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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 19 października 2017  r. do dnia 7 grudnia 2017 r. 

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się posiedzenia Zarządu Powiatu (Nr 166/17, 

167/17, 168/17, 169/17, 170/17, 171/17, 172/17, 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 166/17 z dnia 25.10.2017 r.  

 

1. Zmieniającą uchwałę Nr 10/II/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 18 grudnia 2014 r.  

w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 

2. Przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomiczno – 

Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Marii Konopnickiej 3. 

3. Przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2  im. Marii Skłodowskiej 

- Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7. 

4. Przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej Nr 3 dla Młodzieży Niesłyszącej                       

i Słabosłyszącej oraz Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8. 

 

Protokół Nr 169/17 z dnia 15.11.2017 r.  

 

5. Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz                          

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 

 

Protokół Nr 170/17 z dnia 24.11.2017 r.  

6. 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. 

7. 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. 

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. Udzielenia pomocy finansowej w 2017 r. w formie dotacji celowej dla Miasta Otwocka 

na realizację projektu „Program Miejski Lodowisko”. 

 

Protokół Nr 171/17 z dnia 29.11.2017 r. 

10. Skargi na postępowanie Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych               

w Otwocku. 

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 166/17 z dnia 25.10.2017 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. 

 

Protokół Nr 167/17 z dnia 02.11.2017 r.  
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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. 

13. Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie 

Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz                     

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 

14. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego               

w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu 

Otwockiego w 2018 roku. 

15. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3 do 

podpisania umowy dotacyjnej z Ministerstwem Obrony Narodowej na zakup 

wyposażenia do prowadzenia zajęć w ramach pilotażowego programu MON dla 

uczniów klas mundurowych. 

 

Protokół Nr 168/17 z dnia 08.11.2017 r. 

 

16. 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. 

17. Przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Ogniska Wychowawczego „Świder” im.                   

K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku, ul. Mickiewicza 43/47. 

 

Protokół Nr 169/17 z dnia 15.11.2017r.  

 

18. Projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. 

19. Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na 

lata 2018-2031. 

20. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 3 lat części nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego i będącej w posiadaniu zależnym przez 

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.   

21. Wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na rzecz Społecznej Straży Rybackiej 

Powiatu Otwockiego lokalu znajdującego się na zabudowanej nieruchomości położonej 

w Otwocku przy ul. Andriollego 80, ozn. jako dz. ew. nr 9/6 w obr. 145, dla której Sąd 

Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 

WA1O/00063233/7. 

 

Protokół Nr 170/17 z dnia 24.11.2017 r.  

 

22. 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. 

23. Powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie 

Powiatu Otwockiego w 2018 roku. 

24. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

25. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

26. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

 

Protokół Nr 171/17 z dnia 29.11.2017 r. 

 

27. 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

28. Wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczeń w budynku Powiatowego 

Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku. 

 

Protokół Nr 172/17 z dnia 07.12.2017 r. 

 

29. 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. 

30. Przeznaczenia do sprzedaży drewna w ilości około 12,5 m
3
 uzyskanego w wyniku 

dokonania wycięcia drzew z nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 8/4,  nr 8/3 

obr. 2 oraz nr 73/10 obr. 8 w Otwocku oraz nr 673 obr. Stara Wieś gm. Celestynów, 

stanowiących własność Powiatu Otwockiego. 

31. Wyrażenia zgody na użyczenie lokalu znajdującego się na zabudowanej nieruchomości 

położonej w Otwocku przy ul. Andriollego 80, ozn. jako dz. ew. nr 9/6 w obr. 145, dla 

której Sąd Rejonowy  w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr WA1O/00063233/7. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 166/17 z dnia 25.10.2017 r. 

 

32. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 20/2017 do umowy Nr 95/PCPR/2002 z dnia 

30.11.2002 r. dot. zmian w planie finansowym Warsztatów Terapii Zajęciowej                        

w Otwocku, ul. Moniuszki 41 w roku 2017. 

33. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miastem Otwock w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na przekazaniu środków na wykonanie 

remontu łącznika między ul. Sołecką, a ul. Kraszewskiego (chodnik). 

34. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy Nr UUG/51/2017, 

104/CRU/2017/ZDP w sprawie udzielenia Powiatowi Otwockiemu przez gminę 
Wiązowna pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: 

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika przy drodze 

powiatowej Nr 2716W w miejscowości Jatne”. 

35. Postanowiono zmniejszyć kwotę dofinansowania do kwoty 5.000,00 zł ; (1.000,00 zł na 

osobę) z przeznaczaniem na wyjazd uczniów ze Szkoły Podstawowej   Nr 2 w Józefowie 

na Azjatycki Finał Olimpiady Kreatywności Destination Imagination (DI) – Oczyma 

Wyobraźni w Pekinie, który odbędzie się w grudniu 2017 r. 

36. Przyjęto z uzupełnieniem I wersję planu przebudowy budynku Starostwa przy ul. 

Komunardów 10 w Otwocku.   

 

Protokół Nr 167/17 z dnia 02.11.2017 r.  

 

37. Postanowiono odrzucić ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego Duet na zadanie 

publiczne w 2017 i 2018 r. w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

38. Wyrażono zgodę na zwiększenie o 1.500,00 zł kwoty na organizację warsztatów 

teatralnych w ramach wydarzeń kulturalnych na 2017 r. (Rozdział 92105) skierowanych 

do amatorskich grup aktorskich funkcjonujących na terenie powiatu otwockiego.  

39. Postanowiono, iż pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej                     

w Otwocku Mariusza Zabrockiego w sprawie przyjęcia w projekcie budżetu powiatu na 

rok 2018 kwoty 85.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla strażaków 

oraz uzupełnienia osprzętu ratowniczego zostanie rozpatrzone przy konstruowaniu 

projektu budżetu powiatu na rok 2018. 

40. Wyrażono pozytywną opinię dla zadania „Rozbudowa pasa drogowego drogi gminnej – 

ulicy Wawerskiej (budowa chodnika po stronie zachodniej)”. 
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41. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy Nr CRU/69/2017 z Gminą 
Wiązowna w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 

powiatu na zadanie pn.: „Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na modernizację 
drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka-Poręby”. 

42. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 15/2017 do umowy Nr 10/PCPR/2003 z dnia 

30.01.2003 r. dot. zmian w planie finansowym Warsztatów Terapii Zajęciowej przy 

Spółdzielni Inwalidów Techniczna w Józefowie na rok 2017. 

 

Protokół Nr 168/17 z dnia 08.11.2017 r. 

 

43. Wyrażono zgodę na zwiększenie środków finansowych w budżecie Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Otwocku z przeznaczeniem na usunięcie 

awarii w kotłowni gazowej i zakup nowego kotła kondensacyjnego. Zarząd upoważnił 

Dyrektora Ośrodka do ogłoszenia w roku bieżącym przetargu na zakup kotła 

kondensacyjnego o parametrach niezbędnych do funkcjonowania  Ośrodka. 

44. Wyrażono zgodę na przystąpienie do programu „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa” 

w ramach Priorytetu 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie                       

i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.  

45. Na wniosek radnego Artura Brodowskiego wyrażono zgodę na wprowadzenie na 

listopadowej sesji Rady Powiatu w Otwocku zadania pn.: „Wykonanie projektu 

wymiany parkietu w budynku Liceum Ogólnokształcącego im.  K.I. Gałczyńskiego                

w Otwocku z kwotą 12.000,00 zł.” 

46. Postanowiono o przeznaczeniu kwoty 50.000,00 zł na zadanie prowadzenia lodowiska 

w Otwocku w sezonie 2017/2018 pod warunkiem, że odpłatności za korzystanie                      

z lodowiska będą jednakowe dla mieszańców Otwocka, a także z terenu Powiatu 

Otwockiego. Jednocześnie w ramach dobrej współpracy Powiatu Otwockiego                        

z Miastem Otwock,  Zarząd Powiatu liczy na wsparcie finansowe z przeznaczeniem na 

bieżące potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

47. Postanowiono wystąpić do Pana Dariusza Tomczaka Pełnomocnika do Spraw 

Organizacji Wód Polskich w sprawie utworzenia na terenie Powiatu Otwockiego 

jednostki organizacyjnej Zarządy Zlewni, bądź też Nadzory Wodne. 

48. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy nr CRU/70/2017, 42/CRU/2017              

z gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Powiatu na zadanie pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na 

budowę drogi powiatowej Nr 2705W w Wiązownie ul. Kącka”.   

49. Pozytywnie odniesiono się do propozycji przeniesienia Nocnej i Świątecznej Pomocy 

Lekarskiej z Przychodni przy ul. Armii Krajowej 3 do budynku głównego Szpitala przy 

ul. Batorego 44 w Otwocku. 

50. Wyrażono zgodę na wynajem powierzchni  ok. 6 m
2
 znajdującej na parterze budynku 

głównego Szpitala przy ul. Batorego 44 w Otwocku z przeznaczeniem na kiosk 

handlowo-prasowy oraz powierzchni ok. 6 m
2
 stanowiącej pomieszczenie magazynowe 

zlokalizowane również na parterze budynku głównego Szpitala. 

51. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu Nr 3 do umowy nr CRU/66/2017, 

81/CRU/2017/ZDP z gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej 

dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, 

Michałówek, Duchnów. 

52. Postanowiono o zleceniu Panu Markowi Frelkowi Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego wykonania kosztorysu inwestorskiego remontu garażów posadowionych 

na terenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku ul. Pułaskiego 3A. 

53. Nie wyrażono zgody na montaż mikrostacji wzmacniającej sygnał sieci Orange na 

terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej 

w Otwocku przy ul. Majowej 17/19. 
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54. Wyrażono zgodę na wymianę pionów (rur) wody użytkowej oraz centralnego 

ogrzewania w pomieszczeniach wynajmowanych przez Fundację w budynku PCZ                

Sp. z o.o. 

55. W związku z pismem radnego Miasta Otwocka Marka Leśkiewicza w sprawie 

propozycji budowy taniego budynku komunalnego zdecydowano, iż budowa taniego 

budynku komunalnego nie jest w kompetencjach powiatu. 

56. W związku z pismem radnego Miasta Otwocka Marka Leśkiewicza w sprawie 

wdrożenia waluty lokalnej na terenie Powiatu Otwockiego zdecydowano o braku 

zainteresowania wdrożeniem waluty lokalnej na terenie Powiatu Otwockiego.   

 

 

Protokół Nr 169/17 z dnia 15.11.2017 r.  

 

57. Wyrażono zgodę na sfinansowanie przez powiat otwocki remontu schodów                           

i dostosowania do niepełnosprawnych wejścia głównego Szpitala, od Izby Przyjęć                     
i Nocnej Pomocy Lekarskiej poprzez przyjęcie w budżecie powiatu na 2017 rok kwoty 

10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie  dokumentacji technicznej. 

58. Wyrażono zgodę na uregulowanie przez powiat jako poręczyciela II raty pożyczki do 

WFOŚiGW na zakup nowych kotłów gazowych do Zakładu Pielęgnacyjno-

Opiekuńczego  w Józefowie w wysokości 35.063,00 zł.   

59. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w kwocie 2.000,00 zł zadania publicznego, 

realizowanego przez Stowarzyszenie Kultury Mazowsza pt. „XV Przegląd Chórów 

Powiatu Otwockiego”. 

60. Wyrażono zgodę na zmianę zakresu prac Spółki Wodnej Zakręt z koszenia rowu R-7              

i R-8 przebiegającego po gruntach miejscowości Zakręt oraz oczyszczenia z namułów 

przepustów, na koszenie rowu R-7 i R-8, odmulenie rowu R-8 oraz oczyszczenie                   

z namułów przepustów na rowie R-8. 

61. Wyrażono zgodę na ufundowanie nagrody w kwocie 500,00 zł w konkursie rzutów za            

3 pkt. 

62. 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 przekształcenia Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Stanisława Staszica  

w Otwocku przy ul. Marii Konopnickiej 3, 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2                   

w Zespole Szkół Nr 2  im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku przy ul.               

Pułaskiego 7, 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej 

Specjalnej Nr 3 dla Młodzieży Niesłyszącej  i Słabosłyszącej oraz Autyzmem, w tym            

z Zespołem Aspergera w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2                    

w Otwocku przy ul. Literackiej 8, 

- rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego               

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2018 rok. 

 

Protokół Nr 170/17 z dnia 24.11.2017 r.  

 

63. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia 

Powiatowi Otwockiemu pomocy rzeczowej polegającej na zakupie znaku aktywnego 
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D6B wbudowanego na przejściu dla pieszych w ul. Ślusarskiego przy skrzyżowaniu              

z ul. Karczewską w Otwocku. 

64. Pozytywnie zaopiniowano projekt budowy drogi gminnej – ul. Łąkowej w Otwocku,              

z następującą uwagą: 
- biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu (rzędne wysokościowe) najpóźniej na styku 

granic pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2762W – ul. Karaszewskiego w Otwocku 

z ul. Łąkową należy zaprojektować system odwodnienia drogi (studzienki ściekowe 

połączone ze studniami chłonnymi lub inne równie skuteczne rozwiązanie) 

zapobiegający zrzutowi wody opadowej z ul. Łąkowej w ul. Kraszewskiego.   

65. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 17/2017 do umowy Nr 211/2009 z dnia 

23.12.2009 r. dot. zmian w planie finansowym Warsztatów Terapii Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu „Jesteśmy!”. 

66. Postanowiono w ramach Patronatu Starosty ufundować medale i puchary - kwota 

1.300,00 zł, oraz nagrody i upominki - kwota 1.600,00 zł w związku z organizowanym 

Mikołajkowym Turniejem w Grapplingu o Puchar Starosty Otwockiego. 

67. Wyrażono zgodę na dokonanie korekty wyciągu Nr 732 z prot. Nr 169/17 z posiedzenia 

dn. 15.11.2017 r. tj. ufundowanie nagrody w kwocie 500,00 zł w postaci profesjonalnej 

piłki do koszykówki oraz bonów upominkowych. 

68. Wyrażono pozytywną opinię dla projektu rozbudowy  ul. Warszawskiej w Otwocku. 

69. Wyrażono pozytywną opinię dla inwestycji „Budowa autostrady A2 Warszawa – 

Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego od 

węzła „Lubelska” (bez węzła) w km 489+325,68 do km 491+267,40 – etap I. 

70. Wyrażono pozytywną opinię dla inwestycji „Budowa autostrady A2 Warszawa – 

Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego od 

km 491+267,40 do km 494+905,40  (z węzłem „Konik”) – etap II”. 

71. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Wydawnictwem Świdermajer w zakresie 

przygotowania katalogu detalu architektonicznego stylu Świdermajer na kwotę 
13.000,00 zł. 

 

Protokół Nr 171/17 z dnia 29.11.2017r. 

 

72. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1/2017 do umowy nr UUG/53/2017, 

107/CRU/2017/ZDP z gminą Celestynów w przedmiocie udzielenia powiatowi pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa                          

i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock-

Pogorzel-Stara Wieś”, z uwagą o wprowadzenie zapisu dot. przedłużenia terminu 

realizacji umowy do 30 listopada 2017 r. 

73. Wyrażono zgodę na zakup samochodu ciężarowego przez ZDP. 

74. Wyrażono zgodę na udzielenie Honorowego Patronatu Starosty Otwockiego na 

współtworzenie wydawnictwa muzycznego w formie płyty zespołu Świdermajer 

Orkiestra, oraz wsparcie finansowe w ramach promocji powiatu w kwocie 4.000,00 zł; 

(usługa promocji w ramach umieszczenia logo powiatu otwockiego na płycie zespołu). 

 

Protokół Nr 172/17 z dnia 07.12.2017 r.  

 

75. Omówiono sytuację w PCZ Sp. z o.o. pod względem organizacyjnym, kadrowym, 

ekonomicznym.  

76. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy Nr WIN/16/2017 z dnia 

29.03.2017 r. z Miastem Otwock w przedmiocie 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. 

77. Zapoznano się z Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

dla Powiatu Otwockiego po aktualizacji uzgodnionej z włodarzami jst. Zarząd 
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zawnioskował o zebranie ofert na aktualizację Planu w przedmiocie badań 

statystycznych, charakterystyki powiatu otwockiego.   

78. Przyjęto sprawozdanie z dnia 31.10.2016 r. Stowarzyszenia Na Rzecz Zabytków 

Fortyfikacji „Pro Fortalicium”, tym samym odstąpiono od procedury zwrotu środków 

od Stowarzyszenia.  

79. Wyrażono pozytywną opinię dla projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 2713W                

w miejscowościach Stara Wieś i Dąbrówka  związanej z budową chodnika w obrębie tej 

drogi. 

80. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miastem Otwock w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej powiatowi polegającej na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla 

pieszych w drogach powiatowych poprzez ich doświetlenie z uwagą: projekt 

doświetlenia przejścia dla pieszych należy dostosować do planowanej rozbudowy ul. 

Czaplickiego i Samorządowej oraz opracować projekt na usunięcie ewentualnej kolizji 

w trakcie rozbudowy.     

 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

 

      Mirosław Pszonka 


