBP w Otwocku.

6.8 Kultura fizyczna i turystyka
W 2021 r. ze względu trwającą pandemie wirusa Sars-CoV-2 zrealizowano ograniczoną
liczbę wydarzeń o charakterze sportowym. W 2021 zorganizowano dwa wydarzenia: Piknik
sportowy w Ognisku Świder z okazji Dnia Ojca oraz Grę terenową „Poznaj Świder 2021”.
Powiat Otwocki współorganizował: Mistrzostwa Europy „Kata Judo Championship
w Józefowie”, 41. Półmaraton Wiązowski oraz bieg trailowy „WTF Trail &Fun” w Gliniance.
Jednocześnie w ramach otwartych konkursów ofert oraz małych grantów udało się
dofinansować łącznie 7 wydarzeń na łączną kwotę 37 000,00 zł.
W Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku w ramach kultury fizycznej
oraz turystyki w roku 2021 organizowano:
1)
zajęcia programowe: „Siatkówka” oraz „Gry i zabawy ruchowe”,
2)
letni i zimowy wypoczynek – promocja turystyki pieszej i zabaw na świeżym
powietrzu,
3)
wycieczki krajoznawcze w ramach półkolonii letnich i zimowych oraz zajęć
programowych.
6.9 Geodezja, kartografia i kataster
Starostwo Powiatowe w Otwocku realizuje zadania ustawowe wynikające z przepisów ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy
z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów.
Do zadań w zakresie geodezji, kartografii i katastru w szczególności należy:
1)
prowadzenie części opisowej ewidencji gruntów i budynków dla jednostek
ewidencyjnych powiatu,
2)
bieżąca aktualizacja operatu ewidencyjnego poprzez wprowadzanie
udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych,
3)
zawiadamianie o dokonanych zmianach podmiotów ewidencyjnych, organów
podatkowych, wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych i jednostek
statystyki publicznej,
4)
udostępnianie danych ewidencyjnych:
a)
wydawanie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów z operatu
ewidencyjnego,
b)
wydawanie wyrysów z mapy ewidencyjnej,
c)
wydawanie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych
operatu ewidencyjnego,
d)
wydawanie informacji i zaświadczeń z operatu ewidencyjnego,
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5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)

13)
14)
15)

16)

17)
18)
19)

20)

prowadzenie rozliczeń i okresowej sprawozdawczości dla jednostek zewnętrznych
oraz własnych Starostwa,
programowanie i prowadzenie postępowań związanych z modernizacją
i weryfikacją danych ewidencji gruntów i budynków,
planowanie robót geodezyjnych ze środków przyznanych dotacji celowych oraz
środków własnych,
prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla jednostek ewidencyjnych
powiatu,
prowadzenie postępowań w sprawie scalania i wymiany gruntów rolnych,
prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym bazy
danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazy geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, udzielanie informacji na temat prowadzonego zasobu i jego
udostępniania,
udostępnianie danych z zasobu oraz licencji określającej możliwości
wykonywania jakichkolwiek operacji na uzyskanych danych i materiałach,
tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen i wartości
nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, obiektów topograficznych
o szczegółowości zapewniających tworzenie standardowych opracowań
kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,
tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach
1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 tj. mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej,
przyjmowanie, ewidencjonowanie i opracowywanie zgłoszeń robót geodezyjnych
i kartograficznych,
weryfikowanie przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych lub
kartograficznych pod względem zgodności wykonywania prac geodezyjnych lub
kartograficznych z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii,
ocena stanu zasobu, wnioskowanie potrzeby wykonywania prac związanych
z prowadzonym zasobem, archiwizacja, wyłączanie z zasobu i zabezpieczanie
zasobu,
ochrona znaków geodezyjnych,
zakładanie osnów szczegółowych,
uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac
geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów
z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub z dokumentacją przekazaną przez
tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Porównanie
Działanie
Wypisy z ewidencji gruntów i
budynków
Wyrysy z ewidencji gruntów i
budynków
Wprowadzone zmiany do
ewidencji gruntów i
budynków

Rok 2019
10 357

Rok 2020
12 742

Rok 2021
15 498

4 450

4 416

6 092

14 086

10 753

13 520
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Wydane zaświadczenia,
informacje i wyjaśnienia na
podstawie danych z ewidencji
gruntów i budynków

2 520

2 271

1 466

Rozpatrzone wnioski z
zakresu gleboznawczej
klasyfikacji gruntów
Wydane decyzje
administracyjne
Weryfikacja zawiadomień o
zmianie wpisów w KW
Opracowane zgłoszenia prac
geodezyjnych
Przyjęte opracowania
geodezyjne do zasobów
Opracowane wnioski o
wydanie materiałów z zasobu
Uzgodnienia dokumentacji
projektowych sieci

61

24

32

98

228

24

3 329

2 346

2 118

6 133

6 240

6 636

5 933

5 404

6 263

4 253

4 415

5 747

488

495

356

6.10 Gospodarka nieruchomościami
Starostwo Powiatowe w Otwocku realizowało w roku 2021 zadania związane z szeroko
pojętą gospodarką nieruchomościami, czyli prowadziło działania i procedury związane
z zarządzaniem, rozporządzaniem i posiadaniem nieruchomości, jak również wyznaczało cele
i dążyło do osiągania ich za pomocą odpowiednich środków. Czynności zawarte
w gospodarowaniu nieruchomościami możemy podzielić na faktyczne i prawne.
Do faktycznych zaliczamy te, które chronią nieruchomość przed dewastacją, takie jak:
ewidencja nieruchomości, wycena oraz opracowanie zamiarów zastosowania zasobów.
Natomiast do prawnych zaliczamy elementy związane z prawem własności (zbywanie,
nabywanie), zabezpieczenie w przypadku naruszeń, scalanie i podział nieruchomości,
zakładanie księgi wieczystej.
W 2021 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości Powiat Otwocki uzyskał dochody:
1)
z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego poł. w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7B –
29 000 zł.
2)
z tytułu sprzedaży nieruchomości poł. w Otwocku przy ul. Mickiewicza
oznaczonej jako działka ew. nr 13/13 z obr. 5 – 418 200 zł.
Nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz powiatowych jednostek organizacyjnych to
łącznie 23,6653 ha, a planowany dochód wynosił 32 014,80 zł.
W 2021 roku w posiadaniu, władaniu lub własności Powiatu Otwockiego pozostawały:
1)
473 działki o łącznej pow. 498 501 m2 w Otwocku,
2)
414 działek o łącznej pow. 458 585 m2 w Karczewie (miasto i gmina),
3)
239 działki o łącznej pow. 268 200 m2 w Józefowie,
4)
177 działek o łącznej pow. 483 362 m2 w Gminie Wiązowna
5)
60 działek o łącznej pow. 281 803 m2 w Gminie Celestynów,
6)
39 działek o łącznej pow. 157 184 m2 w Gminie Kołbiel,
7)
38 działek o łącznej pow. 58 621 m2 w Gminie Osieck.
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Porównanie
Działanie

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Dochód z tytułu sprzedaży

2 537 590

1 674 600

447 200

Dochód z najmu i dzierżawy

136 790,40

145 760,75

86 723,68

Dochód z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości,
służebności i trwałego zarządu

37 200,02

47 796,98

42 362,51

113

85

78

Wydanych decyzji
administracyjnych

6.11 Administracja architektoniczno-budowlana
Starostwo Powiatowe w Otwocku w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej
wykonuje w szczególności zadania w zakresie:
1)
sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa
budowlanego,
2)
przygotowywania decyzji administracyjnych i innych pism w sprawach
określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane oraz przepisami
szczególnymi,
3)
sprawowania kontroli posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
4)
wydawania zaświadczeń z zakresu prawa budowlanego,
5)
dokonywania czynności kontrolnych przy wykonywaniu obowiązków
określonych przepisami prawa budowlanego,
6)
opiniowania i uzgadniania spraw z zakresu planowania i zagospodarowania
przestrzennego,
7)
uczestniczenia, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach
inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępniania wszelkich dokumentów
i informacji związanych z tymi czynnościami,
8)
wydawania zezwoleń na realizację inwestycji drogowych.
Porównanie:
Działanie
Decyzje administracyjne o
pozwoleniu na budowę
Decyzje administracyjne na
rozbiórkę
Decyzje administracyjne w
zakresie przeniesienia,
umorzenia i uchylenia decyzji
Zaświadczenia o
samodzielności lokali

Rok 2019
1 561

Rok 2020
1 656

Rok 2021
2 000

116

128

143

563

629

712

50

85

114

6.12 Gospodarka wodna
Starosta prowadzi nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych zgodnie z ustawą
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W 2021 r. Powiat Otwocki udzielił Spółkom Wodnym
działającym na terenie powiatu otwockiego, pomocy finansowej w formie dotacji celowej na
dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na obszarze
działania poszczególnych spółek. Dotację otrzymały następujące spółki wodne (zgodnie
z regulaminem do 60% wartości realizowanego przez spółkę zadania):
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1)
Spółka Wodna Dąbrówka w kwocie 10 250 zł,
2)
Spółka Wodna Pogorzel w kwocie 10 000 zł,
3)
Spółka Wodna Stara Wieś w kwocie 3 600 zł,
4)
Spółka Wodna Centrum w kwocie 8 850 zł,
5)
Spółka Wodna Wiązowna Północna w kwocie 6 000 zł,
6)
Spółka Wodna Podbiel w kwocie 9 000 zł,
7)
Spółka Wodna Zakręt w kwocie 6 700 zł,
8)
Spółka Wodna Majdan w kwocie 8 850 zł.
Łączna kwota dofinansowania dla spółek wodnych w 2021 r. wyniosła 63 250,00 zł.
W 2021 r. Starosta Otwocki zatwierdził statut nowej Spółki Wodnej Wiąz powstałej na
terenie gminy Wiązowna.
6.13 Ochrona środowiska i przyrody
Powiat otwocki realizował zadania w zakresie ochrony przyrody m.in. współpracował przy
realizacji „XXII Powiatowych Warsztatów Ekologicznych – Spotkania nad Świdrem”.
Z budżetu Powiatu dla laureatów konkursów zostały zakupione nagrody książkowe w kwocie
1.500 zł. Powiat otwocki udzielił również pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł dla
Województwa Mazowieckiego na realizację zadań związanych z ochroną przyrody oraz
działalność edukacyjną prowadzoną przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych
w Otwocku.
Porównanie
Działanie
Pozwolenia na wprowadzanie
gazów i pyłów do powietrza
Pozwalania na wprowadzanie
do środowiska substancji lub
energii
Zezwolenia na prowadzenie
odzysku unieszkodliwiania,
zbierania odpadów
Decyzje o dopuszczalnym
poziomie hałasu, w tym
pozwolenia na emitowanie
hałasu do środowiska
Zgłaszanie eksploatacji
instalacji, których
użytkowanie nie wymaga
pozwolenia [sprawy]
Przeznaczanie gruntów
rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne [sprawy]
Wyłączanie gruntów rolnych z
produkcji rolniczej [sprawy]
Ochrona roślin, zieleni i
zadrzewień [spawy]
Administrowanie łowiectwem

Rok 2019
12

Rok 2020
5

Rok 2021
9

4

1

1

12

15

20

4

7

2

16

13

17

770

802

921

22

57

110

211

192

208

9

14

9

Plany łowieckie

1

1

1

Uproszczone plany
urządzenia lasów [sprawy]
Wydawanie kart wędkarskich
i wtórników kart wędkarskich
i kart łowiectwa podwodnego

63

450

328

303

286

315
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Wydanych decyzji
administracyjnych

289

336

587

6.14 Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe
Starosta zgodnie z ustawą o lasach sprawuje nadzór nad gospodarką leśną, nadzór ten może
powierzyć Nadleśniczemu. Zgodnie z zawartymi porozumieniami z dnia 30 marca 2021 r.
zadania Starosty wynikające z ustawy o lasach, dotyczące nadzoru nad lasami
niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zostały przekazane Nadleśniczym. Nadzór
prowadzony w 2021 r. przez Nadleśnictwo Celestynów obejmował obszar 9247 ha, natomiast
nadzór prowadzony przez Nadleśnictwo Mińsk obejmował obszar 1894 ha. Kwota wypłacona
Nadleśnictwom za nadzór nad lasami w 2021 r. wyniosła 200 538,00 zł.
6.15 Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
W roku 2021 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zebrała się na trzech posiedzeniach.
Podczas posiedzeń Komisji omawiano stan powiatu w zakresie bezpieczeństwa:
1)
publicznego,
2)
przeciwpożarowego,
3)
epidemiologicznego,
4)
weterynaryjnego (w roku 2021 na terenie Województwa Mazowieckiego jak
i obszarze Powiatu Otwockiego wystąpiły liczne przypadki zakażenia zwierząt
wścieklizną, w szczególności lisów). W związku z wystąpieniem ww. zagrożenia
przeprowadzona była kampania społeczna wśród dzieci i młodzieży, informująca
o postępowaniu wobec dzikich zwierząt, ugryzienia przez zwierzę oraz
przypominająca o szczepieniach zwierząt domowych).
Największym wyzwaniem dla służb, a w szczególności Policji i SANEPID-u, była realizacja
zadań związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19, poprzez zapewnienie przestrzegania
kwarantanny przez mieszkańców oraz stosowania się do obostrzeń nałożonych przez
rozporządzenia rządowe dla instytucji i ludności. Rozwiązania realizowane w ramach działań
przeciwepidemicznych przez Powiat Otwocki w roku 2021 to rozdysponowanie środków
ochrony indywidualnej (przyłbice, maseczki, rękawiczki) oraz płynów do dezynfekcji rąk
i powierzchni pozyskanych z Rezerw Strategicznych Skarbu Państwa, wśród szpitali, służb
mundurowych, szkół oraz mieszkańców, a także podczas wyborów wśród Komisji
Wyborczych.
W roku 2021 nadal obowiązywało Zarządzenie Nr 62/2020 Starosty Otwockiego
z dnia 5 października 2020 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w czasie epidemii COVID-19 – został powołany Sztab Antykryzysowy
w skład, którego weszli:
1)
Starosta Otwocki – Przewodniczący,
2)
Wicestarosta Otwocki – Zastępca Przewodniczącego,
3)
Komendant Powiatowej Policji,
4)
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
5)
Kierownik komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Otwocki
odpowiedzialnej za zarządzanie kryzysowe,
6)
Sekretarz Powiatu Otwockiego,
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Dyrektor Oświaty Powiatowej,
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku,
Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji,
Prezydent Miasta Otwock,
Burmistrz Józefowa,
Burmistrz Karczewa,
Wójt Gminy Celestynów,
Wójt Gminy Kołbiel,
Wójt Gminy Osieck,
Wójt Sobienie-Jeziory,
Wójt Gminy Wiązowna.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w roku 2021 odbył 5 posiedzeń w trybie
zdalnym.
6.16 Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego
magazynu przeciwpowodziowego, ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska
W ramach ochrony przeciwpowodziowej prowadzony był stały monitoring stanów wody na
rzece Wiśle oraz komunikatów hydrologicznych, uczestniczono w okresowych przeglądach
wałów przeciwpowodziowych, a także prowadzono współpracę z Wodami Polskimi przy
aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym.
Powiat Otwocki w magazynie przeciwpowodziowym posiada 50 tys. sztuk worków (razem
z gminami – 185 400 szt.) oraz inne elementy wyposażenia, służące ochronie
przeciwpowodziowej. Ponadto aktualizuje ilościowe wykazy posiadanych zasobów
magazynowych w gminach.
W zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowana jest stała współpraca z Komendą
Powiatową PSP w Otwocku, polegająca na harmonizowaniu i aktualizowaniu zapisów
Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Planu Ratowniczego PSP
w Otwocku. Ponadto w działaniach prewencyjnych i zabezpieczających uczestniczy
Otwockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W 2021 roku głównym polem
działania, koordynacji i współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
służbami, inspekcjami i strażami było zwalczanie pandemii COVID-19 oraz wścieklizny.
Pozostałe zagrożenia były na bieżąco monitorowane.
6.17 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku wynosiła 2016 osób (888 kobiet, 1128
mężczyzn). W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba ta była niższa o
364 osoby, tj. o 15,3%.
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Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach
Gminy

Otwock
Józefów
Karczew
Wiązowna
Celestynó
w
Kołbiel
Osieck
SobienieJeziory
RAZEM

Stan na 31.12.2020

Stan na 31.12.2021

Liczba bezrobotnych ogółem
w liczbach
% do ogólnej
bezwzględnych
liczby
bezrobotnych
981
41,2
351
14,8
322
13,5
227
9,5
220
9,2

Liczba bezrobotnych ogółem
w liczbach
% do ogólnej
bezwzględnych
liczby
bezrobotnych
874
43,4
301
14,9
231
11,5
183
9,1
200
9,9

Wzrost / spadek
bezrobocia

-107
-50
-91
-44
-20

% do ogólnej
liczby
bezrobotnych
-4,5
-2,1
-3,8
-1,9
-0,8

% do ogólnej liczby
bezrobotnych
z danej gminy
-10,9
-14,3
-28,3
-19,4
-9,1

w liczbach
bezwzględnych

113
69
97

4,8
2,9
4,1

101
51
75

5,0
2,5
3,7

-12
-18
-22

-0,5
-0,8
-0,9

-10,6
-26,1
-22,7

2380

100

2016

100

-364

-15,3

x

Poziom stopy bezrobocia

Wskaźnik stopy bezrobocia dla powiatu otwockiego wyniósł w grudniu 2021 r. 4,1%.
W porównaniu z grudniem 2020 r. stopa w powiecie zmniejszyła się o 0,8 punktu
procentowego. W tym samym czasie na Mazowszu wskaźnik ten zmniejszył się o 0,6 punktu
procentowego i wyniósł 4,6%, natomiast w Polsce zmniejszył się o 0,8 punktu procentowego
i wyniósł 5,4%.
Analizując dane z poszczególnych miesięcy dla powiatu otwockiego, od maja następował
niewielki, ale systematyczny spadek poziomu bezrobocia osiągając najniższą wartość
w grudniu – 4,1%. Natomiast najwyższe wartości stopy bezrobocia odnotowano od stycznia
do kwietnia, przy czym w styczniu i lutym wskaźnik poziomu stopy bezrobocia wyniósł 5,1%
dla każdego miesiąca, zaś w marcu i kwietniu – 5,2%.
RYNEK PRACY
W 2021 r. w powiecie otwockim realizowano:
1)
Usługi rynku pracy:
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a) pośrednictwo pracy, w tym pośrednictwo pracy w ramach EURES,
b) poradnictwo zawodowe,
c) szkolenia i przekwalifikowania dla osób bezrobotnych.
2)
Instrumenty rynku pracy, m.in. staże, prace interwencyjne, roboty publiczne,
dofinansowanie działalności gospodarczej, refundacja kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy, bony dla bezrobotnych do 30 roku życia – stażowy
oraz zatrudnieniowy, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego
bezrobotnego 50+, refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia, prace
społecznie użyteczne, dodatek aktywizacyjny.
Ponadto w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) wspierane było kształcenie
ustawiczne pracowników i pracodawców.
Pośrednictwo pracy
W roku 2021 pośrednicy podejmowali działania dotyczące współpracy z pracodawcami
w zakresie pozyskiwania nowych miejsc pracy oraz nawiązywania współpracy z nowymi
podmiotami, w wyniku których do Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku wpłynęło ogółem
6 136 miejsc pracy w ramach złożonych ofert, z tego:
1)
5 809 w ramach pracy niesubsydiowanej,
2)
327 w ramach pracy subsydiowanej.
W 2021 r. pracę podjęły ogółem 1 722 osoby bezrobotne (863 kobiety; 859 mężczyzn).
Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku upowszechniał informacje o wolnych miejscach pracy
zgłaszanych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach sieci EURES.
W 2021 r. wpłynęło do Powiatowego Urzędu Pracy 148 ofert pracy na 771 miejsc pracy m.in.
z krajów: Holandia, Norwegia, Niemcy, Belgia, Hiszpania, Austria, Francja, Bułgaria,
Słowacja, Finlandia.
Zatrudnianie cudzoziemców
W 2021 r. realizowano zadania w zakresie wydawania zezwoleń na pracę sezonową dla
cudzoziemców oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom dla
obywateli 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki
Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy.
W 2021 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku wpłynęło 3 255 oświadczeń
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, z czego do ewidencji wpisano 3 006
oświadczeń. Najwięcej oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
przyjęto dla obywateli Ukrainy - 2 916 (tj. 89,6% ogółu przyjętych oświadczeń).
W roku 2021 do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 1 767 wniosków celem wydania
zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca, natomiast wydano 552 zezwolenia na pracę
sezonową cudzoziemca na terytorium RP. Najwięcej wniosków o wydanie zezwolenia na
pracę sezonową przyjęto dla obywateli Ukrainy - 1 527 (tj. 86,4% ogółu przyjętych
wniosków).
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Poradnictwo zawodowe
Zadaniem doradców zawodowych było udzielanie profesjonalnej pomocy osobom mającym
problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Zakres porad udzielonych osobom bezrobotnym
dotyczył wyboru odpowiedniego szkolenia, konstruowania długofalowych planów
życiowych, pomocy w stanach frustracji związanych z niepowodzeniami w znalezieniu pracy,
w budowaniu odporności na stres i wiary w swoje możliwości.
W 2021 r. doradcy zawodowi udzielali porad indywidualnych w ograniczonym zakresie ze
względu na panującą pandemię COVID-19. Metodyka doradztwa indywidualnego zmierzała
do tego, aby osoby bezrobotne nauczyły się oceniać własną pozycję zawodową, rozpoznawać
swoje możliwości i wykorzystywać je do samodzielnego poszukiwania pracy. Ponadto, osoby
bezrobotne mogły także uzyskać pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych.
W 2021 r. udzielono 104 indywidualne porady zawodowe. Doradcy zawodowi udzielali
informacji zawodowych osobom bezrobotnym. Informacje dotyczyły głównie edukacji,
możliwości zatrudnienia, dostępności szkoleń, danych o zawodach (opis zawodu, wymagania
zdrowotne, możliwości kształcenia).
Szkolenia i przekwalifikowania
Liczba osób objętych wsparciem: 50
Środki wydatkowane: 272 514,96 zł
W 2021 r. w szkoleniach organizowanych na wniosek osób bezrobotnych udział wzięło 50
osób. Bezrobotni najczęściej wybierali szkolenia z zakresu: prawo jazdy kat. C z kwalifikacją
wstępną przyspieszoną, instruktor nauki jazdy kat. B, prawo jazdy kat. D z kwalifikacją
wstępną przyspieszoną, kadry i płace w praktyce, dietetyka pediatryczna, specjalista ds. HR,
kurs księgowości, kurs tatuażu, kurs kosmetyczny, makijaż permanentny, spawacz metodą
TIG, sep do 1 kV, obsługi wózka jezdniowego, obsługi maszyn budowlanych, stylizacji
paznokci.
Efektywność zatrudnienia wyniosła 48.0%
Instrumenty Rynku Pracy
W 2021 r. Urząd Pracy realizował następujące programy rynku pracy:
1) prace interwencyjne
Liczba osób objętych wsparciem: 44
Środki wydatkowane:
191 018,06 zł
W 2021 r. zawarto z pracodawcami 30 umów. Pracę rozpoczęły 34 osoby, natomiast 10 osób
kontynuowało zatrudnienie w ramach umów zawartych w 2020 r. Bezrobotni najczęściej
zatrudniani byli na stanowiskach: pracownik biurowy, specjalista ds. realizacji montażu,
fryzjer, robotnik budowlany, pracownik terenowy, pomocnik stolarza, ogrodnik.
Efektywność zatrudnieniowa wyniosła 87,0%.
2) roboty publiczne
Liczba osób objętych wsparciem: 64
Środki wydatkowane:
558 016,09 zł
W 2021 r. zawarto z pracodawcami 25 umów. Pracę rozpoczęły 52 osoby, natomiast 12 osób
kontynuowało zatrudnienie w ramach umów zawartych w 2020 r. Bezrobotni najczęściej
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zatrudniani byli na stanowiskach: robotnik drogowy, robotnik gospodarczy, pracownik I
stopnia, referent, pomoc administracyjna, pomoc nauczyciela.
Efektywność zatrudnieniowa wyniosła 79,0%.
3) staże
Liczba osób objętych wsparciem: 170
Środki wydatkowane:
1 079 200,78 zł
W 2021 r. zawarto z pracodawcami 90 umów. Staż rozpoczęły 102 osoby, natomiast 68 osób
kontynuowało staż w ramach umów zawartych w 2020 r. Bezrobotni najczęściej odbywali
staż na stanowiskach: asystent ds. księgowości, pracownik biurowy, recepcjonistka,
kosmetyczka, technik dentystyczny, monter elektryk, brukarz, mechanik pojazdów
samochodowych, hydraulik.
Efektywność zatrudnieniowa wyniosła 76,0%.
4) bon zatrudnieniowy
Liczba osób objętych wsparciem: 1
Środki wydatkowane:
8 480,00 zł
W 2021 r. w ramach bonu zatrudnieniowego 1 osoba kontynuuje zatrudnienie do
2 maja 2022 r. w ramach umowy zawartej w 2020 r. na stanowisku: doradca ubezpieczeniowy
w zakładzie pracy: ATOM Centrum Dąbrówka.
5) dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+
Liczba osób objętych wsparciem: 6
Środki wydatkowane
32 700,00 zł
W 2021 r. zawarto 3 umowy. Pracę podjęły 3 osoby, natomiast 3 osoby kontynuowały
zatrudnienie w ramach umów zawartych w 2020 r. w latach 2019-2020. Bezrobotni
najczęściej podejmowali pracę na stanowiskach: montażysta mebli, barman.
Efektywność zatrudnieniowa wyniosła 100,0%.
6) prace społecznie użyteczne
Liczba osób objętych wsparciem: 15
Środki wydatkowane:
15 814,80 zł
W 2021 r. urząd zorganizował prace społecznie użyteczne w gminach: Wiązowna
i Celestynów. Pracę rozpoczęło 15 osób, które wykonywały prace porządkowo-remontowe na
terenie gminy oraz pomagali w opiece nad osobami starszymi.
Efektywność zatrudnieniowa wyniosła 7,0%.
7) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Liczba osób objętych wsparciem: 90
Środki wydatkowane:
2 103 714,97 zł
W 2021 r. zawarto z bezrobotnymi 90 umów, w ramach których powstało 90 nowych firm na
terenie powiatu otwockiego. Maksymalna kwota dotacji na założenie własnej firmy wynosiła
24 000,00 zł. Bezrobotni najczęściej rozpoczynali działalność gospodarczą o profilu
usługowym i handlowym. W 2021 roku 50 osób zakończyło wymagany okres prowadzenia
działalności gospodarczej tj. 12 miesięcy
Efektywność zatrudnieniowa wyniosła 98,0%.
8) refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Liczba osób objętych wsparciem: 9
Środki wydatkowane:
225 000,00 zł
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W 2021 r. zawarto z pracodawcami 8 umów, w ramach których 9 osób bezrobotnych podjęło
zatrudnienie, natomiast 6 osób kontynuowało zatrudnienie w ramach umów zawartych
w latach 2019-2020. Maksymalna kwota refundacji kosztów wynosiła 25 000,00 zł.
Bezrobotni zostali zatrudnieni na stanowiskach: stolarz, stolarz meblowy, szkoleniowiec,
pomocnik mechanika, pilarz, pomocnik operatora wiertnicy pionowej, introligator-operator
maszyny złocącej, pracownik do produkcji lodów.
Efektywność zatrudnieniowa wyniosła 100,0%.
9) dodatek aktywizacyjny
W 2021r. przyznano prawo do dodatku aktywizacyjnego dla 164 osób bezrobotnych, które
z własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie w okresie pobierania zasiłku. Ogółem wydatki na
ten cel w roku 2021 wyniosły 205 471,10 zł.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
W roku 2021 limit środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na
kształcenie ustawiczne dla pracowników i pracodawców wynosił 657 700 zł.
W omawianym okresie wpłynęło 113 wniosków, umowy podpisano z 44 pracodawcami,
w ramach których kształceniem ustawicznym objęto 185 osób.
REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim
(IV)”
Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku realizował projekt pozakonkursowy pt. „Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (IV)” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”. Działanie 1.1
„Wsparcie osób młodych pozostających na regionalnym rynku pracy”. Poddziałanie 1.1.1
„Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Całkowita wartość projektu na 2021 r.: 1 885 547,02 zł z tego wydatkowano kwotę
w wysokości 1 793 472,85 zł, tj. 95,1%.
Projekt skierowany był:
1)
do ludzi młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, w tym osób
z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Otwocku jako osoby bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu,
2)
osób korzystających ze wsparcia w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych, tj. przedsiębiorców zatrudniających pracowników
(art. 15zzb), przedsiębiorców niezatrudniających pracowników (art. 15zzc) oraz
pracowników organizacji pozarządowych (art. 15zze).
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r.
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W 2021 r. łączna liczba beneficjentów projektu wyniosła 128 osób w tym 80 osób
bezrobotnych.
W ramach projektu realizowano:
1)
działania aktywizacyjne: pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe, staże,
szkolenia, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundację
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne
2)
instrumenty
dofinansowania
zadań
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie
otwockim (IV)”
Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku realizował projekt pozakonkursowy pt.: „Aktywizacja
osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie otwockim (IV)”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś
priorytetowa VIII „Rozwój rynku pracy” Działanie 8.1 „Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych przez PUP” i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19.
Całkowita wartość projektu na 2020 r.: 2 277 875,00 zł, z tego wydatkowano kwotę
w wysokości 930 390,64 zł, tj. 73,8%.
Projekt skierowany był do osób bezrobotnych należących do grup defaworyzowanych,
tj. kobiet, osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale
bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach pozostających bez pracy oraz mężczyzn w wieku
pomiędzy 30 a 49 rokiem życia,
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2022 r.
W 2021 r. łączna liczba beneficjentów projektu wyniosła 68 osób bezrobotnych.
W ramach projektu realizowano działania aktywizacyjne: pośrednictwo pracy i/lub
poradnictwo zawodowe, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, staże
i szkolenia.
WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
W 2021 r. kontynuowano realizację Tarczy Antykryzysowej, której celem było wsparcie
finansowe przedsiębiorców i ochrona istniejących miejsc pracy.
Pomoc finansowa dotyczyła następujących instrumentów:
1)
dotacji w wysokości 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy
określonych branż z art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych
rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnychoraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ogółem
wpłynęło 240 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 186 wniosków.
2)
dotacji w wysokości 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej mikroprzedsiebiorcy i małego przedsiębiorcy
określonych branż z art. 15zze4 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii
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COVID-19. Ogółem wpłynęło 1519 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 1385
wniosków.
3)
dotacji w wysokości 5 000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej mikroprzedsiebiorcy i małego przedsiębiorcy
prowadzących sklepiki szkolne z art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiazaniachzwiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałąnem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych. Ogółem wpłynęło 7 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 5
wniosków.
W 2021 r. na powyższe formy wsparcia wydatkowano ogółem kwotę 8 230 000 zł, na którą
składają się wnioski zaopiniowane w 2020 r. a wypłacone w I kwartale 2021 r.
POZIOM I STRUKTURA WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRACY
Zgodnie ze sprawozdawczością dotyczącą przychodów i wydatków Funduszu Pracy – według
formularza sprawozdawczego MRiPS-02 za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 22 076 919,43.
Poziom i struktura wydatków z Funduszu Pracy w okresie od 1 stycznia 2021 r.
do 31 grudnia 2021 r.
Lp.

Wyszczególnienie

Zasiłki dla bezrobotnych
Dodatki aktywizacyjne
Szkolenia i przekwalifikowania
Studia podyplomowe
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Staże
Bony stażowe
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy
Prace społecznie użyteczne
Bony zatrudnieniowe
Refundacja dofinansowania wynagrodzenia 50+
Bon na zasiedlenie
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Koszty dojazdu (inne)
Koszty badań lekarskich (inne)
Inne instrumenty COVID-19
Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników
zatrudnionych na kluczowych stanowiskach
Koszty organizowania partnerstwa lokalnego
22
Koszty informacji o usługach i partnerach rynku
23
pracy
Koszty związane z obsługą osób bezrobotnych
24
(koszty wezwań i zawiadomień, prowizja bankowa,
usługi pocztowe i telekomunikacyjne, koszty
sądowe i egzekucyjne, druki i formularze itp.)
Koszty systemu teleinformatycznego
25
Koszty szkolenia i studiów kadry służb zatrudnienia
26
Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego
27
Razem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
17.
18.
19.
20
21

Wykonanie
od 1.01.2021 r.
do 31.12.2021 r.
5 857 758,50
205 471,10
272 514,96
14 017,89
191 018,06
558 016,09
1 079 200,78
0
2 103 714,97
225 000,00
15 814,80
8 480,00
32 700,00
10 000,00
656 124,63
0
0
10 452 641,27
93 677,58
0
8 000,00
110 296,19

158 161,85
23 666,00
644,76
22 076 919,43
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Zgodnie z informacją Marszałka Województwa Mazowieckiego o podziale kwot środków
Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań dla
samorządów powiatów, Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku na rok 2021 zgodnie
z zawiadomieniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej otrzymał środki limitowane
w wysokości 2 762 375,24 zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości
3 201 858,98 zł jak również odrębnymi zawiadomieniami Ministra Rodziny i Polityki
Społecznej o uruchomieniu środków z rezerwy na kwotę 13 417 800,00 zł oraz środków
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kwotę 657 700,00 zł.
Łączna kwota limitowanych środków Funduszu Pracy przyznanych na rok 2021 wyniosła
20 039 734,22 zł z przeznaczeniem na realizację aktywnych programów wynikających
z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w celu zapobiegania bezrobociu
i ograniczeniu jego skutków, dofinansowania różnych form kształcenia ustawicznego
adresowanego do pracodawców i pracowników w ramach środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego oraz dofinansowania zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.
POWIATOWA RADA RYNKU PRACY
Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Otwockiego
w sprawach polityki rynku pracy. Rada liczy13 członków. W 2021 roku odbyły się 4
posiedzenia Rady.
Stan epidemii wpłynął na sposób realizacji posiedzeń. Aby ułatwić ich funkcjonowanie
odbywały się one przede wszystkim w trybie zdalnym i w trybie obiegowym.
Podczas posiedzeń Rada:
1)
Opiniowała podział środków finansowych przeznaczonych na realizację
programów rynku pracy na rok 2021 i innych zadań fakultatywnych
realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku,
2)
Opiniowała propozycje przesunięć środków algorytmowych z Funduszu Pracy
w ramach programów rynku pracy,
3)
Dokonała oceny sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy
w Otwocku za rok 2020,
4)
Opiniowała szkolenia i studia podyplomowe finansowane ze środków Krajowego
Funduszu Szkoleniowego dla jednostki organizacyjnej powiatu,
5)
Współpracowała z Wojewódzką Rada Rynku Pracy Województwa
Mazowieckiego w sprawie otwarcia nowych kierunków kształcenia zawodowego
w powiecie otwockim.
Ponadto we wrześniu 2021 roku odbyła się wizyta studyjna w Centrum Przedsiębiorczości
Smolna i Centrum Kreatywności Targowa oraz w Bielańskim Integratorze Przedsiębiorczych
z udziałem Starosty, Członka Zarządu, Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy
oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.
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6.18 Ochrona praw konsumenta
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTA W OTWOCKU
W roku 2021 Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Otwocku działał w sposób dostosowany
do obostrzeń związanych z panującą pandemią COVID-19 tj. w trybie stacjonarnym
w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. W okresie od 1 stycznia 2021 r.
do 31 sierpnia 2021 r. praca Rzecznika była wykonywana w trybie zdalnym, tj. poprzez
porady udzielane telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz za pośrednictwem
poczty tradycyjnej.
W okresie sprawozdawczym do Powiatowego Rzecznika Konsumentów wpłynęło łącznie 121
pisemnych skarg o naruszenie praw konsumentów. Postępowania te zostały zakończone
w roku 2021 r. Co, do zasady postępowania te kończyły się uznaniem roszczeń konsumentów
przez przedsiębiorców.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił konsumentom, łącznie 1193 informacji i porad
prawnych, w tym wystąpień pisemnych do pomiotów gospodarczych,
Zapytania konsumentów dotyczyły bardzo różnych dziedzin tj.: sprawy telekomunikacyjne,
sprzedaży energii elektrycznej i gazu, sprzętu RTV i AGD, ubezpieczeniowe, dotyczące
reklamacji komputerów i akcesoriów do nich, jak również umów zawieranych na odległość
i poza lokalem przedsiębiorstwa, a w szczególności na tzw. pokazach oraz spraw związanych
z dochodzeniem należności cywilnych. O 70% w odniesieniu do lat ubiegłych wzrosła pomoc
prawna dla osób starszych, które pomimo panującej pandemii i wszelkiego rodzaju obostrzeń
padają ofiarą firm oferujących do sprzedaży na pokazach sprzęty do zabiegów
rehabilitacyjnych, zestawy garnków czy urządzeń, których wartość znacznie przekracza
wartość rzeczywistą. Duża świadomość prawna osób starszych pozwala, po zgłoszeniu się do
Rzecznika, odstąpić od zawartej umowy kupna-sprzedaży oraz zakończyć sprawę zawartej
przy okazji umowy kupna-sprzedaży umowę kredytu konsumenckiego. W pierwszym
kwartale 2021 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów miał wiedzę co, do kilku takich
spotkań, na których oferowano sprzedaż urządzeń do zabiegów rehabilitacyjnych dla osób
ze schorzeniami kręgosłupa. W chwili obecnej sprzedaż „w trybie pokazowym” odbywa się
w lokalnych aptekach przy okazji zakupu leków przez osoby starsze.
W dalszym ciągu jest bardzo dużo pytań dotyczących windykacji prowadzonych przez
różnego rodzaju firmy windykacyjne. Ta tematyka była w latach ubiegłych mało
eksponowana w sprawozdaniach zapewne z uwagi na fakt, że działalność tych firm była
mniej aktywna w porównaniu do ich aktywności w roku 2021. Powstają coraz to nowe firmy
skupujące wierzytelności oraz nowe fundusze sekurytyzacyjne, a wierzytelności stały się
przedmiotem codziennego obrotu. Co, do zasady w sprawach, które opiniował Powiatowy
Rzecznik Konsumentów wierzytelności dochodzone przez te firmy są przedawnione,
a działania polegające na nękaniu telefonicznym potencjalnych dłużników mają na celu
wymusić spłatę domniemanego długu. Konsumenci w dalszym ciągu nie mają świadomości,
że postępowanie egzekucyjne może się odbyć dopiero po obligatoryjnym postępowaniu
sądowym – dostają pełną informacje jak należy postępować w takiej sytuacji. Niestety organy
ścigania po informacji od konsumentów o nękaniu przez firmy windykacyjne nie podejmują
żadnych działań w tym zakresie. Nie chcą nawet przyjmować zawiadomień o podejrzeniu
popełnienia przestępstw wskazując zasadnie jako właściwą do rozwiązania sprawy drogę
postępowania cywilnego.
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Udzielanie pomocy konsumentom to nie tylko udzielanie wyjaśnień, informacji czy też porad
prawnych, ale również pomoc w sporządzaniu projektów pism dotyczących odstąpienia od
umowy, pozwów do sądu bądź też pism procesowych niezbędnych w toku postępowania
sądowego, a także pism do organów egzekucyjnych. W bieżącym roku Rzecznik udzielił
pomocy konsumentom w samodzielnym dochodzeniu roszczeń przez sądami w 119 sprawach.
Przedmiotem sporządzanych pozwów jest głównie zapłata za zakupiony przez konsumentów
towar z wadami fizycznymi.
W 2021 roku Rzecznik nie podejmował działań wynikających z art. 42 ust. 5 ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów w zw. z art. 63 Kodeksu postępowania cywilnego
w zakresie przedstawienia sądowi istotnego poglądu dla sprawy, informował jednak
konsumentów o aktualnej linii orzecznictwa, treści klauzul abuzywnych i numerach za jakimi
zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
W okresie sprawozdawczym Rzecznik, z uwagi na brak takiej konieczności, nie występował
z wnioskami w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie
ochrony interesów konsumentów oraz o ukaranie o wykroczenia na szkodę konsumentów
(art. 42 ust. 1 pkt 3 cyt. wyżej ustawy), nie podejmował działań wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i ustawy o dochodzeniu roszczeń
w postępowaniu grupowym. Nie występował również z pozwami o uznanie postanowień
umownych za niedozwolone.
W roku 2021, podobnie jak w latach ubiegłych, Rzecznik utrzymywał kontakty z Urzędem
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznikiem Finansowym, Inspekcją Handlową,
a także Federacją Konsumentów oraz reagował niezwłocznie na wnioski o przekazanie
dokumentów do organów ścigania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Otwocku
współpracuje na bieżąco z Rzecznikami z terenu całego kraju odnosząc się co do zapytań
tychże Rzeczników w przedmiocie przedsiębiorców, którzy naruszają prawa konsumentów
i wskazując czy dany przedsiębiorca działa również na terenie powiatu otwockiego.
Porównanie
Działanie

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Pisemne skargi
Informacje i porady prawne, w tym
wystąpienia
pisemne
do
pomiotów
gospodarczych
Ilość udzielonych pomocy konsumentom w
samodzielnym dochodzeniu roszczeń przez
sądami

149
2 078

126
1 000

121
1193

262

188

119

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Zadaniem priorytetowym w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej jest prowadzenie punktów nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji
prawnej.
W ramach tego zakresu ogłoszono otwarty konkurs ofert (Uchwała z dnia 21 października
2020 r. Nr CCLXXIV/124/20 Zarządu Powiatu Otwockiego) na realizację zadania
publicznego w zakresie prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub
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świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, do którego
przystąpiło 8 organizacji.
Uchwałą Nr CCXCIII/133/20 z 25 listopada 2020 r. Zarząd Powiatu Otwockiego powierzył
prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Fundacji Rozwoju Świadomości
Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu. Fundacja obsługiwała 2 punkty
nieodpłatnej pomocy prawnej (Wiązowna i Kołbiel) i 4 punkty nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego (Karczew – Sobienie Jeziory, Celestynów – Osieck, Wiązowna – Kołbiel)
Natomiast dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Otwocka z filią w Józefowie
były prowadzone przez 4 adwokatów i 4 radców prawnych wskazanych przez Okręgową
Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych.
W związku z epidemią od stycznia do maja 2021 roku punkty były zawieszone, a porady były
udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, mail,
videorozmowa). Od 1 czerwca 2022 r. zostały przywrócone porady w formie osobistej.
Łącznie zostało udzielonych 1349 porad prawnych na terenie Powiatu Otwockiego w 2021 r.
W ramach edukacji prawnej zostały przeprowadzone wykłady w LO Nr I im. K.I.
Gałczyńskiego z zakresu odpowiedzialności cywilnej i karnej nieletnich, przybliżenie
tematyki związanej z dyskryminacją i przedstawienie środków ochrony prawnej, natomiast
związku z epidemią dalsza część edukacji prawnej została wdrożona w formie zastępczej,
Fundacja przygotowała i upowszechniała poradniki prawne z zakresu prawa konsumenckiego
oraz zawodów prawniczych.
Porównanie
Działanie
Udzielone porady prawne

Rok 2019
1 447

Rok 2020
1 056

Rok 2021
1 349

6.19 Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w ramach zadań własnych powiatu
wykonano m.in. prace:
1)
remont posadzki w pomieszczeniach biurowych PODGIK-u ul. Górna 13 5.475,00 zł,
2)
remoncie dachu budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ulicy
Górnej 13 - 87.925,54 zł,
3)
przebudowa Kancelarii Starostwa Powiatowego w Otwocku przy
ul. Komunardów 10 – 12.190,00 zł,
4)
modernizacja oświetlenia – wymiana na LED w Starostwie Powiatowym
w Otwocku ul. Komunardów 10 – 3.500,74 zł,
5)
doradztwo prawne oraz ekonomiczno-finansowe dla strony publicznej przy
przygotowaniu projektu partnerstwa publiczno-prywatnego polegającego na
zaprojektowaniu, budowie, finansowaniu i utrzymaniu obiektu kubaturowego
użyteczności publicznej pod nazwą „Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego
w Otwocku” - 61.500,00 zł,
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6)

opracowanie projektu elektrycznego dla zadania pn. Remont pomieszczeń
użytkowych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Komunardów 10
w Otwocku celem dostosowania dla potrzeb Terenowego Punktu Paszportowego.

6.20 Obronność
OBRONNOŚĆ
W zakresie realizacji zadań związanych z obronnością realizowane były następujące
działania:
1)
przygotowanie planów szkolenia obronnego,
2)
prowadzenie szkoleń,
3)
uczestnictwo w ćwiczeniach z praktycznej realizacji zadań Akcji Kurierskiej,
4)
aktualizacja planów, zestawień i baz danych na potrzeby wojska, zlecanych przez
Wojewodę i Komendanta WKU w Garwolinie,
5)
współpraca z Wojskami Obrony Terytorialnej.
Ponadto w październiku 2021 roku zostały przeprowadzone powiatowe ćwiczenia obronne i
obrony cywilnej w trybie aplikacyjnym pod nazwą „Fala-21”.
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Kwalifikacja wojskowa została przeprowadzona od 1 września 2021 roku do 28 września
2021 roku. Przed Powiatową Komisją Lekarską stanęło 524 mężczyzn rocznika
podstawowego i 23 mężczyzn roczników starszych oraz 5 kobiet rocznika starszego, w tym 1
kobieta w trybie ochotniczym.
W okresie trwania kwalifikacji wojskowej 2 osoby (rocznik podstawowy) złożyła odwołanie
do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Warszawie od orzeczenia Powiatowej
Komisji Lekarskiej w Otwocku.
Do sporządzenia list osób podlegających kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego
wykorzystano druki komputerowe.
W czasie prac komisji wydano 15 orzeczeń o zdolności do czynnej służby wojskowej w trybie
zaocznym w oparciu o przeprowadzone wcześniej przez PKL w Otwocku badanie własne
oraz na podstawie posiadanej dokumentacji.
Porównanie
Działanie

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Liczba mężczyzn rocznika podstawowego,
która stanęła przed Powiatową Komisją
Lekarską
Liczba mężczyzn rocznika starszego, która
stanęła przed Powiatową Komisją Lekarską
Liczba kobiet, która stanęła przed Powiatową
Komisją Lekarską

579

570

524

26

18

23

-

7

5

6.21 Promocja powiatu
Rok 2021 minął po znakiem obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, co miało
znaczący wpływ na organizację działań czy wydarzeń o charakterze promocyjnym. Mimo to,
Powiat Otwocki zorganizował lub współorganizował wydarzenia i projekty. Wśród nich
wymienić można:
1)
„XXXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka”,
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Rajd rowerowy „Odjazdowy Czytelnik”,
X Ogólnopolski Przegląd Teatrów dla Dzieci „Bez Sceny”,
„Intronizacja XXVI Króla Kurkowego „Lechitów”,
„Koncert Charytatywny dla rodzin ofiar wypadków komunikacyjnych z terenu
Powiatu Otwockiego”,
Akcja Krwiodawstwa „Krwawe niedziele”,
Dzień Rodziny w Józefowie,
„XV Wieczornica im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”,
Piknik Charytatywny na rzecz mieszkanki powiatu otwockiego,
Koncert Charytatywny „Kabaret Hrabi dla Promyczka”,
„I Charytatywne Powiatowe Zawody w Podciąganiu na Drążku” na rzecz
Domowego Hospicjum Dziecięcego „Promyczek” w Otwocku,
„X Memoriał dr. Cezarego zakrzewskiego”,
VI Rodzinny Piknik Naukowy,
Koncert Pop Oratorium Totus Tuus,
Biesiada Łurzycka,
Akcja sprzątania na nabrzeżu i w nurcie rzeki Świder „Przynieś-WynieśPozamiataj”,
„III Józefowiada”.

Powiat Otwocki włączył się także w prospołeczno-sportowy projekt „Leżakiem Nad Morze”
organizowany przez Fundację #Drużyna Błażeja. Podopieczni Fundacji - niepełnosprawni
sportowcy uprawiający kolarstwo szosowe, przejechali rowerami napędzanymi silą mięśni rąk
ponad 770 km Zakopanego do Gdańska. W ramach projektu, Powiat Otwocki był
promowany także w ogólnopolskich mediach.
Członkowie Stowarzyszenia Współpracy i Promocji Międzynarodowej z Otwocka,
uczestnicząc w 74. Francuskich Targach „Foire aux Vins” promowali Powiat we Francji.
Z innych, wartych uwagi zadań, można wymienić projekty, które promowały powiat jako
miejsce przyjazne przedsiębiorcom i ukazujące innowatorów zmieniających jego oblicze. W
2021 roku odbyła się VIII edycja Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego, w którym
udział wzięli przedsiębiorcy, samorządowcy, a także ludzie nauki i trzeciego sektora.
Przedstawiciele trzeciego sektora oraz lokalnych samorządów, uczestniczyli także w II Forum
Organizacji Pozarządowych Powiatu Otwockiego.
Podobnie, jak w minionych latach odbyło się także wydarzenie pn. „Anioły Wolontariatu
Powiatu Otwockiego”, którego celem było między innymi promowanie idei wolontariatu
i postaw prospołecznych, a także edukacja mieszkańców poprzez informowanie ich
o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy wolontariuszy. Wyróżnienia otrzymało ponad 60
wolontariuszy z terenu powiatu otwockiego.
6.22 Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
Fundamentem działań w tym zakresie jest Program współpracy Powiatu Otwockiego
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
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publicznego na 2021 rok, na podstawie uchwały nr 205/XXVI/20 Rady Powiatu Otwockiego
z dnia 26 listopada 2020 r.
Celem głównym programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych
Powiatu poprzez włączenie Organizacji w realizację tych zadań. Dokument został
zrealizowany.

Lp.

Lista stowarzyszeń i ich zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r.
(zadania zrealizowane na podstawie otwartego konkursu ofert i „małego grantu”)
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Forma dofinansowania
Kwota dofinansowania z
Powiatu Otwockiego

1.

Fundacja Promocji Kultury
"OtwArte"

2.

Otwockie Towarzystwo
Bluesa i Ballady
UKS Fast-Step

3.

4.

Stowarzyszenie na Rzecz
Zabytków Fortyfikacji Pro
Fortalicium

5.

Ochotnicza Straż Pożarna w
Józefowie

6.

Stowarzyszenie Polskich
Muzyków Kameralistów
Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa
Stowarzyszenie Przyjaciół
Radiówka
Otwockie Towarzystwo
Bluesa i Ballady
Fundacja Promocji Kultury
"OtwArte"

7.
8.
9.
10.

11.

Lp.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Stowarzyszenie Polskich
Muzyków Kameralistów

Piąta edycja cyklu koncertów muzyki
klasycznej „Klasyka na Leżakach – koncerty
promenadowe w Muzeum Wnętrz w Otwocku
Wielkim"
Festiwal Otwock Blues Bazar 2021 – koncert
główny
Międzynarodowy Festiwal Tańca połączony z
Mistrzostwami 5 Okręgów Polskiego
Towarzystwa Tanecznego, Otwartego Pucharu
Okręgu Mazowieckiego – MAZOVIA OPEN
Organizacja imprezy plenerowej „XV Piknik
Forteczny na Dąbrowieckiej Górze 80
rocznica powstania Punktu Oporu
Dabrowiecka Góra oraz wydanie popularnonaukowej publikacji pod roboczym tytułem
Punkt Oporu Dąbrowiecka Góra Fortyfikacje
Przedmościa Warszawa z lat 1940-1944”
„Fajfy w Remizie” – impreza taneczna
podczas Dnia Otwartej strażnicy OSP Józefów
w roku 2021
Międzypokoleniowa Akademia Muzyczna w
Karczewie (3 edycja)
Wieczorek jazzowy pod chmurką

otwarty konkurs ofert

24000,00

otwarty konkurs ofert

14000,00

otwarty konkurs ofert

6800,00

otwarty konkurs ofert

7000,00

otwarty konkurs ofert

6000,00

otwarty konkurs ofert

5500,00

otwarty konkurs ofert

4000,00

Wydanie książki o historii osiedla Radiówek i
Radiostacji w Emowie
Otwockie Zaduszki Bluesowe, pamięci Miry
Kubasińskiej
XVIII Europejski Festiwal Muzyczny w
Otwocku

otwarty konkurs ofert

3500,00

mały grant

5000,00

mały grant

5000,00

mały grant

4000,00

Karczewski obraz

Lista stowarzyszeń i ich zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.
(zadania zrealizowane na podstawie otwartego konkursu ofert i „małego grantu”)
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Forma dofinansowania
Kwota dofinansowania z
Powiatu Otwockiego
UKS Bieliki
Zawody biegowe – Półmaraton Otwocki oraz
otwarty konkurs ofert
10000,00
Otwocka Dycha – Otwocka Piątka
Klub Motocyklowy Zryw
Otwarcie Sezonu – 60 lat tradycji Klubu
otwarty konkurs ofert
MC POLAND
Motocyklowego ZRYW 1961-2022
10000,00
Klub Motocyklowy Zryw
Organizacja i przeprowadzenie sportowej
otwarty konkurs ofert
4000,00
MC POLAND
imprezy motocyklowej połączonej ze zbiórką
krwi „Motoserce"
Akademia Sportu Otwock
Z Akademią Sportu dookoła świata
otwarty konkurs ofert
4000,00
Fundacja Pro Active Poland
Aktywny Junior
otwarty konkurs ofert
3000,00
UKS Bieliki
Cykl zawodów biegowych – Otwocka Liga
otwarty konkurs ofert
1000,00
Biegowa
Stowarzyszenie Nasz
Turniej piłki nożnej im. Szymona Niuka
mały grant
5000,00
Wspólny Dom
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Lista stowarzyszeń i ich zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. (zadania zrealizowane na podstawie otwartego konkursu
ofert i "małego grantu")
Lp.
Nazwa organizacji
Nazwa zadania
Forma dofinansowania
Kwota dofinansowania z
Powiatu Otwockiego
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozbudowa szlaku Przedmościa Warszawa na
otwarty konkurs ofert
10000,00
1.
Zabytków Fortyfikacji Pro
terenie powiatu otwockiego 1915-1944
Fortalicium

6.23 Działalności w zakresie telekomunikacji
W roku 2021 przygotowano i wydano:
1)
6 zgód 10 sprzeciwów na budowę mobilnych stacji telekomunikacyjnych
w ramach rozpatrzenia 16 złożonych zgłoszeń przez operatorów
telekomunikacyjnych,
2)
2 pozytywne decyzje o pozwoleniu na budowę bazowych stacji
telekomunikacyjnych i 1 negatywną w ramach rozpatrzenia 5 złożonych
wniosków przez operatorów telekomunikacyjnych o pozwolenie na budowę, przy
czym w 2022 r. nie wydano pozytywnych decyzji objętych wnioskami z 2021 r.,
1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia i w 1 przypadku postępowanie
umorzono.
6.24 Zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży
W ramach budżetu Powiatu Otwockiego w roku 2021 przekazano środki na rzecz:
POLICJA

Numer umowy/data

Wydatek

432/CRU/2021/WF z dnia
17.02.2021 r.

125 460,00

Dotacja na nagrody dla policjantów

602/CRU/2021/WF z dnia 31-072021

10 000,00

Dotacja na zakup 100 kaset do urządzenia Dräger,
służącego do detekcji narkotyków

667/CRU/2021/WF z dnia 06-102021

11 404,80

Dotacja na dofinansowanie wykonania dokumentacji
projektowej wraz z nadzorem autorskim przebudowy
budynku Komendy Powiatowej Policji w Otwocku

Razem

146 864,80

W 2021 r. z Komendantem Stołecznej Policji została zawarta umowa użyczenia sprzętu
tj. zestawu mobilnej kamery w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych
powiatu otwockiego, a w szczególności przeciwdziałania zagrożeniom, wykrywania
sprawców wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu oraz wykrywania
sprawców przestępstw.
STRAŻ POŻARNA
Dotacja na remont budynku strażnicy KP PSP w
Otwocku Powiatowej PSP W Otwocku”

Numer umowy/data
570/CRU/2021/ORiS z dnia 0607-2021

Wydatek
30 000,00
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Dotacja na wymianę bramy garażowej w ramach
zadania "Remont budynku strażnicy Komendy
Powiatowej PSP W Otwocku”

659/CRU/2021/ORiS z dnia 2109-2021

20 000,00

Korzystanie z mediów (woda, energia elektr., gaz)

124/CRU/2020/ZK z dnia 0107-2020

7 800,00

Razem

57 800,00

TERENOWY PUNKT PASZPORTOWY
Terenowy Punkt Paszportowy w Otwocku w 2021 roku umiejscowiony był w Urzędzie
Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5.
Porównanie
Działanie
Przyjęte wnioski paszportowe
Wydane paszporty

Rok 2019
9 100
9 100

Rok 2020
3 517
3 658

Rok 2021
5 793
5 609

7 Współpraca z innymi JST
W roku 2021 na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych gminy Powiatu
Otwockiego przekazały kwotę 809 768,00 zł w tym:
1)
w kwocie 339 768,00 zł – dotacja z budżetu Gminy Karczew,
2)
w kwocie 20 000,00 zł – dotacja z budżetu Gminy Kołbiel,
3)
w kwocie 50 000,00 zł – dotacja z budżetu Gminy Osieck,
4)
w kwocie 400 000,00 zł – dotacja z budżetu Gminy Sobienie Jeziory.
W 2021 roku gminy Powiatu Otwockiego zawarły umowy na udzielnie pomocy rzeczowej
m.in.:
1)
gmina Otwock zobowiązała się do:
a) opracowania projektu rozbudowy skrzyżowania ul. Przewoskiej i ul. Stefana
Batorego,
b) opracowania dokumentacji rozbudowy skrzyżowania ul. Stefana Batorego
i ul. Samorządowej,
c) opracowania dokumentacji rozbudowy pasa drogowego w ul. Reymonta na
odcinku od ul. Samorządowej do ul. Tatrzańskiej,
d) opracowania dokumentacji rozbudowy ul. Orlej na odcinku od ul. Powstańców
Warszawy do ul. Świderskiej wraz z terenami przyległymi,
e) modernizacji chodnika w ul. Filipowicza,
f) opracowania dokumentacji rozbudowy ul. Wawerskiej na odcinku od
ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda,
g) remontu zatoki postojowej przy ul. Andriollego w Otwocku,
h) przebudowy Ronda Sybiraków w Otwocku,
i) opracowania projektu oraz wykonania ronda na skrzyżowaniu ulicy Hożej
i Andriollego w Otwocku,
j) opracowania projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 2715W –
ul. Powstańców Warszawy w Otwocku,
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2)

k) wykonania odwodnienia na terenie dróg powiatowych w Otwocku,
l) opracowania dokumentacji przebudowy chodnika w ul. Karczewskiej,
m) opracowania dokumentacji rozbudowy pasa drogowego ul. Powstańców
Warszawy oraz ul. Orlej,
n) modernizacji chodnika w ul. Stefana Żeromskiego,
gmina Wiązowna zobowiązała się do budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż
drogi powiatowej Nr 2709W

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w sierpniu 2021 r. współpracowało
z gminami powiatu otwockiego w zakresie realizacji Modułu IV programu PFRON „Pomoc
osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi”. Współpraca polegała na przygotowaniu paczek
żywnościowych w łącznej ilości 1000 sztuk, które za pośrednictwem pracowników ośrodków
pomocy społecznej zostały przekazane osobom niepełnosprawnym.
W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie współpracowało z gminą Otwock w zakresie dofinansowania z PFRON
zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz schodołau z przeznaczeniem dla
Szkoły Podstawowej nr 7 im. Batalionu „Zośka” z oddziałami Integracyjnymi w Otwocku.
Koszt realizacji zakupu autobusu wynosił 361.620 zł, kwota dofinansowania
PFRON 198.374 zł, wkład własny Gminy Otwock 163.246 zł.
Koszt realizacji zakupu schodołazu wynosił 20.100 zł, kwota dofinansowania
PFRON 7.035 zł , wkład własny Gminy Otwock 13.065 zł.
8 Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
Plan rozwoju sieci drogowej
Zgodnie z planem rozwoju sieci przewidzianych do realizacji w 2021 r. był 43 zadań z czego:
1) W 2021 r. wykonano następujące zadania:
a) Przebudowę drogi powiatowej Nr 2245W Nowa Pogorzel – Grzebowilk –
Grębiszew – Dobrzyniec,
b) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2709W Żanecin – Malcanów – Glinianka –
Bolesławów – granica województwa – ciąg pieszo-rowerowy,
c) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2713W Celestynów – Dąbrówka – Glina
Wola Karczewska,
d) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew – Janów – Brzezinka –
Łukówiec – Całowanie – granica województwa – ul. Żaboklickiego,
e) Remont drogi powiatowej Nr 2726W Sobiekursk,
f) Remont drogi powiatowej Nr 2728W Wygoda – Ostrówiec – do drogi nr 801,
g) Remont drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka – Otwock Wielki –
Otwock Mały – Karczew ul. Częstochowska,
h) Remont drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż – Glinki,
i) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek – Sępochów - Rudno
j) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2741W Kołbiel – Sufczyn,
k) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka – Górki – Osieck,
62 | S t r o n a

RAPORT O STANIE POWIATU OTWOCKIEGO

l) Remont drogi powiatowej Nr 2747W Osieck – Natolin – Stara Huta,
m) Remont drogi powiatowej Nr 2750W Warszawice – Radwanków Szlachecki,
n) Remont drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie – Zuzanów –
Czarnowiec
o) Remont drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów – Zambrzyków Stary –
Sobienie Kiełczewskie,
p) Remont drogi powiatowej Nr 2765W ul. Piłsudskiego
q) Remont drogi powiatowej Nr 2766W ul. 3 Maja
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiacie Otwockim na lata 20212023
Program miał na celu stworzenie spójnego i skutecznego sytemu pieczy zastępczej ze
szczególnym nastawieniem na tworzenie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej.
W oparciu o cel główny wyznaczone były cele szczegółowe, które zawierały:
1)
rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej;
2)
wsparcie dla osób sprawujących rodzinna pieczę zastępczą;
3)
rozbudowanie usług w zakresie pomocy specjalistycznej;
4)
doskonalenie usług w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej;
5)
wsparcie procesu usamodzielniania pełnoletnich wychowanków pieczy
zastępczej;
6)
powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny naturalnej lub wdrażanie procesu
przysposobienia.
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2026
Celem głównym Programu była aktywizacja i zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych
w życiu społecznym i gospodarczym Powiatu Otwockiego.
Główny cel programu realizowany jest przez cele operacyjne:
1)
kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i
rozumienia problemów osób niepełnosprawnych;
2)
rehabilitacja społeczna;
3)
rehabilitacja zawodowa;
4)
udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom;
5)
zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w kulturze i sporcie i życiu
społecznym.
Strategia Rozwoju Powiatu Otwockiego
W 2021 r. podjęto decyzję o przygotowaniu Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata
2021-2027, w związku z dezaktualizacją poprzedniego dokumentu. Strategia Rozwoju
Powiatu Otwockiego będzie jednym z najważniejszych programów realizowanych przez
Powiat w najbliższych latach. Prace nad nią zostały oparte na dostępnych materiałach
źródłowych (z uwzględnieniem programów wojewódzkich, krajowych i europejskich),
obejmowały prace warsztatowe z udziałem specjalistów, a także konsultacje społeczne.
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Zarządzeniem nr 81/2020 Starosty Otwockiego w dniu 10 grudnia 2020 r. powołano zespół
ds. wdrożenia Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2021-2027, który swoją pracę
wykonywał przez cały 2021 rok.
W dniu 19 marca 2021 r. Zarząd Powiatu Otwockiego podjął decyzję o opracowaniu Strategii
Rozwoju Powiatu Otwockiego przy wsparciu podmiotu zewnętrznego. W wyniku zapytania
ofertowego do opracowania dokumentu wyłoniono prof. Andrzeja Raszkowskiego.
Prace nad strategią trwały do końca 2021 r. Uwzględniały między innymi warsztaty
strategiczne w dniach 12-13 lipca, a także badania ankietowe wśród mieszkańców. Strategia
opiera się na dwóch fundamentach: promocji turystyki weekendowej, a także poprawie
świadczenia usług publicznych. Formalne wdrożenie strategii planowane jest na I półrocze
2022 roku.
9 Informacja na temat pozyskanych środków zewnętrznych
Wykaz pozyskanych środków zewnętrznych:
Projekty realizowane przez jednostki oświatowe w 2021 roku
Lp.

Nazwa projektu

1.

Podniesienie jakości
kształcenia zawodowego w
Zespole Szkół Nr 2 w
Otwocku

2.

Podniesienie jakości
kształcenia zawodowego w
Zespole Szkół EkonomicznoGastronomicznych w
Otwocku

3.

Mobilni w Europie

Nazwa programu

Europejski Fundusz
Społeczny w ramach
Osi priorytetowej X
Edukacja dla rozwoju
regionu Działania
10.3 Doskonalenie
zawodowe
Poddziałania 10.3.1
Doskonalenie
zawodowe uczniów
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego na
lata 2014-2020
Europejski Fundusz
Społeczny w ramach
Osi priorytetowej X
Edukacja dla rozwoju
regionu Działania
10.3 Doskonalenie
zawodowe
Poddziałania 10.3.1
Doskonalenie
zawodowe uczniów
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego na
lata 2014-2020
Erasmus+ Akcji 1
Mobilność
Edukacyjna

Całkowity koszt
projektu

Kwota pomocy,
w tym
dofinansowanie

01.07.201930.06.2022 r

899 485,00 zł.

dotacja
805 245,00 zł

01.07.201930.06.2022 r

924 643,37 zł.

dotacja
830 403,37zł

148 028,00 euro
Przeliczenie na zł
641 116,00 zł

Otrzymane
środki zgodnie z
umową 118 422,40 euro
po kursie 4,2888

Okres
realizacji

01.11.201931.03.2021 r.
Aneks
przedłużający
termin
realizacji do
31.03.2022 r.
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4.

Nauczyciele przyszłości

Europejski Fundusz
Społeczny, Program
Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój (PO
WER) w ramach
projektu
„Międzynarodowa
mobilność kadry
edukacji szkolnej”

01.11.201931.03.2021 r.
Aneks
przedłużający
termin
realizacji do
30.04.2022 r.

256 152,10 zł.

5.

Szkoła otwarta na świat

Europejski Fundusz
Społeczny, Program
Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój (PO
WER) w ramach
projektu
„Międzynarodowa
mobilność kadry
edukacji szkolnej”

02.08.201901.03.2021 r.
Aneks
przedłużający
termin
realizacji do
01.03.2022 r

96 731,87 zł.

6.

Bardziej aktywny dzięki
sztuce współczesnej - „More
Active with Modern Art”

Erasmus+ Akcja 2 –
Partnerstwa
Współpracy Szkół
(KA229) w sektorze
Edukacja Szkolna

01.09.201931.08.2021 r.
Aneks
przedłużający
termin
realizacji do
31.08.2022 r.

30 960,00 euro
Przeliczenie na zł
132 789,00 zł

Dotacja
256 152,10
Otrzymane
środki 80%
zgodnie z
umową –
204 921,68 zł
Po zakończeniu
realizacji
refundacja 20%
Dotacja
96 731,87
Otrzymane
środki 80%
zgodnie z
umową –
77 385,50 zł.
Po zakończeniu
realizacji
refundacja 20%
Dotacja 30
960,00 euro
Otrzymane
środki 80 %
zgodnie
z
umową 24
768,00 euro po
kursie
4,2363
czyli 104 924,68
zł.
Po zakończeniu
realizacji
refundacja 20%

Projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2021roku
Lp.

Nazwa projektu

1.

Życiowe i zawodowe
drogowskazy

2.

Rodzinne drogowskazy

Nazwa programu

Europejski Fundusz
Społeczny w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego na
lata 2014-2020, Oś
IX. Wspieranie
włączenia
społecznego i walka z
ubóstwem, Działanie
9.1 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób wykluczonych i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu
Europejski Fundusz
Społeczny w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego na
lata 2014-2020, Oś
IX. Wspieranie

Całkowity koszt
projektu

Kwota pomocy,
w tym
dofinansowanie

2021-2023

731 756,22 zł

dotacja
584 972,52

01.12.202031.12.2022

583 498,68 zł.

dotacja
466 718,74 zł

Okres
realizacji
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włączenia
społecznego i walka z
ubóstwem Działanie
9.1 Aktywizacja
społeczno-zawodowa
osób wykluczonych i
przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu

Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w otwocku w 2021 roku
Lp.

1.

2.

Nazwa projektu

Nazwa programu

Aktywizacja osób w wieku
30
lat
i
więcej
pozostających bez pracy w
powiecie otwockim (IV)

Europejski Funduszu
Społeczny w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego,
Działanie
8.1
Aktywizacja
zawodowa
osób
bezrobotnych przez
PUP
i
przeciwdziałanie
skutkom
epidemii
Covid-19
Europejski Fundusz
Społeczny w ramach
Programu
Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój ,
Oś. Priorytetowa I –
Rynek otwarty dla
wszystkich Działanie
1.1 – Wsparcie osób
młodych
na
regionalnym
rynku
pracy –
projekty
pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1 –
Wsparcie udzielone z
EFS

Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w
powiecie otwockim (IV)

Okres
realizacji

Całkowity koszt
projektu

Kwota pomocy,
w tym
dofinansowanie

01.01.202131.12.2022

2 817 405,28 zł.

Dofinansowanie
ze środków
wspólnotowych
80%
2 253 924,22 zł.

01.01.202031.12.2022

6 333 207,29 zł.

Dofinansowanie
ze środków
wspólnotowych
84,28%
5 337 627,10 zł.

Projekty realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w 2021 roku
Lp.

1.

Nazwa projektu

Nazwa programu

Przebudowa i rozbudowa
drogi powiatowej Nr
2713W w miejsc. Stara
Wieś, Dąbrówka i
Celestynów na odcinku
ok. 3380 mb polegająca
na przebudowie
nawierzchni jezdni,
budowie chodników,
doświetleniu przejść dla
pieszych i poprawie
układu odwodnienia
drogi

Rządowy Fundusz
Inwestycji
Lokalnych – I nabór

Okres realizacji

maj 2021wrzesień 2022

Całkowity koszt
projektu

Kwota pomocy,
w tym
dofinansowanie

5 500 000,00 zł.

Fundusz celowy
5 500 000,00 zł.
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2.

3.

4.

5.

6.

Rozbudowa
skrzyżowania drogi
powiatowej Nr 2765W
ul. Karczewskiej z drogą
powiatową Nr 2760W ul.
Batorego i ul. Matejki w
Otwocku poprzez
budowę skrzyżowania
skanalizowanego
sterowanego sygnalizacją
świetlną z wbudowanymi
pętlami indukcyjnymi
Poprawa bezpieczeństwa
ruchu na drogach
powiatowych Powiatu
Otwockiego
zlokalizowanych na
terenie miasta Otwock
poprzez poprawę
istniejącej infrastruktury
drogowej w
szczególności przez
budowę ciągów pieszych
i ciągów pieszorowerowych oraz
poprawę układu
odwodnienia w drogach
2757W ul. Warszawska i
ul. Jana Pawła II i 2759W
ul. Poniatowskiego
Rozbudowa drogi
powiatowej Nr 2715W
ul. Powstańców
Warszawy i ul.
Wawerskiej w Otwocku
Remont drogi
powiatowej Nr 2710W na
odcinku od drogi
krajowej S17 do mostu
na rzece Świder
Poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego na 1
przejściu dla pieszych w
Józefowie na ul.
Granicznej na drodze
powiatowej nr 2768W

7.

Poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego na 1
przejściu dla pieszych w
Kątach ul. Królewskiej
na drodze 2745W

8.

Poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego na 1
przejściu dla pieszych w
Otwocku na ul.
Narutowicza na drożę
powiatowej nr 2759W

9.

Poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego na 1

Rządowy Fundusz
Inwestycji
Lokalnych – II
nabór

marzec 2021r. –
grudzień 2022r.

1 000 000,00 zł.

Fundusz celowy
1 000 000,00 zł.

Rządowy Fundusz
Inwestycji
Lokalnych – II
nabór

marzec 2021r. –
grudzień 2022r.

3 500 000,00 zł.

Fundusz celowy
3 500 000,00 zł.

Fundusz Dróg
Samorządowych

Zadanie znalazło
się na liście zadań
rekomendowanych
do dofinansowania

9 815 404,00 zł.

Dotacja 80%

Fundusz Dróg
Samorządowych

Zadanie znalazło
się na liście zadań
rekomendowanych
do dofinansowania

3 220 251,23 zł.

Dotacja 80%

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg poprawa
bezpieczeństwa
ruchu pieszych w
obszarze
oddziaływania
przejść dla pieszych
Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg poprawa
bezpieczeństwa
ruchu pieszych w
obszarze
oddziaływania
przejść dla pieszych
Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg poprawa
bezpieczeństwa
ruchu pieszych w
obszarze
oddziaływania
przejść dla pieszych
Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg -

2021-2022

246 000,00 zł.

dotacja
200 000,00 zł

200 000,00 zł.

dotacja
160 000,00 zł

2021-2022

194 709,00 zł.

dotacja
155 767,20 zł

2021-2022

220 539,00 zł.

dotacja
160 000,00 zł
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przejściu dla pieszych w
Pogorzeli na ul.
Warszawskiej na drodze
powiatowej 2715W

10.

Poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego na 1
przejściu dla pieszych w
Sobiekursku na drodze nr
2726W

11.

Poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego na 1
przejściu dla pieszych w
Karczewie na ul.
Mickiewicza na drodze
powiatowej nr 2771W

12.

Przebudowa drogi
powiatowej Nr 2765W
ul. Karczewskiej na
odcinku OtwockKarczew

13.

Rozbudowa dróg
powiatowych Nr 2715W
i Nr 2716W w miejsc.
Dyzin, Jatne i
Celestynów gm.
Celestynów, powiat
otwocki

poprawa
bezpieczeństwa
ruchu pieszych w
obszarze
oddziaływania
przejść dla pieszych
Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg poprawa
bezpieczeństwa
ruchu pieszych w
obszarze
oddziaływania
przejść dla pieszych

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg poprawa
bezpieczeństwa
ruchu pieszych w
obszarze
oddziaływania
przejść dla pieszych
Rezerwa subwencji
ogólnej

Instrument wsparcia
zadań ważnych dla
równomiernego
rozwoju
województwa
mazowieckiego

2021-2022

215 619,00 zł.

2021-2022

Wniosek złożony w
2021 r.
Z uwagi na
niepodpisanie umowy
z wykonawcą do
15 grudnia 2021 r.
zrezygnowano z
dofinansowania
287 820,00 zł.

2 000 000,00 zł.

2021

2021-2024

Przy czym po
rozstrzygnięciu
postępowania
przetargowego
wartość zadania
wyniosła 1 376 55,72
zł. a wartość
dofinansowania
680 293,85 zł,
pozostała kwota
dofinansowania
została przeznaczona
na realizację zadania
pt. Przebudowa drogi
powiatowej Nr
2765W
ul. Karczewskiej na
odcinku OtwockKarczew wartość
zadania 588 475,05 zł,
wartość
dofinansowania 271
918,15
7 137 500,00 zł.

dotacja
160 000,00 zł

dotacja
200 000,00 zł

dotacja
1 000 000,00 zł

Wnioskowana
kwota
dofinansowania
4 000 000,00

Projekty realizowane przez powiat otwocki
Lp.

1.

Nazwa projektu

Nazwa programu

Okres
realizacji

Całkowity koszt
projektu

Kwota pomocy,
w tym
dofinansowanie

Przebudowa i modernizacja Powiatowego
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku
przy ul. Batorego 44

Rządowy
Fundusz
Inwestycji Lokalnych
– II nabór

maj-2021grudzień 2022

5 700 000,00

Fundusz celowy
100%
5 700 000,00 zł
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2.

Modernizacja infrastruktury drogowej
dróg powiatowych (modernizacja
przepraw przez cieki wodne)

3.

Rozbudowa i modernizacja Domu
Pomocy Społecznej Wrzos w Otwocku

4.

Otwock, Remont i prace konserwatorskie
schodów w Liceum Ogólnokształcącym
Nr I w Otwocku,
938-A z 31.01.1979

5.

Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne
uczniów – dotacja z Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
Dotacja celowa na realizację zadań
własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego
Dotacja celowa na organizację stołówek i
miejsc spożywania posiłków w
publicznych szkołach podstawowych dla
dzieci i młodzieży

6.

7.

8.

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w
podręczniki, materiały edukacyjne lub
materiały ćwiczeniowe

9.

Dotacja ceowa ze środków budżetu
państwa na dofinansowanie zakupu
wyposażenia i nowości wydawniczych do
biblioteki szkolnej

10.

Dotacja celowa z Ministerstwa Obrony
Narodowej na zakup indywidualnego
pakietu wyposażenia ucznia
Dotacja z budżetu państwa na lata 20172021 na realizację zadań Ośrodka
koordynacyjno-rehabilitacyjnoopiekuńczego
Środki finansowe, z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w ramach
programu „Laboratoria przyszłości” na
wsparcie szkół podstawowych
specjalnych w Powiecie Otwockim
Rewitalizacja parkingu przed budynkiem
Liceum Ogólnokształcącego nr I w
Otwocku

11.

12.

13.

Rządowy
Fundusz
Polski Ład: Program
Inwestycji
Strategicznych
Rządowy
Fundusz
Polski Ład: Program
Inwestycji
Strategicznych
Dotacja celowa od
Mazowieckiego
Konserwatora
Zabytków na prace
konserwatorskie,
restauratorskie
lub
roboty
budowlane,
zwane dalej „pracami”,
przy
zabytku wpisanym do
rejestru
zabytków
znajdującym się na
terenie województwa
mazowieckiego
Zadanie
zlecone
ustawą

Powyżej
12 m-cy

4 000 000,00

3 800 000,00 zł.

do 30.11.2024

11 000 000,00

9 350 000,00 zł.

17.0531.10.2021

258 274,26 zł

90 000,00 zł

2021

669,60 zł

669,60 zł

2021

51 485,00 zł

41 188,00 zł

2021

16 065,37 zł

11 572,34 zł

2021

69 255,38 zł

69 255,38 zł

2021

15 000,00 zł

12 000,00 zł

2021

76 444,00 zł

61 155,20 zł

Program
kompleksowego
wsparcia dla rodzin
„Za życiem”
Program
„Laboratoria
przyszłości”

2017-2021

1 443 160,00 zł

2021

120 000,00 zł

Wykonanie
dotacji w roku
2021
350 700,00 zł
120 000,00 zł

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

2020-2021

1 675 203,80 zł

620 000,00 zł

Decyzja
Wojewody
Mazowieckiego Nr 22
z 11.03.2021
Rządowy program
„Posiłek w szkole i w
domu”
Decyzja
Wojewody
Mazowieckiego Nr 91
z 23.06.2021
Decyzja
Wojewody
Mazowieckiego
Nr
156/2021
z
18.06.2021, Nr 95 z
01.07.2021
i
Nr
333/2021 z 14.10.2021
W ramach Priorytetu
3
Narodowego
Programu
Rozwoju
Czytelnictwa 2.0. na
lata 2021-2025
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