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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 15 grudnia 2016  r. do dnia 18 stycznia 2017 r.  

 
W wyżej wymienionym okresie odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 116/16, 

117/16, 118/16, 119/17, 120/17, 121/17). 
 

I.  Opracowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 120/17 z dnia 11.01.2017 r. 
1. Powołania doraźnej Komisji Statutowej. 

 
Protokół Nr 121/17  z dnia 18.01.2017 r. 
2. Zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, z późn. zm. 
3. Zmian w uchwale Nr 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r.              

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2017-2031. 
4. Zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 
5. Uznania wezwania do usunięcia naruszenia przepisów prawa za bezzasadne. 
6. Rozpatrzenia petycji. 

 
II. Zostały podj ęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 
Protokół Nr 116/16 z dnia 23.12.2016 r. 
7. 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. 
8. Wyboru ofert na powierzenie organizacjom  pozarządowym prowadzącym działalność 

pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  w Powiecie 
Otwockim w roku 2017. 

9. Wykonania uchwały Nr 286/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. 8/3 z obrębu 2 w Otwocku; z ceną wywoławczą                      
w wysokości 300.000,00 zł. 

10. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Nr 2 w Otwocku  przy  ul. Literackiej 8 - Panu Pawłowi 
Uścinowiczowi do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Szkoła 
otwarta na świat”. 
 

Protokół Nr 117/16 z dnia 28.12.2016 r. 
11. 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 118/16 z dnia 30.12.2016 r. 
12. 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 120/17  z dnia 11.01.2017 r.  
13. Powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wykonywanie zadania 

Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu 
Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku w latach 2017-2019. 
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14. Powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wykonywanie zadania 
Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu 
Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w drodze 
powierzenia zadania publicznego w 2017 roku. 

15. Przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów  i wydatków jednostek 
organizacyjnych Powiatu Otwockiego w roku 2017. 

16. Ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości 
dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu 
państwa na rok 2017. 

17. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, służb inspekcji i straży 
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym                        
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki                     
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

18. Zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – 
Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok. 
 

Protokół Nr 121/17 z dnia 18.01.2017 r.  
19. Udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Powiatu Otwockiego czynności 

związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej 
pozostających bez pracy w powiecie otwockim (II)”. 

20. Ustalenia ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż 
zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego,  położonej               
w Kołbieli, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 2260/2 o  pow. 110 219 m2, 
uregulowanej w księdze wieczystej KW WA1O/00048905/8 prowadzonej przez  IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku; z ceną wywoławczą ww. 
nieruchomości w wysokości 2.176.000,00 zł.   

21. Przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Ogniska Wychowawczego „Świder” im. 
Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku. 

 
III. Zarz ąd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 
Protokół Nr 116/16 z dnia 23.12.2016 r.  
22. Postanowiono przeznaczyć kwotę 10.000,00 zł jako współorganizacja koncertu                     

25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Otwocku, który odbędzie się 15 
stycznia 2017 r. 

23. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Gminą Józefów w przedmiocie udzielenia 
powiatowi pomocy finansowej poprzez przekazanie środków finansowych w formie 
dotacji celowej na naprawę sygnalizacji świetlnej w Józefowie na skrzyżowaniu ul. 
Marsz. Piłsudskiego i ul. Leśnej tj. zakup nowego sterownika.  

24. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Gminą Sobienie-Jeziory w przedmiocie 
udzielenia powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach zadania: 
„Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2752W 
Władysławów-Zambrzyków Stary – Sobienie Kiełczewskie” wykonanie nakładki 
asfaltowej w kwocie 100.000,00 zł.   

 
Protokół Nr 117/16 z dnia 28.12.2016 r. 
25. Wręczono nagrodę wyróżniającej się pielęgniarce i położnej pracującej na obszarze 

Powiatu Otwockiego. 
 

Protokół Nr 119/17 z dnia 04.01.2017 r.  
26. Przyjęto Sprawozdanie Starosty Otwockiego z dnia 31 grudnia 2015 r. z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok.  
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27. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Otwock w sprawie przekazania 
Prezydentowi Miasta Otwocka zadania zarządzania drogami powiatowymi ul. 
Kraszewskiego - droga powiatowa Nr 2762W - na odcinku od ul. Batorego do granicy 
Miasta Otwocka, ul. Kraszewskiego -  droga powiatowa Nr 2762W  na odcinku od ul. 
Brzozowej do ronda Żołnierzy AK, IV rejon Otwock - Fromczyn - I etap, ul. 
Narutowicza - droga powiatowa Nr 2759W - na odcinku od ul. Grójeckiej do ul. 
Stawowej, ul. Przewoska – droga powiatowa Nr 2761W, ul. Tatrzańska - droga 
powiatowa Nr 2754W, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i budowy 
dróg rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych. 

28. Zaakceptowano wystąpienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
w sprawie możliwości złożenia uwag i zastrzeżeń dotyczących udzielenia pozwolenia 
wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych dla zadania 
pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – 
Kołbiel (początek obwodnicy), część I, od km 4+049 do km 5+560” na terenie gminy 
Wiązowna, powiat otwocki, woj. mazowieckie.      

29. Przyjęto informację Przewodniczącego o terminie zorganizowania przez Powiat 
Otwocki Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego – tj. kwiecień br.  
 

Protokół Nr 120/17 z dnia 11.01.2017 r. 
30. Pozytywnie zaopiniowano zawiadomienie z dnia 29.12.2016 r., Nr PZ-

II.7322.5.149.2016.MW Pana Marcina Podgórskiego Dyrektora Departamentu 
Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sprawie możliwości złożenia uwag 
i zastrzeżeń dotyczących udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację koryt 
rowów melioracyjnych i rowów drogowych oraz rozbiórkę istniejących obiektów 
inżynierskich (przepustów), urządzeń wodnych (stawów wodnych, obiektów z wodami 
stojącymi) i wylotów z urządzeń kanalizacyjnych w związku z planowanym 
przedsięwzięciem pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa 
(w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Garwolin (początek 
obwodnicy), Część nr 3: na odcinku Kołbiel (koniec obwodnicy) – Garwolin (początek 
obwodnicy) od ok. km 27+900 do ok. 40 + 915  o długości ok. 13,015 km.” 

31. Omówiono wykaz i harmonogram wydarzeń na 2017 rok: kulturalnych, promocyjnych, 
sportowych i turystycznych. 

32. Przyjęto Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Otwocki w 2016 roku 

33. W związku z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie zakupu zamiatarki 
chodnikowej w formie leasingu wypracowano stanowisko, aby jednostka wystąpiła do 
firm leasingowych o przedstawienie warunków leasingu zamiatarki chodnikowej                    
z warunkami spłaty.  

34. Przyjęto stanowisko Zarządu Powiatu z dnia 11.01.2017 r. w sprawie poparcia działań 
Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych dotyczących 
podwyższenia przez NFZ kontraktów na leczenie szpitalne z ww. zmianą.  

35. Podtrzymano w mocy wniosek podjęty na posiedzeniu w dniu 28.09.2016 r., prot.                       
Nr 100/16; tj. postanowiono o przyznaniu z budżetu powiatu na 2017 rok wsparcia 
finansowego w wysokości 10.000,00 zł  z przeznaczeniem na  organizację w powiecie  
wydarzenia „SACROSONG – 2017” Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Królowej 
Polski. 
 

Protokół Nr 121/17 z dnia 18.01.2017 r.    
36. Przyjęto informację Oświaty Powiatowej w sprawie pisma Minister Edukacji Narodowej 

dot. obowiązku zweryfikowania zakresu zadań edukacyjnych realizowanych przez 
Powiat Otwocki w 2017 r. w którym dodatkowo zawarto informację o podpisaniu przez 
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Ministra Edukacji rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r.   

37. Zapoznano się z protokołem Komisji Rewizyjnej z kontroli polityki kadrowej, przebieg 
konkursów pod kątem celowości i kompetencji w Starostwie Powiatowym w Otwocku,               
w okresie od 2011 r. do dnia kontroli. 

  
  
 
 
 
Przewodniczący Zarządu 
 
    Mirosław Pszonka    


