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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 23 marca 2017  r. do dnia 17 maja 2017 r.  

 
W wyżej wymienionym okresie odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 132/17, 

133/17, 134/17, 135/17, 136/17, 137/17, 138/17, 139/17, 140/17, 141/17). 
 

I.  Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 133/17 z dnia 05.04.2017 r. 
1. Wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na 

czas nieokreślony z dotychczasowym użytkownikiem lokalu mieszkalnego o pow.                
36 m2 w budynku usytuowanym na działce ew. nr 73/7 w obr. 8 w Otwocku, 
stanowiącej własność Powiatu Otwockiego.  

2. Wyrażenia zgody na sprzedaż oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu czterech lokali 
mieszkalnych w budynku przy ul. Komunardów 10 w Otwocku wraz z udziałem                      
w gruncie, stanowiącym własność Powiatu Otwockiego – na rzecz dotychczasowych 
najemców. 

 
Protokół Nr 138/17 z dnia 04.05.2017 r.  
3. Powierzenia Miastu Otwock prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą 

powiatową Nr 2759W ul. Narutowicza na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. 
Zamenhofa, oraz drogą powiatową Nr 2763W ul. Majowa na odcinku od ul. Brzozowej 
do ul. Kołłątaja. 

 
Protokół Nr 141/17  z dnia 17.05.2017 r.  
4. 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. 
5. 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,              
z późn. zm. 

6. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2017 roku.  
7. Rozpatrzenia skargi. 
 

 
II. Zostały podj ęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 
Protokół Nr 132/17 z dnia 29.03.2017 r.  
8. Przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 

2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego. 
9. Przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych 

instytucji kultury za 2016 rok. 
10. Ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. 
Michała Elwiro Andriollego w Otwocku, ul. Poniatowskiego 10. 

11. Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej                     
w Otwocku. 
 

Protokół Nr 133/17 z dnia 05.04.2017 r. 
12. 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. 
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13. Wykonania uchwały Nr 103/XIV/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 17 maja 2016 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Otwockiego stanowiącej działkę ewidencyjną nr 31/13 o pow. 1,9278 ha z obr. 165                
w Otwocku; z ceną wywoławczą w wysokości 1.998.314,00 zł. 

14. Udzielenia umocowania do reprezentowania Zarządu Powiatu Otwockiego podczas 
rozprawy administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania za grunt, wydzielony na 
podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej budowy mostu na rzece Świder                        
w miejscowościach Józefów i Otwock, stanowiący działki ewidencyjne nr 25/1 z obrębu 
49 w Józefowie o pow. 17 m2 i nr 25/3  z obrębu 49  w Józefowie o pow.  334 m2. 

15. Udzielenia umocowania do reprezentowania Zarządu Powiatu Otwockiego podczas 
rozprawy administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania za grunt, wydzielony na 
podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej budowy mostu na rzece Świder                      
w miejscowościach Józefów i Otwock, stanowiący działkę ewidencyjną nr 37/1                         
z obrębu 49 w Józefowie o pow. 859 m2. 

16. Udzielenia umocowania do reprezentowania Zarządu Powiatu Otwockiego podczas 
rozprawy administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania za grunt, wydzielony na 
podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej budowy mostu na rzece Świder                        
w miejscowościach Józefów i Otwock, stanowiący działki ewidencyjne nr 30/1 z obrębu 
49 w Józefowie o pow. 2618 m2 i nr 36 z obrębu 49 w Józefowie o pow.                     
367 m2. 

17. Udzielenia umocowania do reprezentowania Zarządu Powiatu Otwockiego podczas 
rozprawy administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania za grunt, wydzielony na 
podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej budowy mostu na rzece Świder                      
w miejscowościach Józefów i Otwock, stanowiący działkę ewidencyjną nr 30/2                         
z obrębu 49 w Józefowie o pow. 2846 m2. 

18. Wykonania uchwały Nr 69/VIII/15 Rady Powiatu  w Otwocku z dnia 3 września 2015 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Otwockiego stanowiącej działki ewidencyjne nr działki ewidencyjne nr 31/10 o pow. 
0,1500 ha, nr 31/11 o pow. 0,1500 ha oraz nr 31/12 o pow. 0,1500 ha z obr. 165                   
w Otwocku; z cenami wywoławczymi w wysokości 180.720,00 zł. 

19. Powołania komisji negocjacyjnej w celu przeprowadzenia rokowań i uzgodnienia 
wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na poszerzenie drogi publicznej 
(powiatowej) ulicy zbiorczej, stanowiący działkę ew. nr 37/1 z obr. 188 w Otwocku. 

20. Powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych                        
w 2017 r. z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
 

Protokół Nr 134/17 z dnia 12.04.2017 r.  
21. 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. 
22. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 

ratownictwa i ochrony ludności w 2017 roku. 
23. Naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację 

zadań publicznych w 2017 roku z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. 
24. Zaopiniowania projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Osieck  na lata 2017 

– 2020”. 
 

Protokół Nr 136/17  z dnia 19.04.2017 r. 
25. Udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu 

otwockiego. 
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Protokół Nr 137/17 z dnia 25.04.2017 r.  
26. 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. 
27. Przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych  dodatku motywacyjnego. 
28. Oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie.   
29. Oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Otwocku. 
30. Oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radiówku.   
31. Powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych                     

w 2017 r. z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. 
32. Udzielenia umocowania do reprezentowania Zarządu Powiatu w Otwocku podczas 

rozprawy administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania za grunt, wydzielony na 
podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. 
zezwalającej na realizację inwestycji drogowej budowy mostu na rzece Świder                       
w miejscowościach Józefów i Otwock, stanowiący działkę ewidencyjną nr 37/1                  
z obrębu 49 w Józefowie o pow. 859 m2. 

 
Protokół Nr 138/17 z dnia  04.05.2017 r.   
33. Powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. 
34. Powierzenia Pani Monice Hannie Chudek stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. 

Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku,  ul. Pułaskiego 7. 
35. Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 

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

 
Protokół Nr 139/17 z  dnia 10.05.2017 r. 
36. Przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu opieki nad zabytkami Powiatu 

Otwockiego na lata 2013-2017” za okres od 13 marca 2015 r. do 12 marca 2017 r. 
 
Protokół Nr 140/17 z dnia 15.05.2017 r.  
37. Zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa 

zawodowego” („Projekt”)  w Działaniu 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 
10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów („Poddziałanie”) realizowanym przez 
Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 („RPO 2014- 2020”). 

 
Protokół Nr 141/17  z dnia 17.05.2017 r. 
38. 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. 
39. Powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku.  
40. Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

ratownictwa i ochrony ludności w 2017 roku. 
 
III. Zarz ąd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 
Protokół Nr 132/17 z dnia 29.03.2017 r.  
41. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Gminą Otwock w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie ciągu 
pieszo-rowerowego w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Dłuskiego do ul. Feliksów                 
i w ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Feliksów do ul. Japońskiej. 

42. Postanowiono o wycofaniu z porządku obrad XXIII sesji (piątej kadencji) Rady Powiatu 
w Otwocku projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Gminy Wiązowna.  
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Postanowiono o zawarciu porozumienia o  współorganizacji wydarzenia: 
- w kwocie 3.000,00 zł  dla obchodów OSP w Wiązownie, 
- w kwocie 3.000,00 zł  dla obchodów OSP w Gliniance.   

 
Protokół Nr 133/17 z dnia 05.04.2017 r. 
43. Zaakceptowano protokół z rokowań w dniu 22.03.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości 

odszkodowania za grunt wydzielony na poszerzenie drogi publicznej (powiatowej) ul. 
Reymonta, stanowiący działkę ew. nr 8/7 o pow. 191 m2 z obr. 51 w Otwocku. 

44. Przyjęto sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego                        
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2016 rok”. 

45. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w kwocie 4.900,00 zł zadania publicznego, 
realizowanego przez Fundację Artus pt.: „Otwocka milonga”. 

46. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w kwocie 4.350,00 zł zadania publicznego, 
realizowanego przez Fundację Artus pt.: „Tańcząc w ciemnościach”. 

47. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miastem Otwock w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej powiatowi polegającej na wykonaniu projektu i budowie sygnalizacji 
świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Batorego przy ul. Olszowej. 

48. Wyrażono zgodę na zawarcie  umowy z Gminą Wiązowna w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Otwockiego w formie dotacji celowej na modernizację drogi 
powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów. 

49. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Stowarzyszenia Rozwoju Mazowsza 
INNOMAZ z dnia 04.04.2017 r. na realizację zadania publicznego w 2017 roku w 
zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: „Miss 
Ziemi Otwockiej 2017” w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz na stronie internetowej www.powiat-
otwocki.pl oraz rozpocząć procedurę zbierania uwag do oferty, zgodnie z art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie. 

 
Protokół Nr 134/17 z dnia 12.04.2017 r. 
50. Wyrażono zgodę na zmianę decyzji Wójta Gminy Wiązowna Nr 8/2015 z dnia 

13.01.2015 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji 
obejmującej budowę sieci gazociągowej dla potrzeb zasilenia przewidywanego centrum 
handlowego w Góraszce oraz mieszkańców wsi Majdan i Izabela na terenie działek ew. 
nr 5, 72, 76 obr. Izabela gmina Wiązowna; (zmiana numeru działki ew. 76 na 76/7, 
76/8, 76/9 w związku z podziałem geodezyjnym działki ew. nr 76). 

51. Zaakceptowano protokół z rokowań w dniu 07.04.2017 r. w sprawie ustalenia 
wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na poszerzenie drogi lokalnej, 
stanowiący działkę ew. nr 32/10 o pow. 164 m2 z obr. Góraszka gm. Wiązowna. 

52. Wyrażono zgodę na zawarcie  umowy z Gminą Wiązowna w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci wyremontowanego zjazdu i parkingu wzdłuż 
drogi powiatowej nr 2705W – ul. Kościelna przy Gminnym Ośrodku Kultury                        
w Wiązownie.   

53. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miastem Otwock w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu siłowni zewnętrznej wraz 
z nawierzchnią bezpieczną pod urządzeniami oraz wymianą huśtawek na placu zabaw 
na terenie Ośrodka Wychowawczego Świder im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. 

54. Wyrażono zgodę na leasing operacyjny samochodu osobowego - TOYOTA 
COROLLA. 

 
Protokół Nr 135/17 z dnia 13.04.2017 r.  
55. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł zadania publicznego, 

realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Mazowsza INNOMAZ pt. „Miss Ziemi 
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Otwockiej 2017”- na mocy art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego                            
i o wolontariacie. 
 

Protokół Nr 136/17 z dnia 19.04.2017 r.  
56. Wyrażono zgodę na zmianę nazwy węzła „Wólka Mlądzka” na węzeł „Otwock” dla 

zadania: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – 
Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) - Garwolin: Część nr 1: na odcinku 
węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. 
km 19+200 dług. ok. 15,151 km – Kontrakt nr 1. 

57. Wyrażono zgodę na wsparcie finansowe wyjazdu uczennic z Zespołu Szkół w Osiecku 
na Olimpiadę Kreatywności Destination Imagination w Stanach Zjednoczonych                      
w ramach promocji powiatu - w kwocie po 1.000,00 zł na osobę; (łącznie 6.000,00 zł). 

58. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Towarzystwa Przyjaciół Otwocka z dn. 12 
kwietnia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku oraz na stronie internetowej www.powiat-otwocki.pl oraz 
rozpoczęcie procedury zbierania uwag do oferty, zgodnie z art. 19 a ustawy                           
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

59. Wyrażono wstępnie zgodę na zawarcie  porozumień z Prezydentem Miasta Otwocka 
Zbigniewem Szczepaniakiem w sprawie: 
- przekazania zadania zarządzania drogą powiatową ul. Narutowicza – droga powiatowa 
Nr 2759W na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Zamenhofa,  
- przekazania zadania zarządzania drogą powiatową ul. Majowa – droga powiatowa Nr 
2763W na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Kołłątaja. 

60. Pozytywnie zaopiniowano  projekt: Budowa ul. Laskowej w Otwocku na odcinku od ul. 
Majowej do drogi projektowanej. 

61. Wyrażono zgodę na udzielenie wsparcia finansowego na wydarzenie obchody 90-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej  w  Otwocku - Jabłonnie w kwocie 2.000,00 zł ze środków 
honorowego patronatu Starosty. 

 
Protokół Nr 138/17 z dnia 04.05.2017 r.  
62. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w kwocie 7.000,00 zł zadania publicznego, 

realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Otwocka pt.: „Organizacja                                
i przeprowadzenie imprezy poświęconej stylowi Świdermajer – VI Festiwal 
Świdermajer”. 

63. Postanowiono o zawarciu umowy z Panem Tomaszem Brzezińskim prowadzącym 
działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST                     
w przedmiocie wykonania modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku 
dzierżawionym przez PCZ Sp. z o.o. (bez oddziału pediatrycznego) w Otwocku przy ul. 
Batorego 44, po uprzednim sprawdzeniu kosztorysu przez Pana Marka Frelka 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

64. Postanowiono o skierowaniu kolejnej prośby do  Pana Artura Grzegorza Brodowskiego 
Prezesa Zarządu Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej w sprawie określenia 
możliwości, terminu i kosztów przyłączenia Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku przy ul. 
Pułaskiego 7 do sieci Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Otwocku;  (pismo Nr 
Ośw.P.M.4033.26.2017 z 04.05.2017 r.). 

65. Upoważniono Skarbnika oraz Dyrektor Oświaty Powiatowej do skonstruowania pisma 
do Minister Edukacji Narodowej w sprawie zwiększenia kwoty subwencji oświatowej  
w związku ze zmianą wysokości stawek wynagrodzenia nauczycieli.   

66. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Gminą Wiązowna w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Wiązowna na wykonanie zadania pn.: 
„Budowa drogi gminnej 270820W w m. Boryszew”. 

 
Protokół Nr 139/17 z dnia 10.05.2017 r.  
67. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miastem Otwock w przedmiocie: 



 6

- udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu 
projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Narutowicza (od przejazdu 
kolejowego do ul. Poniatowskiego),    
- udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego                                 
z przeznaczeniem na wymianę nakładki asfaltowej w ul. Narutowicza (na odc. od ul. 
Warszawskiej do OSP Jabłonna) w Otwocku, z uwagą: iż w ramach zaproponowanej 
kwoty dofinansowania zadania przez Miasto Otwock w wysokości 400.000,00 zł 
możliwe jest wykonanie po uprzednim sfrezowaniu nawierzchni i skropieniu emulsją, 
nakładki asfaltobetonowej o grubości 8 cm na odc. od ul. Warszawskiej do ul. 
Tatrzańskiej oraz nakładki asfaltobetonowej o grubości 4 cm na odc. od ul. Tatrzańskiej 
do OSP Jabłonna. 

68. Postanowiono o odroczeniu (do sierpnia br.) wdrożenia Planu zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportowego zbiorowego dla Powiatu Otwockiego do 2025 r. 
(Plan Transportowy) z uwagi na trawiące prace w Ministerstwie Infrastruktury                        
i Budownictwa nad zmianą zasadniczej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. 

69. Wyrażono zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej na rzecz OKS przy udziale Zarządu 
Dróg Powiatowych tj. koszenie, wałowanie płyty boiska, w związku z pismem 
Otwockiego Klubu Sportowego „START” w sprawie dofinansowania w wysokości 
20.000,00 zł rocznie na pokrycie kosztów renowacji głównej płyty boiska – lądowiska 
dla helikopterów.  

 
Protokół Nr 140/17 z dnia 15.05.2017 r. 
70. Wyrażono zgodę na uhonorowanie sześciu funkcjonariuszy Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku nagrodami w wysokości po 2.000,00 zł, oraz 
nagrodą w wysokości 3.000,00 zł Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Otwocku. Łączna kwota nagród w wysokości 15.000,00 zł będzie 
pochodziła ze środków rezerwy ogólnej.   

 
Protokół Nr 141/17  z dnia 17.05.2017 r.  
71. Nie wyrażono zgody na obniżenie opłat za umieszczenie infrastruktury sieci IDM                

w pasach drogowych.  
72. Wyrażono zgodę na umorzenie Pani K.G. zam. w Otwocku odsetek w wysokości 

1.528,89 zł zadłużenia z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego znajdującego się                  
w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 8, stanowiącego własność Skarbu Państwa.   

73. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł wydarzenia pn. „Wieczór 
uwielbienia”, które odbędzie się 15.06.2017 r. w Gliniance. 

74. Wyrażono zgodę na zgłoszenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. 
Stanisława Staszica w Otwocku do programu pilotażowego Ministerstwa Obrony 
Narodowej w zakresie szkolenia wojskowego w szkołach ponadgimnazjalnych 
prowadzących tzw. klasy wojskowe. 
 

  
 
Przewodniczący Zarządu 
      Mirosław Pszonka   


