
SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 15 czerwca 2017 r. do dnia 21 września 2017 r.

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 16 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 146/17, 
147/17, 148/17, 149/17, 150/17, 151/17, 152/17, 153/17, 154/17, 155/17, 156/17, 157/17, 
158/17, 159/17, 160/17, 161/17).

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące:

Protokół Nr 146/17 z dnia 21.06.2017 r.
1. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu

Otwockiego stanowiącej działkę ewidencyjną nr 73/9 o pow. 0,3000 ha z obr. 8 przy ul. 
Wąskiej w Otwocku.

2. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego stanowiącej działkę ewidencyjną nr 73/11 o pow. 0,2844 ha z obr. 8 przy 
ul. Wąskiej w Otwocku.

Protokół Nr 147/17 z dnia 28.06.2017 r.
3. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu

Otwockiego stanowiącej działki ew. nr 73/10, nr 73/13 oraz 73/5 o łącznej powierzchni 
0,3001 ha z obr. 8 przy ul. Wąskiej w Otwocku.

4. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego stanowiącej działki ew. nr 73/12 oraz 73/14 o łącznej pow. 0,3000 ha 
z obr. 8 przy ul. Wąskiej w Otwocku.

Protokół Nr 151/17 z dnia 19.07.2017 r.
5. Powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska.

Protokół Nr 152/17 z dnia 27.07.2017 r.
6. Nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego 

„Dziadka” w Otwocku.

Protokół Nr 157/17 z dnia 28.08.2017 r.
7. Powierzenia Gminie Wiązowna prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkami 

dróg powiatowych Nr 2727W, 2705W, 2706W, 2708W, 2709W, zlokalizowanych na 
terenie Gminy Wiązowna w zakresie budowy ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych.

Protokół Nr 158/17 z dnia 30.08.2017 r.
8. Zmiany uchwały Nr 174/XXIII/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które 
zostaną przeznaczone środki PFRON.

9. Ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie 
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

10. Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających 
w 2018 r.

Protokół Nr 160/17 z dnia 13.09.2017 r.
11. 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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12. 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.

13. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego na usuwanie skutków 
nawałnicy.

14. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nakielskiego na usuwanie skutków 
nawałnicy.

15. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego na usuwanie skutków 
nawałnicy.

16. Przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19.

17. Przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8.

18. Przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie przy ul. Głównej 10.

19. Przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 3 w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 
17/19.

20. Przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literacka 8.

21. Przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno- 
Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3.

22. Przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii 
Skłodowskiej - Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7.

23. Przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 
17/19.

24. Zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku ul. Majowa 17/19.

Protokół Nr 161/17 z dnia 21.09.2017 r.
25. Wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia pod nazwą Szkolny Związek 

Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego.

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące:

Protokół Nr 146/17 z dnia 21.06.2017 r.
26. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku 

za 2016 rok.
27. Zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Powiatu Otwockiego za 2016 rok.
28. 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.

Protokół Nr 147/17 z dnia 28.06.2017 r.
29. Ustalenia dodatku funkcyjnego dla Pani Moniki Chudek dyrektora Zespołu Szkół 

Nr 2 im. Marii Skłodowskiej -  Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7.
30. 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.
31. Upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, 

Powiatu Otwockiego, na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki 
Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 29 czerwca 2017 r.
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Protokół Nr 148/17 z dnia 05.07.2017 r.
32. 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.

Protokół Nr 150/17 z dnia 12.07.2017 r.
33. 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.

Protokół Nr 151/17 z dnia 19.07.2017 r.
34. 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.
35. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno- 

Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3 do 
reprezentowania Powiatu Otwockiego we wszelkich sprawach dotyczących realizacji 
projektu „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

36. Przystąpienia do realizacji projektu „Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim” 
współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Działania 9.1 Aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014 -  2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Otwocku do podejmowania czynności w zakresie realizacji 
projektu.

Protokół Nr 152/17 z dnia 27.07.2017 r.
37. Ustalenia ceny w pierwszych rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Kołbieli, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka 2260/2 o pow. 110219 m , uregulowanej w księdze 
wieczystej KW WA 1O/00048905/8; z ceną wywoławczą w wysokości 1.900.000,00 zł.

38. Wykonania uchwały Nr 289/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. 13/7 z obrębu 5 w Otwocku; z ceną wywoławczą 
w wysokości 481.000,00 zł.

Protokół Nr 153/17 z dnia 02.08.2017 r.
39. 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.
40. 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.

41. 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 357.000,00 zł.

Protokół Nr 154/17 z dnia 10.08.2017 r.
42. 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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Protokół Nr 156/17 z dnia 22.08.2017 r.
43. Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu Mistrzostw 

Powiatu Otwockiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
44. Zaakceptowania protokołów uzgodnień w związku z uchwałą Nr 192/XXV/17 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
przez Powiat Otwocki niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność osób 
fizycznych, położonych w miejscowości Izabela, gm. Wiązowna, oznaczonych 
w ewidencji gruntów jako działki ew. nr nr 78/34 o pow. 0,0116 ha, nr 86/5 o pow. 
0,0386 ha, nr 322/5 o pow. 0,0312 ha, nr 78/30 o pow. 0,0032 ha z obr. Izabela gm. 
Wiązowna.

Protokół Nr 158/17 z dnia 30.08.2017 r.
45. 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.
46. Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Otwockiego, informacji

0 kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu 
wykonania planów finansowych Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 
roku.

47. Ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.

48. Przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych dodatku motywacyjnego.

Protokół Nr 159/17 z dnia 06.09.2017 r.
49. 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.
50. Określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 Rady 

Powiatu w Otwocku.
51. Regulaminu Mistrzostw Powiatu Otwockiego szkół podstawowych

1 ponadpodstawowych.

Protokół Nr 160/17 z dnia 13.09.2017 r.
52. 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.

Protokół Nr 161/17 z dnia 21.09.2017 r.
53. Zmiany załącznika do uchwały Nr CDI/159/17 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 

6 września 2017 r. w sprawie Regulaminu Mistrzostw Powiatu Otwockiego Szkół 
Podstawowych i Ponadpodstawowych.

54. 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.

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia:

Protokół Nr 146/17 z dnia 21.06.2017 r.
55. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie dofinansowania zakupu dwóch 

pojazdów służbowych w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji 
w Otwocku.

56. Wyrażono zgodę na nieodpłatne umieszczenie banera reklamowego na nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położnej w Kołbieli przy ul. Parkowej 10 
którego treść będzie informowała o organizacji wydarzenia kulturalnego tj. wernisażu 
artystycznego i koncertu w miejscowości Rudno.
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Protokół Nr 147/17 z dnia 28.06.2017 r.
57. Podjęto decyzję o desygnowaniu do konkursu WIKTORIA -  Znak Jakości 

Przedsiębiorców następujących przedsiębiorców:
- BAKS Kazimierz Sielski
ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew,
- SUPER DRÓB S.A.
Zakłady Drobiarsko -  Mięsne
ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew,
- Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych WITOPLAST spółka jawna 
Rudno, 05-340 Kołbiel.

58. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Karczew w sprawie udzielenia 
Powiatowi Otwockiemu dotacji celowej z przeznaczeniem na remont chodnika w pasie 
drogi powiatowej Nr 2729W ul. Częstochowskiej w Karczewie.

59. Pozytywie zaopiniowano inwestycję drogową „Zaprojektowanie i budowa drogi 
ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł „ Lubelska” - 
(bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: Część 2: na 
odcinku obwodnica Kołbieli od ok. 19+200 do ok. 27+900 dług. ok. 8,7 km”.

Protokół Nr 148./17 z dnia 05.07.2017 r.
60. Wyrażono zgodę na realizację remontu ogrodzenia budynków Starostwa Powiatowego 

przy ul. Komunardów 10/ul. Wojska Polskiego w Otwocku.
61. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy (z uwagami Zarządu) z Gminą Karczew 

o pomocy finansowej na rzecz Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na przebudowę 
chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2771 W ul. Adama Mickiewicza w Karczewie.

62. Postanowiono o skierowaniu pisemnego wystąpienia do Prezes PCZ Sp. z o.o. Henryki 
Romanow w sprawie przedstawienia propozycji korekty zapisu specyfikacji 
modernizacji Oddziału Wewnętrznego Spółki do kwoty 3.000.000,00 zł, lub wskazania 
źródła pozyskania brakujących środków finansowych w wysokości 800.000,00 zł.

Protokół Nr 149/17 z dnia 10.07.2017 r.
63. Opracowano wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w przedmiocie:

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 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.,
- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 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.,
- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2017
2019 projektu pn. „Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie 
włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno- 
zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014
2020.

ProtokółNr 150/17z dnia 12.07.2017 r.
64. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy Nr CRU/66/2017, 

81/CRU/2017/ZDP z Gminą Wiązowna w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, 
Michałówek, Duchnów.

Protokół Nr 151/17 z dnia 19.07.2017 r.
65. Z uwagi na wyższe ceny ofert jakie Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia podjęto decyzję:
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- o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa i rozbudowa 
ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara 
Wieś (Etap V: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W w miejsc. Pogorzel i Otwock, 
gm. Celestynów i Otwock),
- o ponownym ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa 
i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, 
Pogorzel, Stara Wieś (Etap V: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W w miejsc. 
Pogorzel i Otwock, gm. Celestynów i Otwock).

66. Zapoznano się z wynikami pomiarów hałasu emitowanego do środowiska, 
powodowanego używaniem łodzi silnikowych na Jeziorze Rokola Otwock Wielki.

67. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy (z uwagami Zarządu) z Gminą Kołbiel 
w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla powiatu 
z przeznaczeniem na wykonanie chodnika przy drogach powiatowych 
w miejscowościach: Chrosna, Sufczyn, Kąty.

68. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia 
pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla powiatu z przeznaczeniem na 
wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Narutowicza (na odc. od ul. Warszawskiej do OSP 
Jabłonna) w Otwocku.

69. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy (z uwagą Zarządu) z Miastem Otwock 
w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej powiatowi polegającej na przekazaniu 
środków na zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na wykonanie remontu nawierzchni - 
ul Przewoskiej.

70. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Gminą Wiązowna w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Powiatu Otwockiego w postaci wykonanej dokumentacji projektowej 
oraz zakupu materiałów drogowych dla realizacji modernizacji drogi powiatowej nr 
2702W -  ul. Asfaltowa w 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.

71. Wstępnie wyznaczono:
- Dariusza Grajdę - Przewodniczącego Rady Powiatu,
- Barbarę Markowską - Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu,
- Krzysztofa Boczarskiego - Członka Zarządu,
- Romana Zdunika - Członka Zarządu,
jako delegację Powiatu Otwockiego w dniach 23-26 sierpnia 2017 r. do uczestnictwa 
w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy.

72. Przyjęto stanowisko w kwestii wynajmowania sal w PMDK oraz pozostałych 
placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki dla 
partii politycznych, stowarzyszeń i związków.

73. Zapoznano się z interpelacją poselską Pana Andrzeja Maciejewskiego Posła na Sejm RP 
w sprawie projektu nowej Ustawy o rynku pracy.

74. Pozytywnie zaopiniowano projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 2713W 
w miejscowościach Stara Wieś i Dąbrówka, związanej z budową chodnika w obrębie tej 
drogi.

75. Zapoznano się z odpowiedzią Wiceprezydenta Miasta Otwocka Piotra Stefańskiego 
oraz ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek nr 41/13 i 41/6 
w obr. 143 położonych w Otwocku, przy ul. Pułaskiego. Zarząd Powiatu będzie 
monitorował sprawę sprzedaży ww. działek.

76. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy na 3 lata na wznowienie subskrypcji na dwa 
urządzenia Cyberoam ING 35 przeznaczone do zabezpieczenia sieci komputerowych 
w budynkach Starostwa przy ul. Górnej 13 oraz ul. Komunardów 10 w Otwocku.

77. Wyrażono zgodę na zakup wagi medycznej kolumnowej z wzrostomierzem na potrzeby 
Oddziału Pediatrycznego PCZ Sp. z o.o. w kwocie 1.500,00 zł z działu promocji.
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Protokół Nr 152/17 z dnia 27.07.2017 r.
78. Postanowiono o wykonaniu dokumentacji projektowej dla planowanego do wykonania 

zakresu robót z zadania: „Modernizacja instalacji elektrycznej i rozdzielni w budynku 
DPS w Otwocku” .

79. Wyrażono zgodę na przystąpienie XXIX Grupy Zakupowej MAE dla Starostwa 
Powiatowego w Otwocku oraz jednostek organizacyjnych powiatu.

80. Wyrażono zgodę na utworzenie dodatkowej klasy w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku ze 
wskazaniem, że środki finansowe na realizację przedsięwzięcia będą pochodziły 
z oszczędności po realizacji inwestycji tj. remontu sali gimnastycznej w placówce.

81. Wyrażono zgodę na najem pomieszczenia o pow. 5,22 m2 tj. piwnicy, usytuowanej 
w budynku położonym przy ul. Koszykowej 4 w Otwocku; zgoda wyrażona poprzez 
zawarcie Aneksu do umowy najmu lokalu mieszkalnego Nr 243/CRU/2017/GN 
zawartej w dniu 6 czerwca 2017 r. pomiędzy Powiatem Otwockim, a Panią G.R.

82. Wyrażono zgodę na zawarcie z firmą „GEA PROFESSIONAL Andrzej Głuchowski” 
umowy dzierżawy powierzchni reklamowej (baner reklamowy o pow. 3 m2) na 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Kołbieli przy 
ul. Parkowej 10, na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2017 r.

83. Wyrażono zgodę na przyjęcie działania (przygotowanie katalogu detalu 
architektonicznego stylu Świdermajer) do realizacji jako wydarzenie własne Powiatu 
Otwockiego, którego Powiat będzie głównym organizatorem -  realizacja w ramach 
posiadanych środków finansowych w dziale promocji lub ochrony zabytków.

84. Wyrażono zgodę na przyjęcie „Świder Skim Fest 2017” do realizacji jako wydarzenie 
własne Powiatu Otwockiego, którego Powiat będzie głównym organizatorem -  
realizacja w ramach posiadanych środków finansowych w rozdziale 92605; sport.

85. Wyrażono zgodę na zwiększenie wydatków na Powiatowy Piknik i Jarmark Ludowy 
w Kątach (dn. 15 sierpnia 2017 r.) z kwoty 20.800,00 zł brutto do 22.000,00 zł brutto.

86. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia 
pomocy finansowej powiatowi na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa 
ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara 
Wieś (Etap V: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2715W w m. Pogorzel i Otwock, gm. 
Celestynów i Otwock).

87. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy (z uwagami Zarządu) z Gminą Osieck 
w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu w postaci zakupu mieszanki 
mineralno-asfaltowej na modernizację drogi powiatowej nr 1311W Łucznica -  Natolin 
-  Wola Władysławowska w miejscowości Natolin w kierunku Łucznicy.

Protokół Nr 153/17 z dnia 02.08.2017 r.
88. Wyrażono zgodę na zmianę przedsięwzięcia dotowanego przez powiat z konserwacji 

rowu melioracyjnego R-39 na odcinku 806 m od ujścia rowu do rzeki Mieni na 
przeprowadzenie konserwacji oraz utwardzenia rowu melioracyjnego R-38 na odcinku 
26 m na terenie działki nr ew. 541/2 obręb Wiązowna Kościelna w km. 0+447 do 
0+473.

89. Postanowiono, iż zakup systemu kadrowo-płacowego firmy „Simple” Sp. z o.o. 
w kwocie ok. 89.580,00 zł powinien zostać sfinansowany ze środków finansowych 
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

90. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1 z Miastem Otwock do umowy Nr 
94/CRU/2017/ZD w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 
Otwockiemu polegającej na przebudowie chodników i krawężników w ul. Świderskiej 
na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej w Otwocku.

91. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Gminą Karczew w przedmiocie udzielenia 
powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę 
chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2771W ul. Adama Mickiewicza w Karczewie 
(w rejonie skrzyżowania ul. Dojazd z ul. Wierzbową do ul. Dojazd, przylegający do 
granicy własności Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej GEMI).
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92. Negatywnie odniesiono się do projektu umowy z Gminą Karczew w przedmiocie 
udzielenia powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem 
na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodników wzdłuż dróg 
powiatowych na terenach wiejskich Gminy Karczew w tym we wsiach: Janów, 
Ostrówiec, Kępa Nadbrzeska, Glinki, Łukówiec.

93. Wstępnie wyznaczono:
- Romana Zdunika - Członka Zarządu,
- Małgorzatę Woźnicką - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie, oraz zainteresowanych radnych Rady Powiatu w Otwocku, jako delegację 
Powiatu Otwockiego w dniach 23-26 sierpnia 2017 r. do uczestnictwa w obchodach 
Dnia Niepodległości Ukrainy.

Protokół Nr 155/17 z dnia 17.08.2017 r.
94. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy Nr ZDP/P-10/2017 zawartej pomiędzy Powiatem 

Otwockim - Zarządem Dróg Powiatowych w Otwocku zs. w Karczewie, 
a Panem Piotrem Skoczkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Firma 
Handlowo-Usługowa „BRUK-BUD” Piotr Skoczek na roboty budowlane na: 
„Przebudowę i rozbudowę ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W  
w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap V: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W  
w miejsc. Pogorzel i Otwock, gm. Celestynów i Otwock) -  wykonanie kompleksowej 
przebudowy drogi na odcinku od km 0+200 do km 1+750 -  do istniejącej nowej 
nawierzchni jezdni i ciągu pieszo-rowerowego w miejsc. Pogorzel”.

95. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy Nr ZDP/P-08/2017 zawartej pomiędzy Powiatem 
Otwockim - Zarządem Dróg Powiatowych w Otwocku zs. w Karczewie, 
a Warszawskim Przedsiębiorstwem Mostowym MOSTY Sp. z o.o. BUDOWNICTWO 
Sp. k. na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Rozbudowa ul. Jana Pawła II 
w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. 
Sikorskiego, na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz z obiektem mostowym 
przez rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki. Część I: 
Budowa mostu przez rzekę Świder bez wyposażenia obiektu, budowa muru oporowego 
pod wiaduktem drogi wojewódzkiej Nr 721, przebudowa sieci gazowej, przebudowa 
urządzeń telekomunikacyjnych, wykonanie nasypów przy obiekcie oraz wycinka drzew ”.

96. Postanowiono o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 30.000,00 zł dla Powiatu 
Chojnickiego na pomoc dla poszkodowanych wskutek nawałnic.

Protokół Nr 156/17 z dnia 22.08.2017 r.
97. Pozytywnie zaopiniowano projekt stanowiska Rady Powiatu w Otwocku w sprawie 

projektowanych zmian w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego.
98. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy dotacji Nr 146/2017/UG/WR z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie powiatu 
w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji na kwotę 11.500,00 zł za 
2016 r.

99. W związku z pismem Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. Henryki Romanow w sprawie 
umorzenia bądź konwersji na udziały, kwoty zawartej w nocie księgowej nr 19/07/2017 
w wysokości 199.022,47 zł, oraz kwoty w wysokości 4.885,59 zł stanowiącą wartość 
odsetek wypracowano stanowisko, iż w związku przyjęciem PCZ Sp. z o.o. do sieci 
szpitali, a także zmiany sposobu finansowania, za wcześnie jest na podejmowanie 
decyzji w sprawie umorzenia bądź konwersji na udziały kwoty zobowiązań 
wynikających z programu emisji obligacji PCZ Sp. z o.o.

100. Wyrażono zgodę na zmianę wykorzystania przyznanego wsparcia finansowego 
w kwocie 60.000,00 zł z zadania: „Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym 
oraz dedykowanego do zestawu wyposażenia dla ratowników” na zadanie: „Zakup 
pojazdu typu quad lub równorzędnego z przyczepką oraz dedykowanego wyposażenia 
ratowników”.
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101. Postanowiono unieważnić przetarg na „Modernizację Oddziału Wewnętrznego 
w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku, ul. Batorego 44” i ogłosić 
nowy przetarg z następującymi kryteriami:
- cena 60%,
- gwarancja 40%.
Warunki finansowe pozostają bez zmian.

Protokół Nr 158/17 z dnia 30.08.2017 r.
102. Postanowiono o udzieleniu na rzecz Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej 

w Otwocku wsparcia finansowego w formie dotacji z przeznaczeniem na zakup 
koncentratora tlenu niezbędnego dla pacjentów hospicjum w kwocie 2.500,00 zł.

103. Wyrażono zgodę na przeniesienie środków finansowych na nowe zadania 
inwestycyjne w planie wydatków majątkowych na rok 2017:
1) budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu dróg powiatowych Nr 2772W -  ul. Kard. 

Wyszyńskiego w Karczewie i nr 2762W -  ul. Karaszewskiego w Otwocku; 
(zmniejszenie wartości zadania o 300.000,00 zł wartość zadania po zmniejszeniu: 
0,00 zł.);

2) utworzenie nowych zadań inwestycyjnych:
a) modernizacja drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka -  Otwock Wielki

-  Otwock Mały -  Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki; (wartość 
zadania 150.000,00 zł),

b) modernizacja drogi powiatowej Nr 1303W we wsi Śniadków Dolny; (wartość 
zadania 50.000,00 zł),

c) modernizacja drogi powiatowej Nr 2714W -  ul. Prostej w Celestynowie; 
(wartość zadania 50.000,00 zł),

d) modernizacja drogi powiatowej Nr 2738W Kołbiel-Siennica; (wartość 
zadania 50.000,00 zł.).

104. Postanowiono o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości po 20.000,00 zł na rzecz 
powiatu nakielskiego i powiatu bytowskiego z przeznaczeniem na remont infrastruktury 
drogowej.

105. Wyrażono zgodę na organizację placu zabaw przez Spółdzielnię Socjalną Pracownia 
Rozwoju „Kalejdoskop” na terenie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury 
w Otwocku.

106. Nie wyrażono zgody na przyznanie dotacji na dzieci objęte kształceniem specjalnym 
oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju od września do grudnia 2017 r. 
w Niezwyczajnej Szkole. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałami 
przedszkolnymi

107. Postanowiono uhonorować Panią : hodowczynię bydła reprezentującej 
Powiat Otwocki na XIII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach, 
poprzez wręczenie okolicznościowego pucharu/statuetki/dyplomu podczas najbliższej 
sesji Rady Powiatu w Otwocku.

108. Wyrażono zgodę na zmianę w zadaniu publicznym pn. „Oskragiełło z niepamięci”, 
realizowanym przez Fundację na Rzecz Przeciwdziałania Marginalizacji Społecznej na 
podstawie umowy nr 292/CRU/2017/KP.

109. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Gminą Kołbiel w przedmiocie udzielenia 
pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla powiatu z przeznaczeniem na 
wykonanie chodnika przy drogach powiatowych w miejscowościach: Chrosna, Sufczyn, 
Kąty.

110. Wyrażono zgodę na zmianę liczby cyklu koncertów pn. „Klasyka na leżakach” i „Perły 
kameralistyki” oraz na zmianę miejsca koncertu pn. „Otwocki Piknik Muzyczny”.
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Protokół Nr 159/17 z dnia 06.09.2017 r.
111. Postanowiono o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości po 20.000,00 zł na rzecz 

powiatu nakielskiego, powiatu bytowskiego i powiatu chojnickiego 
z przeznaczeniem na likwidację skutków nawałnicy.

112. Wyrażono zgodę na wydzierżawienie Stowarzyszeniu ÓSEMKA TAXI gruntu przy 
skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościelnej w Otwocku tj. działki ew. nr 67/3 
z obr. 94, na okres do 3 lat.

113. Wyrażono zgodę na objęcie porozumieniem odcinka drogi powiatowej Nr 2706W 
w sprawie powierzenia Gminie Wiązowna prowadzenia zadania w zakresie zarządzania 
odcinkami dróg powiatowych Nr 2727W, 2705W, 2708W, 2709W, zlokalizowanych na 
terenie Gminy Wiązowna w zakresie budowy ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych,

114. Postanowiono o wprowadzeniu zmiany w opracowanym dn. 28.08.2017 r., prot. Nr 
157/17 projekcie uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie powierzenia Gminie 
Wiązowna prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkami dróg powiatowych 
Nr 2727W, 2705W, 2708W, 2709W, zlokalizowanych na terenie Gminy Wiązowna 
w zakresie budowy ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych, poprzez wprowadzenie drogi 
Nr 2706W.

115. Wyrażono zgodę na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 3.000,00 zł na rzecz 
Ochotniczej Straży Pożarnej Otwock - Jabłonna na realizację zadania publicznego dla 
mieszkańców powiatu otwockiego pn.: „Co zrobić aby być bezpiecznym”.

116. Wyrażono zgodę na zwiększenie dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku 
dotacji podmiotowej za 2017 r. o kwotę 53.000,00 zł.

117. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 19/2017 do umowy Nr 95/PCPR/2002 z dnia 
30.11.2002 r. z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną -  Koło w Otwocku w sprawie zmian w planie finansowym WTZ 
prowadzonym przez Stowarzyszenie.

118. Wyrażono pozytywną opinię dla rozbudowy drogi gminnej dla zadania pn.: „Budowa 
drogi gminnej -  ul. Długiej wraz z odcinkami dojazdów w Zakręcie” w gminie 
Wiązowna.

Protokół Nr 160/17 z dnia 13.09.2017 r.
119. W sprawie wniosku o zakup udziału 3/10 części w nieruchomości oznaczonej jako 

działka ewidencyjna nr 37/2 z obrębu 49 w Józefowie o pow. 666 m2, stanowiącego 
własność Pana J.S. oraz zakupu udziału 1/5 części w nieruchomości oznaczonej jako 
działka ewidencyjna nr 37/2 z obrębu 49 w Józefowie o pow. 666 m2, stanowiącego 
własność Pana W.R. postanowiono wystąpić do wnioskodawców o udzielenie 
poniższych informacji:
- dlaczego pozostali współwłaściciele nie wystąpili z wnioskiem o wykup 
nieruchomości?
- dlaczego pozostała powierzchnia po wydzieleniu nie może być w żaden sposób 
zagospodarowana?

120. Postanowiono o zleceniu Panu Markowi Frelkowi Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego, określenia kosztów wymiany rynien i naprawy elewacji w budynku 
przy ul. Koszykowej 4 w Otwocku, celem wykonania ww. prac w 2018 roku.

121. Zaakceptowano treść pisma Nr S.OS.V.0023.69.1.2017 Przewodniczącego Zarządu -  
stanowiące odpowiedź na wystąpienie z dnia 21.08.2017 r., Nr RGS.7226.11.3.2017.JS 
Burmistrza Karczewa w sprawie określenia kosztów opracowania dokumentacji 
technicznych chodników we wsiach Janów, Ostrówiec, Kępa Nadbrzeska, Glinki 
i Łukówiec oraz przygotowania projektów porozumień o pomocy finansowej w 2017 r. 
Gminy Karczew dla Powiatu Otwockiego.

122. Postanowiono o zgłoszeniu do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019 następujących zadań:
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1) przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. 
Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego i Matejki w Otwocku -  
wartość zadania: 2.308.550,00 zł;

2) rozbudowa drogi powiatowej Nr 2758W ul. Samorządowej i ul. Czaplickiego 
w Otwocku na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Żeromskiego wraz z przebudową 
na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2758W -  ul. Samorządowej i Nr 
2754W - ul. Reymonta w Otwocku -  wartość zadania 6.057.633,00 zł.

Protokół Nr 161/17 z dnia 21.09.2017 r.
123. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 15/2017 do umowy Nr 10/PCPR/2003 z dnia 

30 stycznia 2003 r. dot. zmian w preliminarzu kosztów działalności WTZ na rok 2017 
przy Spółdzielni Inwalidów Techniczna w Otwocku.

124. Postanowiono o przygotowaniu projektu uchwały uchylającej uchwałę Nr 90/XII/16 
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż lokalu nr 3 wraz z przypadającym udziałem w prawie użytkowania 
wieczystego Powiatu Otwockiego wynoszącym 1852/36704 części zabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Józefowie przy 
ul. Głównej 10B, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 32/5 o pow. 
0,1569 ha i nr 32/9 o pow. 0,0160 ha z obr. 31.

125. Pozytywnie zaopiniowano realizację zadania pn.: „Budowa ul. Zielnej” w Otwocku na 
odcinku od ul. Turystycznej do ul. Świderskiej.

126. Wskazano Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 przy ul. Literackiej 8 
w Otwocku, jako podmiot realizujący program wsparcia dla rodzin „Za życiem” tj. 
działanie 2.4 -  utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Przewodniczący Zarządu 
Mirosław Pszonka
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