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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 11 marca 2015 r. do dnia 29 kwietnia 2015 r.  

 
W wyżej wymienionym okresie odbyło się 8 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 14/15, 15/15, 

16/15, 17/15, 18/15, 19/15, 20/15, 21/15). 
 
I. Opracowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 14/15 z dnia 13.03.2015 r. 
1. Zmieniająca uchwałę Nr 9/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji 

Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska. 
2. Przyjęcia rezygnacji z członkowska w komisji i zmieniająca uchwałę Nr 7/II/14 z dnia 

18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej. 
3. Zmieniająca uchwałę Nr 11/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania 

Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa.   
 

Protokół Nr 15/15 z dnia 18.03.2015 r.  
4. Przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Otwocku kontroli. 
 
Protokół Nr 16/15 z dnia 25.03.2015 r.  
5. Wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, oznaczonej                      
w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 8/7 o pow. 191 m2 z obr. 51, na rzecz Polskiej 
Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. 
 

Protokół Nr 19/15 z dnia 15.04.2015 r.  
6. Wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz wkładu niepieniężnego 

(aportu) do Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku                       
w zamian za objęcie przez Powiat Otwocki udziałów w Spółce. 

7. Określenia liczby udziałów obejmowanych przez Powiat Otwocki w Powiatowym 
Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku. 

 
Protokół Nr 20/15 z dnia 22.04.2015 r.  
8. Przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej  dla Powiatu Otwockiego za 2014 r. 
 
Protokół Nr 21/15 z dnia 29.04.2015 r.  
9. Zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.             

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu  na rok 2015, z późn. zm. 
10. Zmian w uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.               

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2015-2028               
z późn. zm. 

11. „Przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Otwockiego na lata               
2015-2017”. 

 
II. Zostały podj ęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 15/15 z dnia 18.03.2015 r. 
1. Udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Powiatu Otwockiego czynności 

związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie otwockim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój. 



 2

Protokół Nr 17/15 z dnia 27.03.2015 r.  
2. Zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku  z dnia 29 stycznia 2015 r.                

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu  na rok 2015, z późn. zm. 
3. Przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2014 

rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego. 
4. Przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych 

instytucji kultury za 2014 rok. 
 

Protokół Nr 18/15 z dnia 08.04.2015 r.  
5. Ustalenia poziomu istotności dla przychodów, kosztów, należności i zobowiązań, zmian 

funduszu, po przekroczeniu którego jednostki budżetowe dokonują wzajemnych 
wyłączeń przy sporządzeniu sprawozdania finansowego. 

6. Zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu  w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.                
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu  na rok 2015, z późn. zm. 
 

Protokół Nr 19/15 z dnia 15.04.2015 r.  
7. Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                

w Otwocku do podpisania umowy, występowania o środki, realizacji i rozliczenia 
programu „Wyrównywania różnic między regionami II”. 

8. Udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu 
otwockiego. 

9. Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku               
z zakresów: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania 
i upowszechniania sportu. 

 
Protokół Nr 20/15  z dnia 22.04.2015 r. 
10. Zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu  w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r.               

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu  na rok 2015, z późn. zm. 
11. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku  przy  ul. 

Słowackiego 4/10 do podpisania i złożenia wniosku, podpisania umowy oraz 
decydowania we wszelkich sprawach dotyczących projektu „Wymiana polsko-belgijska 
młodzieży zainteresowanej fotografią zaangażowaną naukowo i społecznie”. 

12. Powierzenia Panu Cezaremu Łukaszewskiemu stanowiska dyrektora Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, ul. Główna 10. 

13. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy powierzchni ścian w salach chorych  
w budynkach Szpitala przy ul. Batorego 44 w Otwocku z przeznaczeniem na montaż 
zestawu urządzeń do odbioru programów telewizyjnych. 

14. Wykonania uchwały nr 292/XXXVIII/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 sierpnia 
2014 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr ew. 13/13 i  z obrębu 5 w Otwocku; z ustaloną ceną 
wywoławczą w wysokości 145.000,00 zł (netto).    

15. Naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację 
zadań publicznych w 2015 roku z zakresów: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                      
i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania sportu; turystyki                            
i krajoznawstwa. 

 
Protokół Nr 21/15 z dnia 29.04.2015 r. 
16. Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku. 
17. Wykonania uchwały nr 309/XLIX/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  9 listopada  

2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Otwocki prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej projektowaną działkę ew. nr 451/3 o pow. 
608 m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel. 
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III. Zarz ąd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 
 

Protokół Nr 15/15 z dnia 18.03.2015 r. 
1. Wyrażono wolę przystąpienia Powiatu Otwockiego do złożenia skargi do Trybunału 

Konstytucyjnego w celu uchylenia art. 32 Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. 

2. Wyrażono zgodę na wprowadzenie od dnia 1 września 2015 r. innowacji pedagogicznej 
w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku,                     
o nazwie: 
- „Model organizacyjno-programowy kształcenia młodzieży szkolnej na potrzeby 
bezpieczeństwa publicznego i obrony narodowej. Technik ekonomista – klasa 
wojskowo-policyjna”,  
- Program zintegrowanego kształcenia dla potrzeb sektora usług – technik żywienia                  
i usług gastronomicznych – „Promotor zdrowia i urody”, 
- „Model organizacyjno-programowy kształcenia młodzieży szkolnej na potrzeby 
bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej. Klasa wojskowa – służba 
żywnościowa w logistyce wojskowej”, 
- „Program zintegrowanego kształcenia dla potrzeb sektora usług – technik hotelarstwa, 
klasa personelu pokładowego”.   

 
Protokół Nr 16/15 z dnia 25.03.2015 r.  
3. Wyrażono zgodę na współorganizację zadania publicznego w 2015 r. pn.: „Marsz 

Nadziei” zgodnie z wnioskiem Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej – kwota 
2.000,00 zł z działu profilaktyki zdrowotnej. 

4. Zatwierdzono kalendarze wydarzeń kulturalnych, sportowych, promocyjnych                        
i turystycznych na 2015 r.  

5. Nie wyrażono zgody na posługiwanie się herbem Powiatu Otwockiego na wizytówkach 
zaprojektowanych przez Fundację Nad Świdrem Przystań – Majówkowe Perspektywy.  

6. Wyrażono zgodę na umieszczenie informacji  o zbiórce środków finansowych na stronie 
internetowej Powiatu Otwockiego, oraz przekazanie UKS „Duet” gadżetów 
promocyjnych powiatu w związku z zakwalifikowaniem się do mistrzostw świata                      
w Stanach Zjednoczonych. 

 
Protokół Nr 17/15 z dnia 27.03.2015 r.  
7. Wyrażono zgodę na podpisanie przez Dyrektora Oświaty Powiatowej porozumienia                   

z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w sprawie zakupu usług z zakresu medycyny 
szkolnej.  

8. Postanowiono o wycofaniu Powiatu Otwockiego ze sporu sądowego z firmą „Naprzód”. 
9. Postanowiono wystąpić pisemnie do Pana Piotra Manczura Dyrektora ds. Finansowych 

w PCZ Sp. z o.o. w sprawie udzielenia informacji nt. braku płatności zobowiązań; 
(pismo nr S.OS.V.0023.15.2015).   

10. Przyjęto stanowisko negatywnego uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 
c0000173_MAZ_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R – wieży z antenami                            
i odgromnikiem o wysokości do 47 m, kontenera technologicznego, przyłącza 
energetycznego, ogrodzenia, utwardzenia terenu, na terenie działki ewidencyjnej nr 69, 
obręb 37 i działki ewidencyjnej nr 74, obrębie 42, gmina Józefów, stanowiącej obszar 
zamknięty (PKP S.A.).  

 
Protokół Nr 18/15 z dnia 08.04.2015 r.  
11. Wydano pozytywną opinię do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej dla „Budowy drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt” - 
węzeł „Lubelska” (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700”. 
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12. Postanowiono odrzucić ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego Wilki Otwock na 
zadanie publiczne w 2015 roku pn. „Szkoła na Rolkach” w trybie art. 19a ustawy                       
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

13. Postanowiono wystąpić do jednostek organizacyjnych powiatu z informacją w sprawie 
podjęcia działań w ramach pozyskiwania środków unijnych w okresie programowania 
2014-2020. 

14. Na wniosek Warszawskiej Okręgowej Izby  Pielęgniarek i Położnych w sprawie 
nagrodzenia wyróżniającej się pielęgniarki i położnej pracującej na terenie Powiatu 
Otwockiego wytypowano przy współudziale PCZ Sp. z. o. o. Panią Annę Caban – 
Naczelną Pielęgniarkę, oraz Panią Jolantę Wójcik – położną. 
 

Protokół Nr 19/15 z dnia 15.04.2015 r. 
15. Wstępnie rozważano możliwość utworzenia Ośrodka Terapeutycznego dla Młodzieży 

oraz  Zakładu Aktywności Zawodowej. 
16. Postanowiono przekazać sprzęt i meble kuchenne znajdujące się na stanie Starostwa 

Powiatowego w Otwocku do PCPR celem rozdysponowania ubogim rodzinom z terenu 
Powiatu Otwockiego.    

17. Postanowiono o złożeniu wniosku do PFRON w związku z możliwością zwrotu 
kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. 

18. Postanowiono o złożeniu wniosku do PFRON w związku możliwością uzyskania 
środków na likwidację barier w urzędach, w zakresie umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu 
Wyrównywania różnic między regionami II” Obszar B. 

19. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – 
w przedmiocie dotacji celowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku.   

20. Wyrażono zgodę na zorganizowanie inscenizacji: „Inscenizacja obrony powstańczej 
barykady atakowanej przez Niemców z wykorzystaniem Goliathów” na terenie Zespołu 
parkowo-pałacowego przy Pałacu Zamoyskich w Kołbieli. 

 
Protokół Nr 20/15 z dnia 22.04.2015 r.  
21. Przyjęto sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego                     

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2014 rok” i przekazano Radzie Powiatu w Otwocku. 

22. Przyjęto „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                    
w Otwocku za 2014 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej                       
w 2015 r. i przekazano Radzie Powiatu  w Otwocku”. 

23. Nie wyrażono zgody na dofinansowanie projektu wydania płyty z piosenkami                       
o Otwocku z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu na rok 2015. 

 
Protokół Nr 21/15 z dnia 29.04.2015 r.  
24. Zapoznano się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za rok 2014. 
25. Przyjęto Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 

dla Powiatu Otwockiego na lata 2012 – 2014 za rok 2014.   
26. Wyrażono zgodę na zawarcie z Gminą Wiązowna umów o udzielenie pomocy 

rzeczowej i finansowej dla powiatu na zadania: 
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2711W w Gliniance – pomoc 
finansowa dla Powiatu Otwockiego, w m. Glinianka, gm. Wiązowna”, 
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2709W w Czarnówce gm. Wiązowna -  
pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego”, 
- „Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2711W (Glinianka Rzakta) 
– pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego, w m. Glinianka – Rzakta, gm. 
Wiązowna”,  
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- „Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego do wykonania zadania inwestycyjnego                
w postaci zakupu masy bitumicznej celem modernizacji drogi Nr 2710W w Gliniance 
ul. Łąkowa o długości ok. 320 mb na odcinku drogi najbardziej zniszczonym, 
uzgodnionym przez strony poprzez ułożenie nakładki bitumicznej”, 
- „Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego do wykonania zadania inwestycyjnego                
w postaci zakupu masy bitumicznej celem modernizacji drogi Nr 2708W odc. 
Dziechciniec – Pęclin o długości ok. 320 mb w Pęclinie na odcinku drogi najbardziej 
zniszczonym, uzgodnionym przez strony poprzez ułożenie nakładki bitumicznej”, 
- „Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego do wykonania zadania inwestycyjnego                
w postaci zakupu materiałów dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi 
powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek”, 
-  „Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego do wykonania zadania inwestycyjnego                 
w postaci zakupu masy bitumicznej celem modernizacji drogi Nr 2709W odc. od końca 
nakładki przy budynku szkoły do przystanku autobusowego przy stawie o długości ok. 
800 mb w Malcanowie na odcinku drogi najbardziej zniszczonym poprzez ułożenie 
nakładki bitumicznej”, 
- „Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego do wykonania zadania inwestycyjnego                 
w postaci zakupu materiałów dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi 
powiatowej Nr 2712W we wsi Kruszówiec”. 

27. Wyrażono zgodę na zawarcie z Miastem Otwock umów o udzielenie pomocy rzeczowej               
dla powiatu na zadania: 
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w drodze (ul. 
Kraszewskiego) przy skrzyżowaniu z ul. Ambasadorską”, 
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w drodze (ul. Majowej) przy 
SP Nr 5”, 
- „Wykonanie projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Powstańców Warszawy                    
i Orlej (przy Poczcie Polskiej)”, 
- „Wykonanie projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Wawerskiej i Szkolnej”, 
- „Wykonanie projektu i budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej w ul. Armii 
Krajowej – Etap I, jednorazowa pielęgnacja drzew w ww. pasie drogowym”, 
- „Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu ul. Reymonta i Żeromskiego”, 
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Staszica (na odcinku od ul. Rzemieślniczej 
do Ronda Sybiraków, jednorazowa pielęgnacja drzew w ww. pasie drogowym”, 
- „Wykonanie projektu ronda na skrzyżowaniu ul. Samorządowej i ul. Reymonta”, 
- „Wykonanie projektu i budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w ul. Narutowicza,                  
jednorazowa pielęgnacja drzew w ww. pasie drogowym”. 

28. Zapoznano się z aktualnym stanem finansów Powiatu.  
29. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Powiatu Otwockiego za 2014 r. zgodnie z § 20 

ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.                   
z 2013 r., poz. 289), składającego się z: 
- bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych 
jednostek budżetowych, 
- łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków                      
i strat samorządowych jednostek budżetowych, 
- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień 
zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych. 

 
 


