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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 8 grudnia 2017  r. do dnia 31.01.2018 r. 

 
W wyżej wymienionym okresie odbyło się  8 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 173/17, 

174/17, 175/17, 176/18, 177/18, 178/18, 179/18, 180/18). 
 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 
Protokół Nr 173/17 z dnia 13.12.2017 r. 

1. Ustalenia kryteriów II etapu rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub 
uzdolnienia prowadzone w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Michała 
Elwiro Andriollego w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10. 

 
Protokół Nr 177/18 z dnia 11.01.2018 r. 

2. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Józefów. 
3. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Karczew 
4. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiązowna. 

 
Protokół Nr 178/18 z dnia 17.01.2018 r. 

5. Zmieniająca uchwałę Nr 160/XXI/17 z dnia 24  stycznia  2017 r. w sprawie powołania  
doraźnej Komisji  Statutowej. 
 

Protokół Nr 179/18 z dnia 24.01.2018 r. 

6. Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na działania 
związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych                      
i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego 
Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych. 

7. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Otwockiego oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 31/2 o pow. 0,1689 ha z obr. 165 
w Otwocku. 
 

Protokół Nr 180/18 z dnia 31.01.2018 r.  

8. Zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. 
– Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm. 

9. Zmian w uchwale Nr 231/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018-2031. 

10. Zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 
11. Zatwierdzenia do realizacji w latach 2018-2020 projektu pn. „Poprawa funkcjonowania 

osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług 
socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie 
włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi 
opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020. 

12. Trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu  Powiatu Otwockiego dla 
niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych 
szkół  placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania                                  
i wykorzystywania. 
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II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 173/17 z dnia 13.12.2017 r. 

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

14. Przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych  dodatku motywacyjnego. 
15. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury 

im. M.E. Andriollego w Otwocku  przy  ul. Poniatowskiego 10 do reprezentowania 
Powiatu Otwockiego w związku uczestnictwem w programie Erasmus + w ramach 
projektu „BLIŻEJ EUROPY”, w tym do podpisania i złożenia  wniosku                                   
o dofinansowanie, podpisania umowy oraz innych działań w imieniu Powiatu 
Otwockiego. 

16. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Nr 2 w Otwocku  przy  ul. Literackiej 8 do reprezentowania Powiatu 
Otwockiego w związku z uczestnictwem w programie Erasmus + w ramach projektu 
„SZKOŁA OTWARTA NA ŚWIAT”, w tym do podpisania  i złożenia  wniosku                      
o dofinansowanie, podpisania umowy oraz innych działań w imieniu Powiatu 
Otwockiego.  

17. 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. 

18. Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie  zadania  Powiatu Otwockiego z zakresu 
pomocy społecznej polegającego  na prowadzeniu   Domu Pomocy Społecznej dla osób 
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w drodze powierzenia  zadania publicznego 
w 2018 roku. 
 

Protokół Nr 174/17 z dnia 20.12.2017 r. 

19. Wyboru ofert na powierzenie organizacjom  pozarządowym prowadzącym  działalność 
pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej  w Powiecie 
Otwockim w roku 2018. 

20. 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 175/17 z dnia 28.12.2017 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. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K. I. 
Gałczyńskiego w Otwocku  przy  ul. Gen. J. Filipowicza 9 do reprezentowania Powiatu 
Otwockiego w związku z uczestnictwem w programie Erasmus + w ramach projektu 
„Rozwijamy Skrzydła”, w tym do podpisania i złożenia  wniosku  o dofinansowanie, 
podpisania umowy oraz innych działań w imieniu Powiatu Otwockiego. 

23. 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 2018 roku. 

 
Protokół Nr 176/18 z dnia 05.01.2018 r.  

24. Przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek 
organizacyjnych Powiatu Otwockiego w roku 2018. 

25. 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 2018. 

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

27. Zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. 
– Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok. 

 
Protokół Nr 177/18 z dnia 11.01.2018 r.  

28. Przedłużenia Panu Jackowi Urbaniakowi powierzenia stanowiska dyrektora 
Powiatowego Gimnazjum Specjalnego Nr 21 w Otwocku, ul. Mickiewicza 43/47. 

29. Wykonania uchwały Nr 207/XXVII/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 września 
2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego stanowiącej działkę ew. nr 73/9 o pow. 0,3000 ha z obr. 8                          
w Otwocku. 

30. Wykonania uchwały Nr 208/XXVII/17 Rady Powiatu  w Otwocku z dnia 28 września 
2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego składającej się z działek ew. nr 73/10, 73/13 i 73/5 o łącznej pow. 
0,3001 ha z obr. 8 w Otwocku. 

31. Wykonania uchwały Nr 209/XXVII/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 września 
2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego stanowiącej działkę ewidencyjną nr 73/11 o pow. 0,2844 ha z obr. 
8 w Otwocku. 

32. Wykonania uchwały Nr 210/XXVII/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 września 
2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego składającej się z działek ew. nr 73/12 i 73/14 o łącznej pow. 0,3000 
ha z obr. 8 w Otwocku. 

 
Protokół Nr 178/18 z dnia 17.01.2018 r. 

33. Ustalenia dodatku motywacyjnego dla Pana Jacka Urbaniaka dyrektora Powiatowego 
Gimnazjum Specjalnego Nr 21 w Otwocku, ul. Mickiewicza  43/47. 

34. Ustalenia dodatku funkcyjnego dla Pana Jacka Urbaniaka dyrektora Powiatowego 
Gimnazjum Specjalnego Nr 21 w Otwocku, ul. Mickiewicza  43/47. 

35. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 do 
reprezentowania Powiatu Otwockiego w związku z zamiarem uczestnictwa w programie 
Erasmus+  w ramach projektu „ UWIERZ W SIEBIE, POTRAFISZ TO ZROBIĆ. 
KREATYWNI NAUCZYCIELE – SUKCES UCZNIÓW                                                         
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ”,  w tym do podpisania i złożenia  
wniosku o dofinansowanie, podpisania  umowy oraz innych  działań  w imieniu Powiatu 
Otwockiego.  

36. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych im. Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3 do 
reprezentowania Powiatu Otwockiego w związku z zamiarem uczestnictwa                        
w programie  Erasmus+ w ramach projektu „POZNAWANIA EUROPEJSKIEGO 
RYNKU PRACY”, w tym do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie, 
podpisania umowy oraz innych działań w imieniu Powiatu  Otwockiego. 

37. Udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu  Powiatu Otwockiego czynności 
związanych  z realizacją projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie otwockim (III). 

38. Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady  Powiatu w Otwocku w sprawie  
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla niepublicznych 
szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej  pobrania i wykorzystywania. 
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Protokół Nr 179/18 z dnia 24.01.2018 r. 

39. Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku                 
z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

40. Naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację 
zadań publicznych w 2018 roku z zakresów: wspierania                                                             
i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury  i dziedzictwa narodowego. 

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 350.000,00 zł.  

 
III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 173/17 z dnia 13.12.2017 r. 

42. Przyjęto informację Oświaty Powiatowej w sprawie budżetu oświaty 2017-2018.  
43. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy Nr CRU/70/2017, 42/CRU/2017   

z dnia 15.02.2017 r. 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”. 

44. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy Nr CRU/330/2017/ZDP, 
CRU/310/2017 z dnia 31.07.2017 r. z gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci wykonanej dokumentacji projektowej oraz 
zakupu materiałów drogowych dla realizacji modernizacji drogi powiatowej nr 2702W – 
ul. Asfaltowa w m. Zakręt poprzez przebudowę drogi w granicach istniejącego pasa 
drogowego usytuowanego na działce ew. nr 381 w obr. geodezyjnym nr 26 – Zakręt na 
odc. od drogi krajowej nr 2 do granicy gminy Wiązowna. 

45. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu nr 4 do umowy Nr CRU/66/2017 z gminą 
Wiązowna w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci 
materiałów drogowych na modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, 
Michałówek, Duchnów.   

46. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu nr 3 do umowy Nr CRU/164/2017, 139/2017/ZDP 
z gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Pomoc finansowa dla 
powiatu otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, 
Michałówek, Duchnów”. 

47. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia 
pomocy finansowej powiatowi otwockiemu polegającej na przekazaniu środków na 
wykonanie remontu łącznika między ul. Sołecką, a ul. Kraszewskiego (chodnik). 

48. Przyjęto do wiadomości relację ze spotkania Wicestarosty dn. 08.12.2017 r. w sprawie 
tuneli podziemnych w gminie Józefów. 

 
Protokół Nr 174/17 z dnia 20.12.2017 r. 

49. Wyrażono zgodę na dofinansowanie rozgrywek ligi koszykówki 3Basket w 2018 r. 
kwotą 10.000,00 zł. 

50. Wyrażono zgodę na wsparcie 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy                     
w wysokości 10.000,00 zł. 

51. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 21/2017 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. 
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52. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 17/2017 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 roku 2017. 

53. Nie wyrażono zgody na udostępnienie pomieszczeń piwnicy przy ul. Pułaskiego 7B                
w Otwocku na rzecz ZNP Zarząd Oddziału Powiatowego w Otwocku. 

54. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie ustalenia kwoty odszkodowania 
za grunt, stanowiący działki ewidencyjne nr 30/1 i 36 z obrębu 49 w Józefowie o łącznej 
pow. 2 985 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Otwocku, w chwili wywłaszczenia, 
prowadził księgę wieczystą nr WA1O/00025637/1, 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 wraz z dojazdami,                                  
w miejscowościach Józefów i Otwock. 

55. Upoważniono Przewodniczącego Zarządu Mirosława Pszonkę do przygotowania na 
najbliższą sesję Rady Powiatu w Otwocku uzasadnienia do nieuwzględnionych 
wniosków Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego do budżetu Powiatu na rok 
2018. 

 
Protokół Nr 176/18 z dnia 05.01.2018 r.  

56. Przyjęto Sprawozdanie Starosty Otwockiego z dnia 31 grudnia 2017 r. z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku  za 2017 rok.  

57. Zaakceptowano wybór zlecenia Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób                                
z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Otwocku zadania Powiatu Otwockiego                      
z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej 
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w 2018 r. 

 
Protokół Nr 177/18 z dnia 11.01.2018 r. 

58. Wyrażono zgodę na realizację wniosku Towarzystwa „Przywróć Dzieciństwo”               
TPDzUL, Koło Terenowe „Świder”  w sprawie dofinansowania kwotą  1.200,00 zł 
zadania  pn. „Zima  w Świdrze”  w okresie 15-28 stycznia 2018 r. 

59. W związku z wnioskiem Fundacji Wspierania Kultury Brzegi Andriollego wyrażono 
zgodę na nieodpłatne przekazanie 150 m2 płytek chodnikowych na rzecz Fundacji. 

60. W związku z wnioskiem Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP  w Otwocku wyrażono 
zgodę na podłączenie linii telefonicznej do lokalu przy ul. Andriollego 80                                    
w Otwocku. 

 
Protokół Nr 178/18 z dnia 17.01.2018 r.   

61. Przyjęto Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Otwocki w 2017 roku i przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Radzie Powiatu, 
dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez powiat oraz związkom zawodowym 
zrzeszającym nauczycieli. 

62. W sprawie poprawek do Statutu Powiatu Otwockiego przyjętych przez Komisję 
Statutową postanowiono aby członkowie Zarządu w terminie 7 dni złożyli Staroście 
poprawki do przedłożonego Statutu, celem przekazania dokumentu Kancelarii 
Adwokackiej do zaopiniowania.   

63. W sprawie pisma Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. K. I. Gałczyńskiego 
Joanny Michalczyk w sprawie zdemontowanej klepki w budynku szkoły postanowiono, 
iż decyzja z powyższej sprawie powinna zapaść po konsultacji z Konserwatorem 
Zabytków w terminie do końca stycznia 2018 r. 

64. Wyrażono zgodę, aby dn. 26.01.2018 r. zorganizować spotkanie                                      
z przedstawicielami gmin, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                        
w Otwocku, Komendy Powiatowej Policji w Otwocku oraz Fundacji NAVIGATOR                 
w sprawie możliwości zorganizowania Pokazów Lotniczych na lotnisku w Sobieniach 
Królewskich w terminie 16.06.-17.06.2018 r. 
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Protokół Nr 179/18 z dnia 24.01.2018 r. 

65. Wyrażono zgodę Katolickiemu Stowarzyszeniu Filmowego im. św. Maksymiliana 
Marii Kolbego na wydłużenie terminu złożenia korekty do sprawozdania z realizacji 
zadania publicznego pn.: „Prezentacja filmów nagrodzonych na Międzynarodowym 
Katolickim Festiwalu Filmów  i Multimediów”. 

66. Wyrażono zgodę usytuowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej na nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Otwockiego,  położonej w Otwocku, oznaczonej                     
w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 20/10 z obr. 239, dla której Sąd Rejonowy w 
Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 
WA1O/00053644/8. 

67. Wyrażono zgodę na bezpłatne umieszczenie dwóch banerów reklamowych Fundacji 
Domowe Hospicjum Dziecięce „PROMYCZEK” na ogrodzeniu od ul. Karczewskiej, 
oraz od ul. Batorego w Otwocku; (ogrodzenie PCZ Sp. z o.o. w Otwocku). 

68. Wyrażono zgodę na przekazanie kwoty 7.331,50 zł (jako 10 % dofinansowania) na 
rozszerzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób               
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku, ul. Moniuszki 41, z warunkiem 
że WTZ pozyska pozostałe 90% kosztów. 

 
Protokół Nr 180/18 z dnia 31.01.2018 r. 

69. Postanowiono o udzieleniu wsparcia finansowego dla laureatów konkursu „Fizyczne 
Ścieżki” w wysokości 1.500,00 zł. 

70. Postanowiono o nie zgłaszaniu Powiatu Otwockiego do współorganizacji Dożynek 
Województwa Mazowieckiego w 2018 roku. 

71. Zaakceptowano projekt pisma do Wójta Gminy Wiązowna Janusza Budnego w sprawie 
wydarzenia pn.: „Półmaraton Wiązowski”, z deklaracją wsparcia finansowego przed 
podjęciem uchwały przez Radę Powiatu w sprawie zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 
Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm. na sesji planowanej na dzień 8 lutego 2018 r. 

72. Postanowiono o nagrodzeniu wyróżniającej się pielęgniarce i położnej pracującej na 
obszarze Powiatu Otwockiego kwotą w wysokości po 2.000,00 zł netto. 
Zarząd postanowił wystąpić do Prezesa PCZ Sp. z o.o. z prośbą o wskazanie 
wyróżniającej się pielęgniarki i położnej. 

73. Zapoznano się z prognozą naboru do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 
w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020  w związku z wdrożeniem reformy oświaty. 
Dokument został przekazany do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu celem zapoznania.   

74. Przyjęto informację ze spotkania dn. 26.01.2018 r. Starosty z przedstawicielami gmin, 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku, Komendy Powiatowej 
Policji w Otwocku oraz Fundacji NAVIGATOR w sprawie możliwości zorganizowania 
Pokazów Lotniczych na lotnisku w Sobieniach Królewskich w terminie 16.06.-
17.06.2018 r. 

75. Wyrażono zgodę na wsparcie finansowe w wysokości 5.000,00 zł wydania płyty 
Gminnego Ludowego Zespołu „Kądziołeczka” z Osiecka w ramach promocji powiatu – 
poprzez umieszczenie logo powiatu na płytach. 

76. Wykonując uchwałę Nr CDVII/164/17 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 11 
października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna w ilości około                    
100 m3 uzyskanego  w wyniku dokonania wycięcia drzew z nieruchomości oznaczonej 
jako działka ew. nr 211/1 obr. Kępa Nadbrzeska gm. Karczew stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego, wyrażono zgodę na sprzedaż drewna topolowego z ceną 
wywoławczą  w wysokości 50,00 zł/m3. 
 

Przewodniczący Zarządu 
    Mirosław Pszonka   


