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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 10 marca 2016  r. do dnia 12 maja 2016 r. 

 
W wyżej wymienionym okresie odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 70/16, 71/16, 

72/16, 73/16, 74/16, 75/16, 76/16, 77/16, 78/16, 79/16). 
 

I.  Opracowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 70/16 z dnia 17.03.2016 r. 
1. Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew. 
2. Likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku. 

 
Protokół Nr 73/16  z dnia 06.04.2016 r. 
3. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego 

oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 31/13 o pow. 1,9278 ha z obr.165 w Otwocku. 
 

Protokół Nr 74/16 z dnia 13.04.2016 r.  
4. Określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną 

przeznaczone środki PFRON.  
5. Przyjęcia  „Trybu  i  szczegółowych  kryteriów  oceny  wniosków  o  realizację zadania  

publicznego  w  ramach  inicjatywy  lokalnej”. 
 
Protokół Nr 76/16 z  dnia 27.04.2016 r. 
6. Zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. – 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok, z późn. zm. 
7. Zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r.             

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2016-2028            
z późn. zm. 

8. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2016 roku. 
9. Zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Otwockiego, 

informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji                   
o przebiegu wykonania planów finansowych Powiatowej Biblioteki Publicznej za                       
I półrocze roku budżetowego. 

 
Protokół Nr 79/16 z dnia 12.05.2016 r.  
10. Skargi Pana D. B. na działanie Starosty Otwockiego. 
11. Skargi Pana A. S. na bezczynność Starosty Otwockiego. 
12. Przekazania skargi. 
13. Przekazania skargi. 
14. Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew. 

 
II. Zostały podj ęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 
Protokół Nr 70/16 z dnia 17.03.2016 r. 
15. Wykonania uchwały nr 75/IX/15 Rady Powiatu w Otwocku  z dnia 29 października  

2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w miejscowości 
Izabela, gm. Wiązowna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 201/4                  
o pow. 0,0092 ha z obr. 10 Izabela, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 
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16. Zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  22 grudnia 2015 r. – 
Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok, z późn. zm. 
 

Protokół Nr 71/16 z dnia 23.03.2016 r. 
17. Powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych                     

w 2016 r. z zakresów: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
wspierania i upowszechniania sportu; turystyki  i krajoznawstwa. 

18. Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie 
przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków  o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”. 

19. Przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2015 
rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego. 

20. Przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych 
instytucji kultury za 2015 r. 

21. Ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora  Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. 
Gałczyńskiego  w Otwocku przy ul. Filipowicza  9. 

 
Protokół Nr 72/16 z dnia 30.03.2016 r. 
22. Zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. – 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok, z późn. zm. 
 
Protokół Nr 74/16 z dnia 13.04.2016 r. 
23. Oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radiówku.    
24. Oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Otwocku. 
25. Oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie. 
26. Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 

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

27. Unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku 
z zakresów: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego; turystyki              
i krajoznawstwa. 

28. Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań  publicznych w 2016 
roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 
Protokół Nr 75/16 z dnia 20.04.2016 r. 
29. Zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r.                

– Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok,  z późn. zm. 
30. Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

ratownictwa i ochrony ludności w 2016 roku. 
 
Protokół Nr 76/16  z dnia 27.04.2016 r.   
31. Zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. – 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok, z późn. zm. 
32. Przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych  dodatku motywacyjnego. 
33. Wykonania uchwały nr 310/XXXIX/14 Rady Powiatu  w Otwocku z dnia 23 

października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, oznaczonej jako działka ew. nr 
13/9 o pow. 0,1754 ha z obr. 5 w Otwocku wraz   z udziałem wynoszącym 1/3 części               
w prawie własności do działki ew. nr 13/11 o pow. 0,0182 ha z obrębu 5 – stanowiącej 
drogę wewnętrzną, z ceną wywoławczą  w wysokości 312.000,00 zł. 
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Protokół Nr 77/16 z dnia 04.05.2016 r.  
34. Zmian  w uchwale  Nr 83/XI/15 Rady Powiatu  w Otwocku z dnia  22 grudnia 2015 roku 

– uchwała  budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 roku, z późn.zm.). 
 
Protokół Nr 78/16 z dnia 09.05.2016 r. 
35. Zmian  w uchwale  Nr 83/XI/15 Rady Powiatu  w Otwocku z dnia  22 grudnia 2015 roku 

– uchwała  budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 roku, z późn.zm.). 
36. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury 

w Otwocku przy ul. Pułaskiego 10 do podpisania, złożenia wniosku  i realizacji 
konkursu: „Organizacja konkursów i olimpiad w zakresie edukacji ekologicznej” (Nr 
konkursu: 2016-EE-16), zadanie pod nazwą: „Znane i nieznane gatunki chronione 
Mazowsza” realizowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. 

 
Protokół Nr 79/16 z dnia 12.05.2016 r.  
37. Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.                   

z zakresów: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki               
i krajoznawstwa.      
 

III. Zarz ąd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 
 
Protokół Nr 70/16 z dnia 17.03.2016 r. 
38. Postanowiono o przyznaniu wnioskodawcom bonifikaty w wysokości 50% od opłaty 

rocznej za rok 2016 z tytułu użytkowania wieczystego przypadającego im udziału                   
w nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej                 
w Józefowie przy ul. Głównej 10B, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 
32/5 i nr 32/9 z obr. 31. 

39. Postanowiono o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 1.000,00 zł z dz. promocji 
+ gadżety Powiatu Otwockiego w związku z wyjazdem w Alpy młodzieży z sekcji 
wysokogórskiej działającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2                 
w Otwocku. 

40. Postanowiono o wystąpieniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego z wnioskiem o organizację Dożynek Wojewódzkich  w Powiecie 
Otwockim.   

41. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia w utrzymanie 
infrastruktury wybudowanej w związku z realizacją projektu „Prace na linii kolejowej  
Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – 
Dęblin – Lublin”, które zawarte byłoby pomiędzy Powiatem Otwockim, PKP Polskie 
Linie Kolejowe SA, Gminą Otwock.   

42. Wyrażono zgodę na przesunięcie części środków tj. 100.000,00 zł w ramach „puli” na 
gminę i wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego: „Modernizacja drogi 
powiatowej Nr 1311W w Natolinie”, zaś pozostałą kwotę pozostawić na modernizację 
drogi powiatowej Nr 2747W w Natolinie. 

 
Protokół Nr 71/16 z dnia 23.03.2016 r. 
43. Zaakceptowano treść postanowienia uzgadniającego pozytywnie w całości projekt 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami 
Ziarnistą, Westerplatte, 3-go Maja i Graniczną w Józefowie. 

44. Postanowiono o zawarciu ugody przez sądem z Panią A.T i J.S w związku z toczącym 
się postępowaniem w sprawie ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela działki 
ew. 4/3 o pow. 0,2122 ha z obr. 84 odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości 
położonej w Otwocku przy ul. Tatrzańskiej 22 (dawnej Ziemowita 7), stanowiącej dz. 
ew. nr 4/4 o pow. 0,5001 ha z obr. 84 postanowiono o zawarciu ugody przez sądem.  
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45. Odmówiono wsparcia wydarzenia kulturalnego pn. „Otwock Wielokulturowy – koncert 
muzyki żydowskiej” organizowanego przez Fundację Promocji Kultury „OtwArte”. 

 
Protokół Nr 72/16 z dnia 30.03.2016 r. 
46. Przyjęto do wiadomości kosztorys wstępny dot. remontu pomieszczeń Oddziału 

Wewnętrznego w PCZ Sp. z o.o. zaplanowanego na 2016 rok. 
47. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu nr 3 do umowy dzierżawy nr 21/GN/2013 zawartej  

w dniu 31 stycznia 2013 r. pomiędzy Powiatem Otwockim, a Powiatowym Centrum 
Zdrowia  Sp. z o.o.  

48. Wyrażono zgodę na zawarcie  umów z Miastem Otwock o udzieleniu pomocy rzeczowej 
powiatowi na zadanie: 
- „Projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz remont chodników w ul. 
Przewoskiej”, 
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Majowej (na odc. od ul. Bagatela do  ul. 
Otwockiej)”. 

49. Nie wyrażono zgody na dofinansowanie zakupu sztandaru KS Vulcan Wólka Mlądzka             
z uwagi na brak dodatkowych środków.   

50. Postanowiono, aby na podstawie wyroku sądu dokonać Panu R.W. zam. w Łukówcu 
zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu. 

51. Postanowiono o wszczęciu procedury sprzedaży nieruchomości przy  ul. Myśliwskiej 2 
w Otwocku. 

52. Wyrażono zgodę na uhonorowanie medalem z okazji X-lecia Powiatu Otwockiego Pana 
Łukasza Płaczka – organizatora wydarzenia Miss Ziemi Otwockiej, oraz zasłużonych 
pracowników  jednostek organizacyjnych.   

 
Protokół Nr 73/16 z dnia 06.04.2016 r. 
53. Postanowiono o dokonaniu zwrotu wadium w wysokości 14.500,00 zł na rzecz Pana J.K, 

które zostało wpłacone przy licytacji działki nr 13/13 obr. 5 przy ul. Mickiewicza                   
w Otwocku. 

54.  Zaakceptowano sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego pn. 
„Organizacja współzawodnictwa sportowego w ramach mistrzostw powiatu szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015”, 
realizowanego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Otwocku,  

55. Postanowiono o wezwaniu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego                         
w Otwocku do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, w kwocie wyliczonej 
przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Otwocku wraz z odsetkami; 
(kwota 345,00 zł). 

56. Postanowiono udzielić wsparcia organizacyjnego i podjąć współpracę z Dzielnicą 
Wawer w związku z  organizacją rajdu rowerowego „Śladami kolejki wąskotorowej”. 

57. Wyrażono zgodę na zawarcie umów z Gminą Wiązowna w przedmiocie: 
  - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu w formie dotacji celowej na zadanie  pn.: 
„Modernizacja drogi powiatowej nr 2709W we wsi Glinianka (budowa chodnika) – 
pomoc finansowa”, 
- udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu w postaci przekazania wybudowanego 
odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 2711W – ul. Wrzosowa w Gliniance na 
odcinku ok. 172 mb., 
- udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu w postaci zakupu masy bitumicznej na 
realizację zadanie pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2708W we wsi Pęclin – 
pomoc rzeczowa”, 
- udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu w postaci zakupu materiałów drogowych na 
modernizację drogi powiatowej nr 2712W we wsi Kruszówiec w następującym 
asortymencie: kruszywo łamane 0/31,5mm., 
- udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu w postaci wykonanej dokumentacji 
projektowej dla realizacji modernizacji drogi powiatowej nr 2702W – ul. Asfaltowa  w 
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miejscowości Zakręt poprzez przebudowę drogi w granicach istniejącego pasa 
drogowego usytuowanego na działce ew. nr 381 w obrębie geodezyjnym nr 26 – Zakręt 
na odcinku od drogi krajowej nr 2 do granicy Gminy Wiązowna.   
 

 Protokół Nr 74/16 z dnia 13.04.2016 r. 
58. Przyjęto sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                      

w Otwocku za 2015 r. wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej                   
w 2016  r. 

59. Przyjęto sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego                        
z organizacjami pozarządowymi oraz  z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2015 rok”. 

60. Wyrażono zgodę na współpracę przy rozwoju Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej 
poprzez udostępnienie archiwalnych i bieżących numerów Gazety Samorządowej 
Powiatu Otwockiego AS PIK oraz publikacji, których Wydawcą jest Powiat Otwocki. 

61. Wyrażono zgodę na zawarcie umów z Gminą Kołbiel w przedmiocie: 
- udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu ze środków 
budżetu Gminy Kołbiel na rok 2016 z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji 
uzgodnionego odcinka drogi powiatowej 2743W (Celestynów) – Człekówka – Kąty – 
Antoninek w miejscowościach Człekówka i Chrosna, polegającej na wykonaniu 
nakładki z masy bitumicznej, 
-  udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu ze środków 
budżetu Gminy Kołbiel na rok 2016 z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji 
uzgodnionego odcinka drogi powiatowej 2737W Anielinek – Sępochów – Rudno                       
w miejscowości Sępochów, polegającej na wykonaniu nakładki z masy bitumicznej. 

62. Na wniosek Pani M.K. wyrażono zgodę na przejazd  i przejście przez działkę o nr ew. 
25/4 obr. 61 będącej własnością Powiatu. 

63. Wyrażono zgodę na współorganizację wydarzenia: III Marsz Nadziei w Otwocku dn. 
23.04.2016 r.  

64. Wyrażono zgodę na zakup  3 pucharów i 12 medali w kwocie 350,00 zł na Rejonowe 
Mistrzostwa Szkół ponadgimnazjalnych w siatkówce dziewcząt. 

65. Pozytywnie zaopiniowano wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej: Rozbudowa ul. Kościelnej w Gliniance. 

66. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy w przedmiocie wykonania dwóch koncepcji 
przebudowy północnego skrzydła budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 
Komunardów 10 w Otwocku (parter  i piętro). 

 
Protokół Nr 75/16 z dnia 20.04.2016 r.  
67. Przyjęto Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Otwockiego za 2015 rok do 

wiadomości. 
68. Przyjęto sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 

2015. 
69. Postanowiono o nagrodzeniu wyróżniającej się pielęgniarki i położnej pracującej na 

obszarze Powiatu Otwockiego kwotą w wysokości po 2.000,00 zł netto. 
70. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Kancelarią Synoradzki, Bentkowska  i Partnerzy 

Adwokaci i Radcowie Prawni w przedmiocie usługi pomocy prawnej oraz reprezentacji 
w postępowaniach dotyczących naliczenia Powiatowi Otwockiemu kar za nieterminowe 
wydawanie decyzji administracyjnych.       

71. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miastem Otwock w sprawie pomocy rzeczowej 
polegającej na zakupie mieszanek mineralno-asfaltowych i przekazaniu ich na realizację 
zadania: „Przebudowa ronda im. ks. Jana Raczkowskiego”.  

72. Wyrażono zgodę na wsparcie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Józefowie 
na Olimpiadę Kreatywności Destination Imagnation (DI) - Oczyma Wyobraźni                       
w Knoxville (TN-USA)  w ramach promocji powiatu w kwocie po 1.000,00 zł na każde 
dziecko; (łącznie 8.000,00 zł). 
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Protokół Nr 76/16 z dnia 27.04.2016 r. 
73. Wyrażono zgodę na zaprojektowanie i budowę przez PCZ Sp. z o.o. przyłącza 

wodociągowego i kanalizacyjnego, po uprzednich negocjacjach Prezes PCZ Sp. z o.o.               
z Panem Dariuszem Dziurdziakiem. 

74. Wyrażono zgodę na zawarcie umów z Gminą Wiązowna w przedmiocie: 
- udzielenie pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci przekazania wybudowanego 
odcinka ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W – na odcinku ok. 
500 mb. od ul. Jeździeckiej/Żwirowej w Malcanowie w kierunku Dziechcińca, 
- udzielenie pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci wykonanej dokumentacji 
projektowej dla modernizacji drogi powiatowej nr 2703W w miejscowości Boryszew 
poprzez przebudowę drogi w granicach istniejącego pasa drogowego usytuowanego na 
działkach ew. nr 165, 143, 65  w obrębie geodezyjnym nr 3 – Boryszew na odcinku od 
drogi gminnej nr 270820W do początku asfaltu, 
- udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci zakupu materiałów drogowych na 
modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów, 
- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu na zadanie pn.: 
„Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 
2713W Wola Ducka/Wola Karczewska”, 
- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu na zadanie pn.: 
„Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 
2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów”, 
- udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci zakupu materiałów drogowych na 
modernizację drogi powiatowej nr 2713W we wsi Wola Ducka/Wola Karczewska. 

75. Przyjęto podział  przyznania medali z okazji  X-lecia Powiatu Otwockiego: 
- 15 medali przeznaczyć dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu                         
z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Strażaka obchodzonego dnia 4 maja, 
- 15 medali dla pracowników Starostwa z okazji zbliżającego się Dnia Samorządowca  
obchodzonego dnia 27 maja.  

76. W związku z wnioskiem Posła Piotra Uścińskiego w sprawie użyczenia sali                            
w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku  na spotkanie                                        
z przedstawicielami gmin Powiatu Otwockiego wypracowno stanowisko, iż użyczenie 
sali dokonywane jest na podstawie zasad określonych przez Dyrektor PMDK, o ile 
termin użyczenia nie koliduje z wcześniej zaplanowanymi wydarzeniami.    

77. W związku z pismem Starosty Legionowskiego w sprawie zaproszenia do udziału                   
w IX. Otwartych Mistrzostwach Samorządów w Piłce Nożnej MazoviaCup 
organizowanych dn. 12-13 maja 2016 r. w gminach: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, 
Wieliszew postanowiono o wystąpieniu do Przewodniczącego Rady w sprawie 
poinformowania radnych Rady Powiatu  w Otwocku o powyższym wydarzeniu. 

 
Protokół Nr 77/16 z dnia 04.05.2016 r.  
78. Postanowiono o wystąpieniu do Prezes PCZ Sp. z o.o. z wnioskiem o udostępnienie 

informacji publicznej w przedmiocie wszystkich dokumentów dotyczących konkursu na 
ofertę informatyzacji w PCZ Sp. z o.o.   

79. Wyrażono poparcie dla stanowiska Związku Zawodowego Pracowników PGE 
Dystrybucja S.A. w przedmiocie przywrócenia Posterunku Energetycznego Otwock do 
rangi Rejonu Energetycznego. 

80. Zaakceptowano projekt porozumienia w sprawie przekazania Burmistrzowi Miasta 
Józefowa zarządzania częścią dróg powiatowych: 
- Nr 2765 W - ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Skorupki do granicy z Warszawą, 
- Nr 2769 W - ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Dobrej do granicy z Warszawą oraz  od 
ul.  Bez  nazwy do ul. Wiązowskiej, 
- Nr 2768 W - ul. Graniczna na odcinku od ul. Nadwiślańskiej do ul. Piłsudskiego, 
- Nr 2767W - ul. Kard. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Wawerskiej do ul. Piłsudskiego. 
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81. Postanowiono o przyznaniu wsparcia finansowego na wyjazd orkiestry „Gloria” do 
Lwowa w wysokości 2.000,00 zł oraz przekazaniu uczestnikom gadżetów promujących 
Powiat Otwocki.        

 
Protokół Nr 79/16 z dnia 12.05.2016 r.  
82. Wyrażono zgodę  na pozostawienie w budżecie powiatu jednego zadania inwestycyjnego  

dot. modernizacji drogi powiatowej Nr 2747W Osieck-Nowe Kościeliska w kwocie 
400.000,00 zł.   

83. Pozytywnie zaopiniowano wystąpienie radnych Miasta Otwocka Marka Leśkiewicza                  
i Dariusza Krzysztofa Kosyła  w sprawie nadania nazwy skwerom zlokalizowanych na 
działkach będących własnością Powiatu: 
- dz. 63/1 obr. 46 przy zbiegu ul. Armii Krajowej i ul. Sosnowej w Otwocku – nazwa 
Skwer Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, 
- dz. 63/2 obr. 46 przy ul. Armii Krajowej między ul. Kruczą, a Wspólną w Otwocku – 
nazwa Skwer mjr Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, 
- dz. 1/7 i 2 obr. 139 przy zbiegu ul. Matejki i ul. Karczewskiej w Otwocku – nazwa 
Skwer bł. ks. Jerzego Popiełuszki patrona NSZZ „Solidarność”. 

84. Wstępnie zapoznano się z koncepcją przebudowy północnego skrzydła budynku 
Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10.  

85. Wyrażono zgodę na nieodpłatne przekazanie Stowarzyszeniu Kultury Mazowsza 
pozyskanych przez ZDP drewna i desek, z przeznaczeniem na zbudowanie estrady                      
i scenografii do wystawienia sztuki „Chrzest Polan”.   

86. Wyrażono zgodę na wydzierżawienie powierzchni do 5 m2 w PCZ Sp. z o.o. 
znajdujących się w przyziemiu z przeznaczeniem na organizowanie doraźnych, 
jednodniowych kiermaszy.  

 
 
 
 

Przewodniczący Zarządu 
      Mirosław Pszonka  


