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 REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU 

 

UCHWAŁY RADY POWIATU W OTWOCKU 

Lp. Nr uchwały Data 

 

Podjęto uchwały 

 

Publikacje                     

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Mazowieckiego 

Zmiany uchwał 

Uwagi (utrata         

mocy, niezgodność                     

z prawem, uchylenie) 

 

I KADENCJA  1998 – 2002  

 

Rok 1998 

1. I/1/98 10 listopada w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego   archiwalna 

2. I/2/98 10 listopada w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego   archiwalna 

3. I/3/98 10 listopada w sprawie wyboru Starosty Powiatu Otwockiego   archiwalna 

4. I/4/98 10 listopada w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Otwockiego   archiwalna 

5. I/5/98 10 listopada w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Otwockiego   archiwalna 

6. 5a/II/98 10 grudnia w sprawie Zasad Organizacji Powiatu Otwockiego  zm. uchwałą               

10/III/98 

uchylona uchwałą  

53/VIII/1999 

7. 6/II/98 10 grudnia w sprawie powołania Komisji ds. Przygotowania Projektu Statutu 

Powiatu Otwockiego 

  archiwalna 

8. 7/III/1998 28 grudnia w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej    archiwalna 

9. 8/III/1998 28 grudnia w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego   archiwalna 

10. 9/III/1998 28 grudnia w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu  zm. uchwałami: 

118/XVII/2000 

119/XVII/2000 

120/XVII/2000 

121/XVII/2000 

252/XXXIII/2002 

253/XXXIII/2002 

255/XXXIII/2002 

256/XXXIII/2002 

257XXXIII/2002 

archiwalna 

11. 10/III/1998 28 grudnia w sprawie zmiany uchwały Nr 5/III/98 Rady Powiatu Otwockiego z dnia   

10 grudnia 1998 r. w sprawie Zasad Organizacji Powiatu Otwockiego 

  archiwalna 

12. 11/III/1998 28 grudnia w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń dla Starosty i Wicestarosty,     

z którymi stosunek pracy nawiązuje się na podstawie wyboru 

  utrata mocy  

na podst. uchwały 

117/XVII/2000 
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Rok 1999 

13. 12/IV/1999 26 stycznia  w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu w 

Otwocku oraz zasad jej przyznawania i wypłacania 

  uchylona uchwałą 

247/XXXII/2002 

14. 13/IV/1999 26 stycznia  w sprawie nawiązania stosunku pracy z członkiem Zarządu Jolantą 

Koczorowską oraz ustalenia warunków jej wynagrodzenia 

  archiwalna 

15. 14/IV/1999 26 stycznia w sprawie nawiązania stosunku pracy z członkiem Zarządu Tomaszem 

Grzanką oraz ustalenia warunków jego wynagradzania 

  archiwalna 

16. 15/IV/1999 26 stycznia w sprawie powołania przewodniczących komisji Rady Powiatu w 

Otwocku 

 zm. uchwałami: 

154/XXIII/2001 

155/XXIII/2001 

archiwalna 

17. 16/IV/1999 26 stycznia w sprawie powołania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, 

sekretarza i pozostałych członków komisji rewizyjnej 

 zm. uchwałą: 

254/XXXIII/2002 

archiwalna 

18. 17/IV/1999 26 stycznia w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Otwockiego    archiwalna 

19. 18/IV/1999 26 stycznia w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Otwockiego   archiwalna 

20. 19/IV/1999 26 stycznia w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg 

Powiatowych, Powiatu Otwockiego 

   

21. 20/V/1999 2 marca w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie     

22. 21/V/1999 2 marca w sprawie upoważnienia do zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu 

Warszawskiego o realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych  

  archiwalna 

23. 22/V/1999 2 marca w sprawie przystąpienia Powiatu Otwockiego do Związku Powiatów 

Polskich  

  utrata mocy § 3 

na podst. uchwały 

14/IV/2003 

24. 23/VI/1999 25 marca w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Otwocku-Świdrze, ul. Majowa 

17/19 

   

25. 24/VI/1999 25 marca w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w 

Otwocku, ul. Literacka 8 

   

26. 25/VI/1999 25 marca w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Szpitalu w Józefowie,   

ul. 3 Maja 127 działającym w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole 

Publicznych Zakładów Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej dla 

Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy 

  archiwalna 

Szkoła przekazana 

Marszałkowi Woj. 

Mazowieckiego 

27. 26/VI/1999 25 marca w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Państwowym Szpitalu 

Klinicznym Nr 2 im. prof. Adama Grucy w Otwocku, ul. Konarskiego 13 

  archiwalna 

28. 27/VI/1999 25 marca w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół 

Specjalnych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych 

Zakładów Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i 

  archiwalna 

Szkoła przekazana 

Marszałkowi Woj. 
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Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy Mazowieckiego 

29. 28/VI/1999 25 marca w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym Nr 5 w Otwocku, ul. Bernardyńska 13 

  archiwalna 

30. 29/VI/1999 25 marca w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Szpitalu 

Rehabilitacyjnym „Dzieciakowo” w Józefowie, ul. Klimatyczna 3 

działającym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej    

w Otwocku, ul. Batorego 44 

  archiwalna 

31. 30/VI/1999 25 marca w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym Nr 4 „Jędruś” w Józefowie, ul. Główna 10 

   

32. 31/VI/1999 25 marca w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Szpitalu 

Rehabilitacyjnym w Józefowie, ul. Sienkiewicza 28 działającym                 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Otwocku, 

ul. Batorego 44 

  archiwalna 

33. 32/VI/1999 25 marca w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Józefowie-Michalinie, ul. Ks. 

Malinowskiego 7 

  archiwalna 

34. 33/VI/1999 25 marca w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Otwocku-

Świdrze, ul. Kołłątaja 61/63 w Międzygminnym Dziennym Ośrodku dla 

Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym w Otwocku,                 

ul. Kołłątaja 61/63 

  archiwalna 

35. 34/VI/1999 25 marca w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w 

Otwocku,             ul. Narutowicza 80 

  archiwalna 

Szkoła przekazana 

Marszałkowi Woj. 

Mazowieckiego 

36. 35/VI/1999 25 marca w sprawie założenia Powiatowego Gimnazjum w Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w 

Otwocku, ul. Literacka 8 

   

37. 36/VI/1999 25 marca w sprawie założenia Powiatowego Gimnazjum w szpitalu w Józefowie,    

ul. 3 Maja 127 działającym w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole 

Publicznych Zakładów Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej dla 

Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy 

  archiwalna 

Szkoła przekazana 

Marszałkowi Woj. 

Mazowieckiego 

38. 37/VI/1999 25 marca w sprawie założenia Powiatowego Gimnazjum w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w 

Otwocku, ul. Narutowicza 80 

  archiwalna 

Szkoła przekazana 

Marszałkowi Woj. 

Mazowieckiego 

39. 38/VI/1999 25 marca w sprawie założenia Powiatowego Gimnazjum w Państwowym Szpitalu 

Klinicznym Nr 2 im. prof. Adama Grucy w Otwocku, ul. Konarskiego 13 

  archiwalna 

40. 39/VI/1999 25 marca w sprawie założenia Powiatowego Gimnazjum Specjalnego w    



 4 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Otwocku-Świdrze, ul. 

Majowa 17/19 

41. 40/VI/1999 25 marca w sprawie założenia Powiatowego Gimnazjum w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym Nr 5 w Otwocku, ul. Bernardyńska 13 

   

42. 41/VI/1999 25 marca w sprawie założenia Powiatowego Gimnazjum w Zespole Szkół 

Specjalnych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych 

Zakładów Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i 

Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy 

  archiwalna 

Szkoła przekazana 

Marszałkowi Woj. 

Mazowieckiego 

43. 42/VI/1999 25 marca w sprawie uchwalenia budżetu na 1999 rok  zm. uchwałami: 

54/VIII/1999 

74/X/1999 

77/X/1999 

83/XII/1999 

86/XII/1999 

90/XIII/1999 

archiwalna 

44. 43/VII/1999 29 kwietnia w sprawie nawiązania stosunku pracy z członkiem Zarządu Panią Jolantą 

Koczorowską 

  archiwalna 

45. 44/VII/1999 29 kwietnia w sprawie nawiązania stosunku pracy z członkiem Zarządu Panem 

Tomaszem Grzanką 

  archiwalna 

46. 45/VII/1999 29 kwietnia w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Otwockiego    archiwalna 

47. 46/VII/1999 29 kwietnia w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Otwockiego   archiwalna 

48. 47/VII/1999 29 kwietnia w sprawie przyjęcie „Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 

szkoły” 

 zm. uchwałą  

60/IX/1999          

archiwalna 

49. 48/VII/1999 29 kwietnia w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Otwocku,                   

ul. Słowackiego 4/10 

  archiwalna 

50. 49/VII/1999 29 kwietnia w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej             

w Otwocku-Świdrze, ul. Kołłątaja 61/63 

  archiwalna 

51. 50/VII/1999 29 kwietnia w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawierania w imieniu 

Powiatu porozumień i umów z innymi powiatami, gminami i 

organizacjami pozarządowymi w sprawach związanych z realizacja zadań 

powiatu wykonywanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

  archiwalna 

52. 51/VII/1999 29 kwietnia w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I 

kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu 

w złotych stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii pracowników 

jednostek organizacyjnych Powiatu  

 zm. uchwałami:  

55/VIII/1999          

134/XVIII/2000 

 

utrata mocy, 

w części, na podstawie 

uchwały 

172/XXV/2001 
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archiwalna 

53. 52/VII/1999 29 kwietnia w sprawie powołania powiatowej komisji inwentaryzacyjnej  zm. uchwałami:  

102/XV/2000 

175/XXV/2001 

269/XXXV/2002 

13/IV/2003 

40/VI/2003 

46/VIII/2003 

248/XXXVII/2005 

46/VI/2007 

archiwalna 

54. 53/VIII/1999 31 maja w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Otwockiego Nr 62, poz. 2105  

z 1999 r. 

zm. uchwałą  

168/XXV/2001 

 

utrata mocy na 

podstawie uchwały  

211/XXIX/2001 

55. 54/VIII/1999 31 maja zmieniająca Uchwałę Nr 42/VI/1999 z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu na rok 1999  

  archiwalna 

56. 55/VIII/1999 31 maja w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I 

kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu 

w złotych, stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii 

zaszeregowania pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu 

 zm. uchwałami: 

59/VIII/1999 

133/XVIII/2000 

134/XVIII/2000 

138/XIX/2000     

 

utrata mocy, w części, 

na podstawie uchwały  

171/XXV/2001 

 

utrata mocy, w części, 

na podstawie uchwały  

172/XXV/2001 

 

archiwalna   

57. 56/VIII/1999 31 maja w sprawie przejęcia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Otwocku, ul. Batorego 44 

   

58. 57/IX/1999 25 czerwca w sprawie wyboru banku do wykonywania obsługi budżetu Powiatu    archiwalna 

59. 58/IX/1999 25 czerwca w sprawie uchwalenia planu finansowego na 1999 r. Powiatowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

 zm. uchwałą  

82/XI/1999 

archiwalna 

60. 59/IX/1999 25 czerwca w sprawie zmiany Uchwały Nr 55/VIII/1999 z dnia 31 maja 1999 r.,           

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I 

kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu 

w złotych, stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii 

zaszeregowania pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu 

 zm. uchwałą  

80/XI/1999 

utrata mocy  

na podstawie uchwały 

171/XXV/2001 

 

utrata mocy, w części, 

na podstawie uchwały 

172/XXV/2001 

61. 60/IX/1999 25 czerwca w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 

szkoły lub placówki” 

  archiwalna 
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62. 61/IX/1999 25 czerwca w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. A. Grucy w 

Otwocku,              ul. Konarskiego 13 

  archiwalna 

63. 62/IX/1999 25 czerwca w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Szpitalu 

Uzdrowiskowym w Józefowie przy ul. 3. Maja 127 działającym w 

Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Zakładów Neuropsychiatrycznej 

Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy  

  archiwalna 

64. 63/IX/1999 25 czerwca w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących      

w Szpitalu Klinicznym Nr 2 im. prof. Adama Grucy w Otwocku,               

ul. Konarskiego 13 

  archiwalna 

65. 64/IX/1999 25 czerwca w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących       

w Szpitalu Uzdrowiskowym w Józefowie przy ul. 3. Maja 127 

działającym w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Zakładów 

Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży w 

Zagórzu k/Warszawy 

  archiwalna 

66. 65/IX/1999 25 czerwca w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Otwocku 

  archiwalna 

67. 66/IX/1999 25 czerwca w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej p.n. Powiatowy Zespół 

Obsługi Finansowej Szkół 

  uchylona uchwałą                

72/X/1999 

 

utrata mocy             

 na podstawie uchwały  

125/XVII/2000 

68. 67/IX/1999 25 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej 

oraz zatwierdzenia Regulaminu jej działania 

 zm. uchwałą 

312/XXXIX/14 

 

69. 68/IX/1999 25 czerwca w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej   archiwalna 

70. 69/X/1999 23 września w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, ul. Batorego 44 

  uchylona uchwałą                

17/IV/2003 

71. 70/X/1999 23 września w sprawie przekształcenia Sanatorium Pożółtaczkowego w Józefowie         

w Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  

  archiwalna 

72. 71/X/1999 23 września w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sanatorium 

Rehabilitacyjnym w Józefowie przy ul. Sienkiewicza 28 

  rozstrzygnięcie 

nadzorcze 

P-0914/71/99  

z 05.10.1999 r. 

stwierdzenie 



 7 

nieważności uchwały 

73. 72/X/1999 23 września w sprawie przekształcenia Zespołu Obsługi Finansowej Szkół                           

w Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Szkół 

  archiwalna 

74. 73/X/1999 23 września w sprawie utworzenia środka specjalnego jednostki organizacyjnej 

Komendy Powiatowej Policji  

  archiwalna 

75. 74/X/1999 23 września zmieniająca uchwałę Nr 42/VI/1999 z dnia 25 marca 1999 roku w 

sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 rok 

  archiwalna 

76. 75/X/1999 23 września w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu  

 zm. uchwałą 

193/XXVII/2001 

233/XXX/2002 

uchylona uchwałą 

292/XLV/2006 

77. 76/X/1999 23 września w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Otwocku  

 zm. uchwałą 

125/XVII/2000 

 

utrata mocy              

na podstawie uchwały  

50/IX/2003 

78. 77/X/1999 23 września zmieniająca uchwałę Nr 42/VI/1999 z dnia 25 marca 1999 roku w 

sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 rok 

  archiwalna 

79. 78/XI/1999 9 listopada w sprawie przystąpienia do tworzenia Stowarzyszenia Powiatów i Gmin 

Nadświdrzańskich oraz obszaru Mazowieckiego Parku Krajobrazowego  

  archiwalna 

80. 79/XI/1999 9 listopada w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44 

 zm. uchwałami  

203/XXVIII/2001 

308/XLV/2006 

61/IX/11 

utrata mocy  

na podstawie uchwały 

150/XVIII/12  

 

81. 80/XI/1999 9 listopada w sprawie zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych 

stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego dla poszczególnych kategorii pracowników jednostek 

organizacyjnych Powiatu  

  utrata mocy              

na podstawie uchwały 

171/XXV/2001 

82. 81/XI/1999 9 listopada w sprawie udzielenia dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora 

finansów publicznych, a realizującym zadania powiatu 

  utrata mocy              

na podstawie uchwały  

92/XVI/2004 

83. 82/XI/1999 9 listopada w sprawie zmiany uchwały Nr 58/IX/1999 Rady Powiatu w Otwocku        

w sprawie uchwalenia planu finansowego na 1999 r. Powiatowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

  archiwalna 

84. 83/XII/1999 7 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 42/VI/1999 z dnia 25 marca 1999 roku w 

sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 r. 

  archiwalna 

85. 84/XII/1999 7 grudnia w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie gabinetu stomatologicznego          

i nieodpłatne przekazanie sterylizatora  

  archiwalna 

86. 85/XII/1999 7 grudnia w sprawie wyrażenia zgody na zakup spirometru    archiwalna 

87. 86/XII/1999 7 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 42/VI/1999 z dnia 25 marca 1999 roku w 

sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 rok 

  archiwalna 
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88. 87/XII/1999 7 grudnia w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Jolanty Koczorowskiej                              

z członkowstwa w Zarządzie Powiatu w Otwocku  

  archiwalna 

89. 88/XIII/1999 30 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2000 rok  zm. uchwałami: 

96/XIV/2000 

101/XV/2000 

114/XVI/2000 

115/XVI/2000 

129/XVII/2000 

136/XVIII/2000 

139/XIX/2000 

140/XIX/2000 

141/XIX/2000 

143/XX/2000 

146/XXI/2000 

147/XXI/2000 

archiwalna 

90. 89/XIII/1999 30 grudnia w sprawie udzielenia poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciągniętego 

przez Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku,              

ul. Batorego 44 

  archiwalna 

91. 90/XIII/1999 30 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 42/VI/1999 z dnia 25 marca 1999 roku w 

sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 1999 rok 

  archiwalna 

92. 91/XIII/1999 30 grudnia w sprawie wybory członka Zarządu Powiatu   archiwalna 

93. 92/XIII/1999 30 grudnia w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Karczew dotyczącego 

dofinansowania budowy szkoły ponadpodstawowej w Karczewie 

  archiwalna 

Rok 2000 

94. 93/XIV/2000 25 lutego w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowe w Sanatorium 

Rehabilitacyjnym w Józefowie przy ul. Sienkiewicza 28  

  archiwalna 

95. 94/XIV/2000 25 lutego w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego 

Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Batorego 44            

w Otwocku 

  utrata mocy na 

podstawie uchwały 

114/XIV/11 

96. 95/XIV/2000 25 lutego w sprawie zakupu i darowizny aparatury oraz sprzętu medycznego    archiwalna 

97. 96/XIV/2000 25 lutego zmieniająca uchwałę Nr 88/XIII/1999 z dnia 30 grudnia 1999 roku w 

sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2000 rok 

  archiwalna 

98. 97/XIV/2000 25 lutego w sprawie budowy mostu na rzece Świder    

99. 98/XIV/2000 25 lutego w sprawie założenia Liceum Ekonomicznego w Zespole Szkół w Kołbieli 

przy ul. Parkowej 18A 

  archiwalna 

100. 99/XIV/2000 25 lutego w sprawie przekazania Gminie Celestynów prowadzenia Zespołu Szkół       

w Celestynowie  

  archiwalna 

101. 100/XV/2000 27 kwietnia w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu   sygn. akt III SA 
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Otwockiego w 1999 roku i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu         

za ten rok  

1765/00 – wyrok  

z 03.11.2000 r.  

po rozpoznaniu  

ze skargi RIO 

NSA stwierdziło 

nieważność zaskarżonej 

uchwały 

102. 101/XV/2000 27 kwietnia zmieniająca uchwałę Nr 88/XIII/1999 z dnia 30 grudnia 1999 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2000  

  archiwalna 

103. 102/XV/2000 27 kwietnia zmieniająca uchwałę Nr 52/VII/1999 z dnia 29 kwietnia 1999 r. w 

sprawie powołania powiatowej komisji inwetaryzacyjnej 

  archiwalna 

104. 103/XV/2000 27 kwietnia w sprawie określenia zasad nabycia przez Zespół Opieki Zdrowotnej                    

w Otwocku aparatu USG 

 zm. uchwałą 

130/XVIII/2000 

archiwalna 

105. 104/XV/2000 27 kwietnia w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym Nr 5 w Otwocku przy ul. Bernardyńskiej 13  

  archiwalna 

106. 105/XV/1999 27 kwietnia w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej dla Dzieci 

Niepełnosprawnych „Dzieciakowo” w Józefowie przy ul. Klimatycznej 3 

  archiwalna 

107. 106/XV/2000 27 kwietnia w sprawie ustalania zasad delegowania w podróż służbową oraz ustalania 

należności przysługujących radnym z tytułu podróży służbowych na 

obszarze kraju i poza granicami  

  utrata mocy 

na podstawie  

uchwały  

66/IX/11 

108. 107/XVI/2000 15 czerwca w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka Nr 8 w Józefowie-

Michalinie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 22  

  archiwalna 

109. 108/XVI/2000 15 czerwca w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego Nr 5 w Otwocku przy ul. Bernardyńskiej 13  

  archiwalna 

110. 109/XVI/2000 15 czerwca w sprawie założenia Technikum Gastronomicznego-dziennego na 

podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół 

Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 

  archiwalna 

111. 110/XVI/2000 15 czerwca w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Specjalnej dla dzieci 

upośledzonych w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim                        

w Otwocku przy ul. Kołłątaja 61/63 w struktury Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Otwocku, ul. Majowa 17/19 i powołania 

Szkoły przysposabiającej do pracy zawodowej dla uczniów                                   

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w 

tym Ośrodku 
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112. 111/XVI/2000 15 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa 

nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Sułkowskiego 1  

  uchylona uchwałą  

200/XXVII/2001 

113. 112/XVI/2000 15 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa 

zabudowanej nieruchomości położonej w Otwocku-Świdrze przy                       

ul. Żurawiej 13 i 13a 

   

114. 113/XVI/2000 15 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa            

na własności Powiatu Otwockiego mienia pozostającego we władaniu 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Otwocku przy ul. Andriollego 

80 

   

115. 114/XVI/2000 15 czerwca zmieniająca uchwałę Nr 88/XIII/1999 z dnia 30 grudnia 1999 roku                     

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2000 

  archiwalna 

116. 115/XVI/2000 15 czerwca zmieniająca uchwałę Nr 88/XIII/1999 z dnia 30 grudnia 1999 roku                     

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2000 

  archiwalna 

117. 116/XVII/2000 29 sierpnia w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu otwockiego 

  utrata mocy na 

podstawie uchwały  

62/IX/11 

118. 117/XVII/2000 29 sierpnia w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Powiatu 

Otwockiego  

  utrata mocy  

na podstawie uchwały  

182/XXV/2001 

119. 118/XVII/2000 29 sierpnia w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu     archiwalna 

120. 119/XVII/2000 29 sierpnia w sprawie odwołania członka Komisji Porządku Publicznego                              

i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu   

  archiwalna 

121. 120/XVII/2000 29 sierpnia w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu     archiwalna 

122. 121/XVII/2000 29 sierpnia w sprawie powołania członka Komisji ok. Rodziny Rady Powiatu     archiwalna 

123. 122/XVII/2000 29 sierpnia w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej    archiwalna 

124. 123/XVII/2000 29 sierpnia w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Otwockiego    archiwalna 

125. 124/XVII/2000 29 sierpnia w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Otwockiego   archiwalna 

126. 125/XVII/2000 29 sierpnia w sprawie przekształcenia Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej 

Szkół w jednostkę budżetową Oświata Powiatowa w Otwocku 

 zm. uchwałą 

89/XV/08 

 

127. 126/XVII/2000 29 sierpnia w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków, obliczania 

wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz wypłacania niektórych składników wynagrodzeń dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Otwocki  

 zm. uchwałami: 

148/XXI/2000 

229/XXX/2002 

25/V/2003 

utrata mocy  

na podstawie uchwały  

169/XXVI/2004 

 

utrata mocy, w części, 

na podstawie uchwały  

198/XXXI/2005   

128. 127/XVII/2000 29 sierpnia w sprawie nabycia przez Powiat Otwocki Mienia Skarbu Państwa 

stanowiącego zabudowane działki Nr 5/1, 5/2, 5/3, 5/4  z obrębu 46                      
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o łącznej pow. 1959 m2 położone w Otwocku przy ul. Karczewskiej 4/6, 

będące w trwałym zarządzie Powiatowej Straży Pożarnej  

129. 128/XVII/2000 29 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa 

na własność Powiatu Otwockiego niezabudowanych nieruchomości 

położonych w Otwocku przy ulicach B. Chrobrego, B. Czecha                               

i Ambasadorskiej 

  uchylona uchwałą   

246/XXXII/2002 

130. 129/XVII/2000 29 sierpnia zmieniająca uchwałę Nr 88/XIII/1999 z dnia 30 grudnia 1999 roku                    

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2000 

  archiwalna 

131. 130/XVIII/2000 28 września zmieniająca uchwałę Nr 103/XV/2000 Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 

2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia przez Zespół Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44 aparatu 

USG 

  archiwalna 

132. 131/XVIII/2000 28 września w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów    

133. 132/XVIII/2000 28 września w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej 

nieruchomości położonej w Kołbieli przy ul. Kościuszki, stanowiącej 

własność Powiatu Otwockiego na podstawie decyzji Wojewody 

Mazowieckiego Nr 147/P/00 z dnia 21 lipca 2000 r.  

   

134. 133/XVIII/2000 28 września w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I 

kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu 

stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników 

jednostek organizacyjnych Powiatu 

   utrata mocy, w części,         

na podstawie uchwały  

171/XXV/2001 

 

utrata mocy, w części, 

na podstawie uchwały  

172/XXV/2001   

 

utrata mocy  

na podstawie uchwał  

214/XXXII/2005 

235/XXXV/2005 

135. 134/XVIII/2000 28 września zmieniająca uchwałę Nr 51/VII/1999 Rady Powiatu Otwockiego z dnia           

29 kwietnia 1999 r. oraz uchwałę Nr 55/VIII/1999 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz 

zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych stanowiącego 

podstawę określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego 

dla poszczególnych kategorii pracowników jednostek organizacyjnych 

Powiatu 

   utrata mocy, w części, 

na podstawie uchwały  

172/XXV/2001   

136. 135/XVIII/2000 28 września w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania   archiwalna 
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budżetu za I półrocze przedstawionej przez Zarząd Powiatu  

137. 136/XVIII/2000 28 września zmieniająca uchwałę Nr 88/XIII/1999 z dnia 30 grudnia 1999 roku                    

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2000 

  archiwalna 

138. 137/XIX/2000 30 października w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne pozyskanie od Gminy Otwock 

części gruntu o powierzchni ok. 600 m2 położonego w Otwocku przy                 

ul. Filipowicza 9 

  utrata mocy  

na podstawie  

uchwały  25/IV/2007 

139. 138/XIX/2000 30 października zmieniająca uchwałę Nr 55/VIII/1999 Rady Powiatu Otwockiego z dnia               

31 maja 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości 

jednego punktu w złotych stanowiącego podstawę określenia 

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych 

kategorii pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu 

  archiwalna 

140. 139/XIX/2000 30 października zmieniająca uchwałę Nr 88/XIII/1999 z dnia 30 grudnia 1999 roku                       

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2000 

  archiwalna 

141. 140/XIX/2000 30 października zmieniająca uchwałę Nr 88/XIII/1999 z dnia 30 grudnia 1999 roku                     

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2000 oraz zaciągnięcia 

kredytu celem sfinansowania zobowiązań wynikających z wdrożenia 

Karty Nauczyciela 

  utrata mocy 

na podstawie uchwały  

157/XXIII/2001 

142. 141/XIX/2000 30 października zmieniająca uchwałę Nr 88/XIII/1999 z dnia 30 grudnia 1999 roku                  

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2000  

  archiwalna 

143. 142/XX/2000 28 listopada w sprawie utworzenia środków specjalnych   zm. uchwałami:  

 179/XXV/2001 

 183/XXV/2001 

 230/XXX/2002 

 248/XXXII/2002 

 27/V/2003 

 76/XIII/2003 

archiwalna 

144. 143/XX/2000 28 listopada zmieniająca uchwałę Nr 88/XIII/1999 z dnia 30 grudnia 1999 roku                   

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2000 

  archiwalna 

145. 144/XX/2000 28 listopada w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Zespół 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, ul. Batorego 44 

  archiwalna 

146. 145/XXI/2000 28 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2001  zm. uchwałami: 

157/XXIII/2001 

158/XXIII/2001 

162/XXIV/2001 

163/XXIV/2001 

180/XXV/2001 

181/XXV/2001 

archiwalna 
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187/XXVI/2001 

188/XXVI/2001 

192/XXVII/2001 

205/XXVIII/2001 

210/XXIX/2001 

147. 146/XXI/2000 28 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 88/XIII/1999 z dnia 30 grudnia 1999 roku                       

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2000 

  archiwalna 

148. 147/XXI/2000 28 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 88/XIII/1999 z dnia 30 grudnia 1999 roku                      

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2000 

  archiwalna 

149. 148/XXI/2000 28 grudnia w sprawie zmiany uchwały Nr 126/XVII/2000 z dnia 29 sierpnia 2000 r.            

w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków, obliczania 

wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz wypłacania niektórych składników wynagrodzeń dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Otwocki 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały  

169/XXVI/2004 

150. 149/XXI/2000 28 grudnia w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I 

kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu 

stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników 

jednostki organizacyjnej Powiatu 

  utrata mocy             

na podstawie uchwały  

171/XXV/2001 

151. 150/XXI/2000 28 grudnia w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Krzysztofa Skolimowskiego                      

z członkostwa w Zarządzie Powiatu w Otwocku 

  archiwalna 

152. 151/XXI/2000 28 grudnia w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Zespół 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, ul. Batorego 44 

  archiwalna 

Rok 2001 

153. 152/XXII/2001 25 stycznia w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu   archiwalna 

154. 153/XXIII/2001 20 marca w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Otwockiego w 1999 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 

ten rok 

  archiwalna 

155. 154/XXIII/2001 20 marca w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu i Rekreacji 

  archiwalna 

156. 155/XXIII/2001 20 marca w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu i Rekreacji 

  archiwalna 

157. 156/XXIII/2001 20 marca w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej   archiwalna 

158. 157/XXIII/2001 20 marca w sprawie: 

1/ zmiany uchwały Nr 145/XXI/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku              

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2001 oraz 

2/ zaciągnięcia kredytu, celem sfinansowania zobowiązań wynikających                

  archiwalna 
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z wdrożenia Karty Nauczyciela 

159. 158/XXIII/2001 20 marca zmieniająca uchwałę Nr 145/XXI/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku                    

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2001 

  archiwalna 

160. 159/XXIII/2001 20 marca w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa 

na własność Powiatu Otwockiego nieruchomości gruntowej położonej                   

w Otwocku przy ul. Batorego 5  

   

161. 160/XXIII/2001 20 marca w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej 

nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Myśliwskiej 2  

   

162. 161/XXIV/2001 26 kwietnia w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Otwockiego w 2000 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 

ten rok 

  archiwalna 

163. 162/XXIV/2001 26 kwietnia zmieniająca uchwałę Nr 145/XXI/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku                     

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2001 

  archiwalna 

164. 163/XXIV/2001 26 kwietnia zmieniająca uchwałę Nr 145/XXI/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku                    

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2001 

  archiwalna 

165. 164/XXIV/2001 26 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w wydzielonej części 

działki Nr 53 z obr. 156 o powierzchni ok. 2550 m2, położonej w 

Otwocku przy ul. Wojskiego 20 oraz na sprzedaż lokali w budynku 

znajdującym się na tej nieruchomości 

   

166. 165/XXIV/2001 26 kwietnia w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących               

w Otwocku przy ul. Filipowicza 9 

  archiwalna 

167. 166/XXIV/2001 26 kwietnia w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 

  archiwalna 

168. 167/XXIV/2001 26 kwietnia w sprawie finansowania modernizacji drogi powiatowej Nr 36267 

Kołbiel-Siennica, w gminie Kołbiel 

  archiwalna 

169. 168/XXV/2001 28 czerwca  w sprawie zmiany uchwały Nr 53/VIII/1999 Rady Powiatu Otwockiego                   

z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Otwockiego  

Nr 170, poz. 2686  

z 2001 r. 

zm. uchwałą 

Nr 201/XXVII/2001 

archiwalna 

170. 169/XXV/2001 28 czerwca  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących                 

w Szpitalu Uzdrowiskowym w Józefowie przy ul. 3 Maja 127 

  archiwalna 

171. 170/XXV/2001 28 czerwca  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu 

gm. Wiązowna 

  archiwalna 

172. 171/XXV/2001 28 czerwca  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I 

kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu 

  utrata mocy             

na podstawie uchwały  
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w złotych stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii 

zaszeregowania pracowników jednostek organizacyjnych oświatowych 

powiatu 

59/X/2003 

173. 172/XXV/2001 28 czerwca  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I 

kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu 

w złotych stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii 

zaszeregowania pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej powiatu otwockiego 

 zm. uchwałami: 

 199/XXVII/2001 

 245/XXXII/2002 

utrata mocy             

na podstawie uchwały  

215/XXXII/2005 

174. 173/XXV/2001 28 czerwca  w sprawie zasad zwalniania rodziców i opiekunów prawnych z opłat 

ponoszonych za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych na terenie powiatu 

Nr 170, poz. 2687  

z 2001 r. 

 archiwalna 

175. 174/XXV/2001 28 czerwca  w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na 

podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1                      

w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10 

   

176. 175/XXV/2001 28 czerwca  zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Nr 52/VII/1999 z dnia 29 kwietnia 

1999 r. w sprawie powołania powiatowej komisji inwentaryzacyjnej   

  archiwalna 

177. 176/XXV/2001 28 czerwca  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa 

na własność Powiatu Otwockiego zabudowanej nieruchomości położonej                 

w Otwocku przy ulicy Górnej 13 

   

178. 177/XXV/2001 28 czerwca  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa 

na własność Powiatu Otwockiego niezabudowanej nieruchomości 

położonej   w Otwocku przy ulicy Kołłątaja 

   

179. 178/XXV/2001 28 czerwca  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa 

na własność Powiatu Otwockiego zabudowanej nieruchomości położonej               

w Otwocku przy zbiegu ulic Łowieckiej i Tadeusza 

   

180. 179/XXV/2001 28 czerwca  zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Nr 142/XX/2000 z dnia 28 listopada 

2000 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych  

  archiwalna 

181. 180/XXV/2001 28 czerwca  zmieniająca uchwałę Nr 145/XXI/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku                 

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2001 oraz zaciągnięcia 

kredytu, celem sfinansowania wykonania kotłowni gazowej w Zespole 

Szkół Nr 2 w Otwocku  

  archiwalna 

182. 181/XXV/2001 28 czerwca  zmieniająca uchwałę Nr 145/XXI/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku                    

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2001  

  archiwalna 

183. 182/XXV/2001 28 czerwca  w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Powiatu 

Otwockiego 

 zm. uchwałą 

275/XXXVI/2002 

archiwalna 

184. 183/XXV/2001 28 czerwca  w sprawie zmiany uchwały Nr 142/XX/2000 Rady Powiatu w Otwocku                 archiwalna 
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z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych 

185. 184/XXV/2001 28 czerwca  w sprawie powołania Komisji do działań mających na celu 

przekształcenie Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku  

  archiwalna 

186. 185/XXVI/2001 30 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa 

na własność Powiatu Otwockiego nieruchomości gruntowej położonej                     

w Otwocku przy ulicy Rzemieślniczej 

   

187. 186/XXVI/2001 30 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa 

na własność Powiatu Otwockiego nieruchomości położonej w Otwocku 

przy ulicy Narutowicza 74/76 

  uchylona uchwałą   

209/XXIX/2001 

188. 187/XXVI/2001 30 sierpnia w sprawie zmiany uchwały Nr 145/XXI/2000 Rady Powiatu w Otwocku     

z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 

2001 

  archiwalna 

189. 188/XXVI/2001 30 sierpnia zmieniająca uchwałę Nr 145/XXI/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku                   

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2001 

  archiwalna 

190. 189/XXVI/2001 30 sierpnia w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg powiatowych na 

terenie Powiatu Otwockiego 

Nr 221, poz. 3889  

z 2001 r. 

  

191. 190/XXVI/2001 30 sierpnia w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Otwockiego 

Nr 221, poz. 3890  

z 2001 r. 

  

192. 191/XXVI/2001 30 sierpnia w sprawie powołania Komisji negocjacyjnej do przeprowadzenia rozmów 

nt. uregulowania statusu formalno-prawnego Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku ul. Batorego 44 

  archiwalna 

193. 192/XXVII/2001 30 października  w sprawie zmiany uchwały Nr 145/XXI/2000 Rady  Powiatu w Otwocku     

z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 

2001 

  archiwalna 

194. 193/XXVII/2001 30 października  zmieniająca uchwałę Nr 75/X/1999 z dnia 23 września 1999 r. w sprawie 

procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 

  archiwalna 

195. 194/XXVII/2001 30 października  w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska   i Gospodarki Wodnej  

  uchylona uchwałą  

208/XXIX/2001 

196. 195/XXVII/2001 30 października  w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

bankową obsługę budżetu Powiatu Otwockiego 

  archiwalna 

197. 196/XXVII/2001 30 października  w sprawie ustalenia zasad bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych 

na rzecz najemców, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu  

Nr 276, poz. 7641  

z 2001 r. 

 uchylona uchwałą   

66/X/07 

198. 197/XXVII/2001 30 października  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 8 

lokali mieszkalnych w czterech budynkach bliźniaczych wraz z 

budynkami gospodarczymi i przynależnym gruntem, położone w Kołbieli 

przy ulicy Parkowej 1-15 

   

199. 198/XXVII/2001 30 października  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych  Nr 276, poz. 7642   utrata mocy             
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z 2001 r. na podstawie uchwały   

214/XXX/2002 

200. 199/XXVII/2001 30 października  w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XXV/2001 Rady Powiatu w Otwocku    

z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości 

jednego punktu w złotych stanowiącego podstawę określenia 

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych 

kategorii zaszeregowania pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej powiatu otwockiego 

  utrata mocy             

na podstawie uchwały  

215/XXXII/2005 

201. 200/XXVII/2001 30 października  w sprawie uchylenia uchwały Nr 111/XVI/2000 Rady Powiatu w 

Otwocku z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w 

Otwocku przy           ul. Sułkowskiego 1 

   

202. 201/XXVII/2001 30 października  w sprawie zmiany uchwały Nr 168/XXV/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. Nr 276, poz. 7643  

z 2001 r. 

 archiwalna 

203. 202/XXVII/2001 30 października  w sprawie akceptacji projektu porozumienia pomiędzy Zarządem Miasta 

Otwocka i Zarządem Powiatu Otwockiego o ostatecznym uregulowaniu 

sytuacji prawnej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej                  

w Otwocku przy ul. Batorego 44 

Nr 15, poz. 302  

z 2002 r. 

 archiwalna 

204. 203/XXVIII/2001 29 listopada w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44 

publikacja  archiwalna 

205. 204/XXVIII/2001 29 listopada w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Powiecie Otwockim  

Nr 16, poz. 335 

z 2002 r. 

zm. uchwałą 

72/XII/2003 

archiwalna 

206. 205/XXVIII/2001 29 listopada w sprawie zmiany uchwały Nr 145/XXI/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r.      

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2001 

  archiwalna 

207. 206/XXIX/2001 27 grudnia w sprawie przejęcia przez Powiat Otwocki zadania z zakresu pomocy 

społecznej dotyczącego prowadzenia Ogniska „Świder” w Otwocku przy 

ul. Mickiewicza 43/47 oraz zadania z zakresu edukacji dotyczącego 

prowadzenia Gimnazjum nr 21 i Szkoły Podstawowej nr 17 

   

 

 

208. 207/XXIX/2001 27 grudnia w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom 

niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których 

realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki – znajdującym się na 

terenie powiatu otwockiego 

  archiwalna 

209. 208/XXIX/2001 27 grudnia w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej celem sfinansowania wykonania 

kotłowni gazowej w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7    

i uchylenia uchwały Nr 194/XXVII/2001 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 30 października 2001 r.  

  archiwalna 
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210. 209/XXIX/2001 27 grudnia w sprawie uchylenia uchwały Nr 186/XXVI/2001 Rady Powiatu                            

w Otwocku z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej                    

w Otwocku przy ulicy Narutowicza 74/76 

  archiwalna 

211. 210/XXIX/2001 27 grudnia w sprawie zmiany uchwały Nr 145/XXI/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r.           

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2001 

  archiwalna 

212. 211/XXIX/2001 27 grudnia w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Otwockiego  Nr 55, poz. 1158  

z 2002 r. 

zm. uchwałami: 

12/IV/2003 

228/XXXV/2005 

utrata mocy  

na podstawie uchwały  

56/VIII/2007 

Rok 2002 

213. 212/XXX/2002 7 lutego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 

31 grudnia 2001 r. 

  archiwalna 

214. 213/XXX/2002 7 lutego w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów 

  archiwalna 

215. 214/XXX/2002 7 lutego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych Nr 89, poz. 1863  

z 2002 r. 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały  

124/XVII/2004 

216. 215/XXX/2002 7 lutego w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Otwocku, ul. Gen. Filipowicza 9 

   

217. 216/XXX/2002 7 lutego w sprawie przekształcenia Szkoły Zasadniczej Specjalnej w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 

   

218. 217/XXX/2002 7 lutego w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Otwocku, ul. Narutowicza 80 

  archiwalna 

219. 218/XXX/2002 7 lutego w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 

Specjalnych, w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych 

Zakładów Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i 

Młodzieży w Zagórzu, gm. Wiązowna 

  archiwalna 

Szkoła przekazana 

Marszałkowi Woj. 

Mazowieckiego 

220. 219/XXX/2002 7 lutego w sprawie likwidacji Technikum Gastronomicznego, Liceum 

Handlowego  i Liceum Ekonomicznego w Zespole Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku, ul. Konopnickiej 3 

  archiwalna 

221. 220/XXX/2002 7 lutego w sprawie przekształcenia szkoły w Zespole Szkół Ekonomiczno-

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

   

222. 221/XXX/2002 7 lutego w sprawie założenia Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-

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

   

223. 222/XXX/2002 7 lutego w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Zespole 

Szkół Nr 1 w Otwocku, ul. Słowackiego 4/10 

  archiwalna 

224. 223/XXX/2002 7 lutego w sprawie przekształcenia szkoły w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku przy     
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ul. Słowackiego 4/10 

225. 224/XXX/2002 7 lutego w sprawie przekształcenia szkół w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku przy             

ul. Pułaskiego 7 

   

226. 225/XXX/2002 7 lutego w sprawie likwidacji Technikum Zawodowego i Liceum Ekonomicznego  

w Zespole Szkół w Kołbieli, ul. Parkowa 10 

  archiwalna 

227. 226/XXX/2002 7 lutego w sprawie założenia Technikum w Zespole Szkół w Kołbieli przy                  

ul. Parkowej 10 

  archiwalna 

228. 227/XXX/2002 7 lutego w sprawie przekształcenia szkół w Zespole Szkół w Kołbieli przy                         

ul. Parkowej 10 

  archiwalna 

229. 228/XXX/2002 7 lutego w sprawie utworzenia Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza 

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

   

230. 229/XXX/2002 7 lutego w sprawie zmiany uchwały Nr 126/XVII/2000 z dnia 29 sierpnia 2000 r.               

w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków, obliczania 

wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz wypłacania niektórych składników wynagrodzeń dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Otwocki 

  archiwalna 

231. 230/XXX/2002 7 lutego w sprawie zmiany uchwały Nr 142/XX/2000 Rady Powiatu w Otwocku                

z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych 

  archiwalna 

232. 231/XXX/2002 7 lutego w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości                         

o powierzchni 200 m2 położonej w Otwocku przy ul. Batorego 44 

  archiwalna 

233. 232/XXX/2002 7 lutego w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągania pożyczek                     

i kredytów krótkoterminowych na 2002 r.  

  archiwalna 

234. 233/XXX/2002 7 lutego zmieniająca uchwałę Nr 75/X/1999 z dnia 23 września 1999 r. w sprawie 

procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 

  uchylona uchwałą 

292/XLV/2006 

235. 234/XXX/2002 7 lutego w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej    archiwalna 

236. 235/XXXI/2002 7 marca w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2002 Nr 121, poz. 2741  

z 2002 r. 

zm. uchwałami: 

251/XXXII/2002 

262/XXXIV/2002 

263/XXXIV/2002 

268/XXXV/2002 

270/XXXV/2002 

276/XXXVI/2002 

8/III/2002 II kad. 

archiwalna 

237. 236/XXXI/2002 7 marca w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu 

Powiatu Otwockiego 

  archiwalna 

238. 237/XXXI/2002 7 marca w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego celem sfinansowania  zm. uchwałą archiwalna 
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deficytu budżetowego Powiatu Otwockiego w 2002 r.  249/XXXII/2002 

239. 238/XXXI/2002 7 marca w sprawie określenia zasad nabycia przez Zespół Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Otwocku ul. Batorego 44 aparatu do znieczulenia 

ogólnego 

  archiwalna 

240. 239/XXXI/2002 7 marca w sprawie likwidacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 

Głuchych w Józefowie-Michalinie przy ul. Ks. Malinowskiego 7, w skład 

którego wchodzi Szkoła Podstawowa dla Dzieci Głuchych i oddziały dla 

dzieci z upośledzeniem umysłowym 

  archiwalna 

241. 240/XXXI/2002 7 marca w sprawie zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością   archiwalna  

242. 241/XXXII/2002 26 kwietnia w sprawie założenia Powiatowego Gimnazjum Specjalnego w Zespole 

Szkół w Kołbieli przy ul. Parkowej 10 

Nr 167, poz. 3691  

z 2002 r. 

 archiwalna 

243. 242/XXXII/2002 26 kwietnia w sprawie przyjęcia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 

różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru 

zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli 

pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach 

oświatowych oraz przyjęcia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w ust. 3 art. 42 ustawy 

Karta Nauczyciela, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, 

pedagogów                        i psychologów 

  utrata mocy             

na podstawie uchwały  

330/XLVII/2006 

244. 243/XXXII/2002 26 kwietnia w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dzieci Niepełnosprawnych 

w Józefowie przy ul. Klimatycznej 3 

  archiwalna 

245. 244/XXXII/2002 26 kwietnia w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I 

kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu 

stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników 

jednostki organizacyjnej Powiatu 

  utrata mocy             

na podstawie uchwały  

59/X/2003 

246. 245/XXXII/2002 26 kwietnia w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XXV/2001 Rady Powiatu w Otwocku          

z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości 

jednego punktu w złotych stanowiącego podstawę określenia 

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych 

kategorii zaszeregowania pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej powiatu otwockiego 

   

247. 246/XXXII/2002 26 kwietnia w sprawie uchylenia uchwały Nr 128/XVII/2000 Rady Powiatu                           

w Otwocku z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Powiatu 

Otwockiego niezabudowanych nieruchomości położonych w Otwocku 
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przy ulicach B. Chrobrego, B. Czecha i Ambasadorskiej 

248. 247/XXXII/2002 26 kwietnia w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w 

Otwocku oraz zasad jej przyznawania i wypłacania 

 zm. uchwałami: 

101/XVI/2004 

154/XXII/2004 

286/XLI/21 

305/XLV/22 

 

249. 248/XXXII/2002 26 kwietnia w sprawie zmiany uchwały Nr 142/XX/2000 Rady Powiatu w Otwocku            

z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych 

  archiwalna 

250. 249/XXXII/2002 26 kwietnia zmieniająca uchwałę Nr 237/XXXI/2002 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 7 marca 2002 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

celem sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Otwockiego w 2002 

r. 

  archiwalna 

251. 250/XXXII/2002 26 kwietnia w sprawie akceptacji porozumienia Powiatu Otwockiego z Miastem 

Otwock o przekazanie środków pieniężnych na dofinansowanie zadań               

z zakresu ochrony zdrowia, usług medycznych dla osób uzależnionych          

od alkoholu, realizowanych przez Zespół Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej z siedzibą w Otwocku przy ul. Batorego 44 na rzecz 

mieszkańców miasta Otwocka 

Nr 114, poz. 2534  

z 2002 r. 

 archiwalna 

252. 251/XXXII/2002 26 kwietnia zmieniająca uchwałę Nr 235/XXXI/2002 z dnia 7 marca 2002 roku                   

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2002 

  archiwalna 

253. 252/XXXII/2002 26 kwietnia w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania członków Komisji 

Rewizyjnej 

Rady Powiatu w Otwocku 

  archiwalna 

254. 253/XXXIII/2002 23 maja w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu 

  archiwalna 

255. 254/XXXIII/2002 23 maja w sprawie powołania przewodniczącego, wiceprzewodniczącego                            

i sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

  archiwalna 

256. 255/XXXIII/2002 23 maja w sprawie odwołania członków komisji stałych Rady Powiatu   archiwalna 

257. 256/XXXIII/2002 23 maja w sprawie powołania członka Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska Rady Powiatu 

  archiwalna 

258. 257/XXXIII/2002 23 maja w sprawie powołania członka Komisji Porządku Publicznego                                

i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu 

  archiwalna 

259. 258/XXXIII/2002 23 maja w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej 

dotyczących przyjmowania wniosków i wydawania paszportów 

Nr 146, poz. 3247  

z 2002 r. 

 utrata mocy             

na podstawie uchwały 

153/XXVI/08 

260. 259/XXXIII/2002 23 maja w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów Nr 193, poz. 4504  

z 2002 r. 

 utrata mocy             

na podstawie uchwały 

140/XX/2004 



 22 

261. 260/XXXIII/2002 23 maja w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej 

oraz leczniczej na które zostaną przeznaczone środki określone w art. 35 

a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej                        

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, 

poz. 776 z późn. zm.), z uwzględnieniem planu finansowego PFRON, 

stanowiącego załącznik do ustawy budżetowej na rok 2002 z dnia 14 

marca 2002 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 275) 

 zm. uchwałą 

272/XXXVI/2002 

archiwalna 

262. 261/XXXIV/2002 26 czerwca w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Otwockiego w 2001 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 

ten rok 

  archiwalna 

263. 262/XXXIV/2002 26 czerwca zmieniająca uchwałę Nr 235/XXXI/2002 z dnia 7 marca 2002 roku                    

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2002 

Nr 228, poz. 5765  

z 2002 r. 

 archiwalna 

264. 263/XXXIV/2002 26 czerwca zmieniająca uchwałę Nr 235/XXXI/2002 z dnia 7 marca 2002 roku                   

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2002 

Nr 228, poz. 5766  

z 2002 r. 

zm. uchwałą 

270/XXXV/2002 

archiwalna 

265. 264/XXXIV/2002 26 czerwca w sprawie założenia Technikum Elektronicznego na podbudowie Szkoły 

Zasadniczej w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 

  archiwalna 

266. 265/XXXIV/2002 26 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Otwockiego i Skarbu Państwa 

   

267. 266/XXXIV/2002 26 czerwca w sprawie ustalenia herbu i flagi Powiatu Otwockiego Nr 228, poz. 5767  

z 2002 r. 

 utrata mocy             

na podstawie uchwały 

113/XVIII/08 

268. 267/XXXV/2002 8 lipca w sprawie utworzenia okręgów wyborczych Nr 227, poz. 5754  

z 2002 r. 

 utrata mocy             

na podstawie uchwały 

288/XLV/10 

269. 268/XXXV/2002 8 lipca zmieniająca uchwałę Nr 235/XXXI/2002 z dnia 7 marca 2002 roku              

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2002 

Nr 227, poz. 5755  

z 2002 r. 

 archiwalna 

270. 269/XXXV/2002 8 lipca zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Otwockiego Nr 52/VII/1999 

z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie powołania powiatowej komisji 

inwentaryzacyjnej 

  archiwalna 

271. 270/XXXV/2002 8 lipca zmieniająca uchwałę Nr 263/XXXIV/2002 z dnia 26 czerwca 2002 r.                  

i uchwałę Nr 235/XXXI/2002 z dnia 7 marca 2002 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2002 

Nr 227, poz. 5756  

z 2002 r. 

 archiwalna 

272. 271/XXXVI/2002 29 sierpnia w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb 

przyznawania nagród dla nauczycieli 

  utrata mocy             

na podstawie uchwały   

153/XXII/2004 

273. 272/XXXVI/2002 29 sierpnia w sprawie zmiany uchwały Nr 260/XXXIII/2002 Rady Powiatu w 

Otwocku z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz leczniczej na które zostaną 

 zm. uchwałą 

283/XXXVII/2002 

archiwalna 
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przeznaczone środki określone w art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 roku                 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. 

zm.),                                     z uwzględnieniem planu finansowego 

PFRON, stanowiącego załącznik do ustawy budżetowej na rok 2002 z 

dnia 14 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 30 poz. 275) 

274. 273/XXXVI/2002 

 

 

  

29 sierpnia w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin pracy pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo - 

wychowawczych, zniżek dla dyrektora oraz tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin pracowników pedagogicznych 

placówek opiekuńczo-wychowawczych nie wymienionych w ust. 3 art. 

42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

   

275. 274/XXXVI/2002 29 sierpnia w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb 

przyznawania nagród dla pracowników pedagogicznych placówek 

opiekuńczo-wychowawczych powiatu otwockiego 

   

276. 275/XXXVI/2002 29 sierpnia w sprawie zmiany uchwały Nr 182/XXV/2001 Rady Powiatu w Otwocku            

z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia 

dla Starosty Powiatu Otwockiego 

  archiwalna 

277. 276/XXXVI/2002 29 sierpnia zmieniająca uchwałę Nr 235/XXXI/2002 z dnia 7 marca 2002 roku                       

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2002 

Nr 266, poz. 6864  

z 2002 r. 

 archiwalna 

278. 277/XXXVI/2002 29 sierpnia w sprawie realizacji inwestycji wieloletnich w drogach oraz przyjęcia 

dotacji z SAPARDu 

Nr 266, poz. 6865  

z 2002 r. 

 utrata mocy             

na podstawie uchwały  

63/XI/2003 

279. 278/XXXVII/200

2 

8 października w sprawie wynajmu pomieszczeń w budynku Przychodni 

Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku 

  archiwalna 

280. 279/XXXVII/200

2 

8 października w sprawie wyrażenia zgody na zakup w systemie ratalnym przez 

Dyrekcję Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku 

dla Przychodni Specjalistycznej aparatu mammograficznego 

przeznaczonego do diagnostyki chorób sutka 

  archiwalna 

281. 280/XXXVII/200

2 

8 października zmieniająca uchwałę Nr 235/XXXI/2002 z dnia 7 marca 2002 roku                  

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2002 

Nr 302, poz. 7949  

z 2002 r. 

 archiwalna 

282. 281/XXXVII/200

2 

8 października w sprawie założenia Powiatowego Gimnazjum dla Dorosłych 

w Zespole Szkół Specjalnych w Zagórzu 

Nr 302, poz. 7950  

z 2002 r. 

 archiwalna 

Szkoła przekazana 

Marszałkowi Woj. 

Mazowieckiego 

283. 282/XXXVII/200

2 

8 października w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej 

nieruchomości, położonej w Otwocku przy ulicy Tadeusza 22 

   

284. 283/XXXVII/200 8 października w sprawie zmiany uchwały Nr 272/XXXVI/2002 Rady Powiatu                             archiwalna 
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2 w Otwocku z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zadań z 

zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz leczniczej, na które 

zostaną przeznaczone środki określone w art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. 

zm.),                                     z uwzględnieniem planu finansowego 

PFRON, stanowiącego załącznik do ustawy budżetowej na rok 2002 z 

dnia 14 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 30 poz. 275) 

 

II KADENCJA  2002 – 2006  

 

Rok 2002 

1. 1/I/2002 26 listopada w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Pani Elżbiety 

Grażyny Bąk 

 

  archiwalna 

2. 2/I/2002 26 listopada w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku 

 

  archiwalna 

3. 3/I/2002 26 listopada w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Otwocku 

 

  archiwalna 

4. 4/II/2002 5 grudnia w sprawie wstąpienia Pani Teresy Dałek-Goschorskiej z okręgu 

wyborczego nr 5 z listy nr 6 - Komitet Wyborczy PSL – na miejsce Pani 

Elżbiety Grażyny Bąk, która złożyła oświadczenie o zrzeczeniu się 

mandatu radnej 

  archiwalna 

5. 5/II/2002 5 grudnia w sprawie wyboru Starosty Powiatu Otwockiego   archiwalna 

6. 6/II/2002 5 grudnia w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Otwockiego   archiwalna 

7. 7/II/2002 5 grudnia w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Otwockiego   archiwalna 

8. 8/III/2002 23 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 235/XXXI/2002 z dnia 7 marca 2002 roku               

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2002 

  archiwalna 

9. 9/III/2002 23 grudnia w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Powiatu 

Otwockiego 

 zm. uchwałami: 

84/XIV/2003 

102/XVI/2004 

utrata mocy na 

podstawie uchwały 

13/II/2006 

10. 10/III/2002 23 grudnia w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu  

i doraźnej Komisji Statutowej 

 zm. uchwałami: 

18/IV/2003 

19/IV/2003 

28/V/2003 

29/V/2003 

47/VIII/2003 

51/IX/2003 

archiwalna 
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61/X/2003 

66/XI/2003 

194/XXXI/2005 

195/XXXI/2005 

229/XXXV/2005 

262/XL/2006 

266/XLI/2006 

313/XLV/2006 

316/XLV/2006 

323/XLVI/2006 

11. 11/III/2002 23 grudnia w sprawie powołania przewodniczących komisji stałych oraz 

przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu 

 zm. uchwałami: 

314/XLV/2006 

315/XLV/2006 

archiwalna 

Rok 2003 

12. 12/IV/2003 11 lutego w sprawie zmian w Statucie Powiatu Otwockiego Nr 86,poz. 2224    

z 2003 r. 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały  

56/VIII/2007 

13. 13/IV/2003 11 lutego zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Otwockiego Nr 52/VII/1999 z dnia     

29 kwietnia 1999 r. w sprawie powołania powiatowej komisji 

inwentaryzacyjnej 

  archiwalna 

14. 14/IV/2003 11 lutego w sprawie wyboru delegata Powiatu Otwockiego do Związku Powiatów 

Polskich 

  utrata mocy § 1  

na podstawie uchwały 

21/IV/2007 

 

obowiązująca uchwała 

13/II/18 

15. 15/IV/2003 11 lutego w sprawie odwołania i powołania delegata do Zgromadzenia Ogólnego 

Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadświdrzańskich oraz Obszaru 

Mazowieckiego Parku Krajobrazowego 

  archiwalna 

16. 16/IV/2003 11 lutego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego za 2002 r. Zespołu Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Otwocku 

  archiwalna 

17. 17/IV/2003 11 lutego w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, ul. Batorego 44 

  uchylona uchwałą 

33/V/2007 

 

18. 18/IV/2003 11 lutego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu   archiwalna 

19. 19/IV/2003 11 lutego Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Rady 

Powiatu 

  archiwalna 
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20. 20/V/2003 11 marca w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2003 Nr 130, poz. 3150 

z 2003 r. 

zm. uchwałami: 

32/VI/2003 

42/VII/2003 

48/IX/2003 

52/X/2003 

62/XI/2003 

67/XII/2003 

73/XIII/2003 

81/XIV/2003 

archiwalna 

21. 21/V/2003 11 marca w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej   archiwalna 

22. 22/V/2003 11 marca w sprawie poręczenia kredytu dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44 

  uchylona uchwałą 

142/XXI/2004 

23. 23/V/2003 11 marca w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny przez Powiat 

Otwocki od Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Wincentego A 

’Paulo   w Otwocku nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. 

Pułaskiego, stanowiącej działkę ewid. nr 46/6 o pow. 116 m2 z obr. 143 

uregulowanej  w KW „Nieruchomość Rzymsko-Katolickiego Kościoła 

Parafialnego p.w. Św. Wincentego A ’Paulo w Otwocku” (cz. dz. hip. 4) 

   

  

24. 24/V/2003 11 marca w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących 

mieszkaniowy zasób Powiatu Otwockiego 

Nr 130, poz. 3191 

z 2003 r. 

zm. uchwałą 

233/XXXV/2005 

 

25. 25/V/2003 11 marca w sprawie zmiany uchwały Nr 126/XVII/2000 z dnia 29 sierpnia 2000 r.                            

w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków, obliczania 

wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz wypłacania niektórych składników wynagrodzeń 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Otwocki 

  archiwalna 

26. 26/V/2003 11 marca w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 

roku 

  archiwalna 

27. 27/V/2003 11 marca Zmieniająca uchwałę Nr 142/XX/2000 z dnia 28 listopada 2000 r. 

w sprawie utworzenia środków specjalnych 

  archiwalna 

28. 28/V/2003 11 marca Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Rady 

Powiatu 

  archiwalna 

29. 29/V/2003 11 marca w sprawie powołania członka doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu   archiwalna 

30. 30/V/2003 11 marca w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2002 z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Nr  130, poz. 3192 

z 2003 r. 

 archiwalna 

31. 31/V/2003 30 kwietnia w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Otwockiego w 2002 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 

  archiwalna 
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ten rok 

32. 32/VI/2003 30 kwietnia zmieniająca uchwałę Nr 20/V/2003 z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2003 

  archiwalna 

33. 33/VI/2003 30 kwietnia w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego celem sfinansowania 

deficytu budżetowego Powiatu Otwockiego w 2003 r. 

  archiwalna 

34. 34/VI/2003 30 kwietnia w sprawie zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej celem dofinansowania wykonania 

kotłowni gazowej i termomodernizacji budynku w Zespole Szkół 

Zawodowych w Kołbieli przy ul. Parkowej 10 i dokończenie wykonania 

kotłowni gazowej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych         

w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 

  archiwalna 

35. 35/VI/2003 30 kwietnia w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku, ul. Literacka 8 

   

36. 36/VI/2003 30 kwietnia w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Jędruś”                              

w Józefowie, ul. Główna 10 

  archiwalna 

37. 37/VI/2003 30 kwietnia w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla 

Dzieci        Niesłyszących i Słabosłyszących w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w 

Otwocku przy ul. Literackiej 8 

   

38. 38/VI/2003 30 kwietnia w sprawie likwidacji Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Dzieciakowo” 

w Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku 

  archiwalna 

39. 39/VI/2003 30 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej 

nieruchomości, położonej w Józefowie przy ulicy Klimatycznej 3 

   

40. 40/VI/2003 30 kwietnia zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Otwockiego Nr 52/VII/1999 z dnia     

29 kwietnia 1999 r. w sprawie powołania powiatowej komisji 

inwentaryzacyjnej 

  archiwalna 

41. 41/VII/2003 22 maja w sprawie  upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Powiatu  

do wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na decyzję 

Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2003 r. nr BP/BG/4135/126/03 

  archiwalna 

42. 42/VII/2003 22 maja zmieniająca uchwałę Nr 20/V/2003 z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2003 

  archiwalna 

43. 43/VIII/2003 10 czerwca w  sprawie  partnerskiej współpracy    

44. 44/VIII/2003 10 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonej  

w Otwocku przy ul. Wojskiego 20 róg Łowieckiej 

   

45. 45/VIII/2003 10 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonej  

w Otwocku przy Majowej 

   

46. 46/VIII/2003 10 czerwca zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Otwockiego Nr 52/VII/1999 

z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie powołania powiatowej komisji 

  archiwalna 
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inwentaryzacyjnej 

47. 47/VIII/2003 10 czerwca w sprawie powołania członka Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Rady 

Powiatu 

  archiwalna 

48. 48/IX/2003 27 czerwca zmieniająca uchwałę Nr 20/V/2003 z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2003 

  archiwalna 

49. 49/IX/2003 27 czerwca w sprawie nadania Liceum Ogólnokształcącemu Nr III, wchodzącemu        

w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku imienia Juliusza Słowackiego 

   

50. 50/IX/2003 27 czerwca w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Otwocku 

Nr 218, poz. 5620 

z 2003 r. 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały 

114/XVIII/08 

51. 51/IX/2003 27 czerwca w sprawie powołania członków komisji stałych Rady Powiatu   archiwalna 

52. 52/X/2003 29 sierpnia zmieniająca uchwałę Nr 20/V/2003 z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2003 

  archiwalna 

53. 53/X/2003 29 sierpnia w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje 

się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 

Nr 264, poz. 6974, 

z 2003 r. 

 uchylona uchwałą 

293/XLV/2006 

54. 54/X/2003 29 sierpnia w sprawie  przyjęcia statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Otwocku przy ul. Filipowicza 9 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

201/XXXI/2005 

55. 55/X/2003 29 sierpnia w sprawie przyjęcia statutu Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. 

Słowackiego 4/10 

 zm. uchwałą 

202/XXXI/2005 

 

56. 56/X/2003 29 sierpnia w  sprawie  przyjęcia statutu Zespołu Szkół Ekonomiczno – 

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

   

57. 57/X/2003 29 sierpnia w sprawie  przyjęcia statutu Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku przy               

ul. Pułaskiego 7 

   

58. 58/X/2003 29 sierpnia w sprawie  przyjęcia statutu Zespołu Szkół  w Kołbieli przy ul. 

Parkowej10 

  archiwalna 

59. 59/X/2003 29 sierpnia w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I 

kategorii  zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu 

stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników 

oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

213/XXXII/2005 

 

60. 60/X/2003 29 sierpnia w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej  na   które  zostaną przeznaczone środki określone w art.35 a 

ustawy             z dnia 27 sierpnia 1997 roku  o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U.  Nr 123, 

poz. 776 z późn. zm.) 

 zm. uchwałą 

77/XIII/2003 

archiwalna 

61. 61/X/2003 29 sierpnia w sprawie powołania członka Komisji Budżetowej Rady Powiatu   archiwalna  
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62. 62/XI/2003 9 września zmieniająca uchwałę Nr 20/V/2003 z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2003 

  archiwalna 

63. 63/XI/2003 9 września w sprawie realizacji inwestycji wieloletnich w drogach oraz przyjęcia 

 dotacji z SAPARD 

Nr 274, poz. 7275 

z 2003 r. 

 archiwalna 

64. 64/XI/2003 9 września w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej 

nieruchomości, położonej w Otwocku przy ulicy Bernardyńskiej 7/9 

   

65. 65/XI/2003 9 września w sprawie przekazania Samorządowi Województwa Mazowieckiego 

Zespołów Szkół 

   

66. 66/XI/2003 9 września w sprawie powołania członka Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny   archiwalna 

67. 67/XII/2003 28 października zmieniająca uchwałę Nr 20/V/2003 z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2003 

  archiwalna 

68. 68/XII/2003 28 października w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Powiat Otwocki od 

Województwa Mazowieckiego prawa własności budynku i prawa 

użytkowania wieczystego gruntu położonego w Otwocku przy ul. Górnej 

11 – siedziba Powiatowego Urzędu Pracy 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

129/XX/08 

69. 69/XII/2003 28 października w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, 

położonej w Otwocku przy ulicy Bernardyńskiej 7/9 

   

70. 70/XII/2003 28 października w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

29/VI/11 

71. 71/XII/2003 28 października w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury  

i sprzętu medycznego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego 

organem założycielskim jest Powiat Otwocki 

  archiwalna 

72. 72/XII/2003 28 października w sprawie zmiany w uchwale Nr 204/XXVIII/2001 Rady Powiatu               

w Otwocku z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad udzielania dotacji 

ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Powiecie Otwockim 

Nr 314, poz. 9999 

z 2003 r. 

 archiwalna 

73. 73/XIII/2003 27 listopada zmieniająca uchwałę Nr 20/V/2003 z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2003 

  archiwalna 

74. 74/XIII/2003 27 listopada w sprawie przyjęcia zadań inwestycyjnych w Powiecie Otwockim na lata 

2003-2005  

 zm. uchwałą 

139/XX/2004 

205/XXXII/2005 

archiwalna 

75. 75/XIII/2003 27 listopada w sprawie przystąpienia do spółki prawa handlowego    

76. 76/XIII/2003 27 listopada zmieniająca uchwałę Nr 142/XX/2000 z dnia 28 listopada 2000 r.               

w sprawie utworzenia środków specjalnych 

  archiwalna 

77. 77/XIII/2003 27 listopada w sprawie zmiany uchwały Nr 60/X/2003 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej  na   które  zostaną przeznaczone 

  archiwalna 
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środki określone w art.35 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku  o 

rehabilitacji zawodowej      i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  (Dz. U.  Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) 

78. 78/XIII/2003 27 listopada w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali  

mieszkalnych w dwóch budynkach, z udziałem w pomieszczeniach 

wspólnych,  z garażami oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziałów    

w nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Głównej 10 

 zm. uchwałą 

106/XVII/2004 

 

79. 79/XIII/2003 27 listopada w sprawie nabycia za obniżoną cenę przez Powiat Otwocki od  Agencji 

Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Warszawie z/s przy ul. 

Żeromskiego 33 własności  nieruchomości zabudowanej, położonej            

w Otwocku przy ulicy Legionów 2 

  archiwalna 

80. 80/XIII/2003 27 listopada w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części 

działki nr 18/1 o pow. ok. 204 m2 z obrębu 49, położonej w Otwocku przy 

ul. Karczewskiej 

   

81. 81/XIV/2003 29 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 20/V/2003 z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2003 

  archiwalna 

82. 82/XIV/2003 29 grudnia w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2003 

  archiwalna  

83. 83/XIV/2003 29 grudnia w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej celem dofinansowania 

termomodernizacji budynku w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku przy ul. 

Pułaskiego 7 

  archiwalna 

84. 84/XIV/2003 29 grudnia w sprawie zmiany uchwały Nr 9/III/2002 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia    

dla Starosty Powiatu Otwockiego 

  archiwalna 

Rok 2004 

85. 85/XV/2004 30 stycznia w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej   archiwalna 

86. 86/XV/2004 30 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na ufundowanie sztandaru Komendzie 

Powiatowej Policji w Otwocku 

   

87. 87/XV/2004 30 stycznia w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2003 z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku 

Nr 65, poz. 1664    

z 2004 r. 

 archiwalna 

88. 88/XV/2004 30 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, 

położonej w Otwocku przy ul. Bagatela 35 

   

89. 89/XVI/2004 22 marca w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2004 Nr 127, poz. 3113 

z 2004 r. 

zm. uchwałami: 

104/XVII/2004 

129/XVIII/2004 

141/XXI/2004 

143/XXI/2004 

archiwalna  
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147/XXII/2004 

155/XXIII/2004 

159/XXIV/2004 

165/XXVI/2004 

90. 90/XVI/2004 22 marca w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego celem sfinansowania 

deficytu budżetowego Powiatu Otwockiego w 2004 r. 

   

91. 91/XVI/2004 22 marca w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska  i Gospodarki Wodnej 

  archiwalna 

92. 92/XVI/2004 22 marca w sprawie udzielenia dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora 

finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku,                 

a realizującym zadania powiatu 

 zm. uchwałą 

105/XVII/2004 

 

uchylona uchwałą 

291/XLV/2006 

93. 93/XVI/2004 22 marca w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej celem dofinansowania 

termomodernizacji budynku w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku przy                   

ul. Pułaskiego 7 i w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 4 „Jędruś”             

w Józefowie ul. Główna 10 

  archiwalna 

94. 94/XVI/2004 22 marca w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego za 2003 r. Zespołu Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Otwocku 

  archiwalna 

95. 95/XVI/2004 22 marca w sprawie wyrażenia zgody na nabycie sprzętu i aparatury medycznej 

przez  

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku ul. 

Batorego 44 

  archiwalna 

96. 96/XVI/2004 22 marca w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 

roku 

  archiwalna 

97. 97/XVI/2004 22 marca w sprawie „Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi   oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                      

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) w roku 2004” 

Nr 127, poz. 3114 

z 2004 r. 

 archiwalna 

98. 98/XVI/2004 22 marca w sprawie przekazania przez Powiat Otwocki Gminie Karczew 

uprawnień  

do założenia  i prowadzenia Technikum Samochodowego dla Dorosłych  

po Zasadniczej Szkole Zawodowej 

Nr 127, poz. 3115 

z 2004 r. 

  

99. 99/XVI/2004 22 marca w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON 

 zm. uchwałą 

148/XXII/2004 

archiwalna 

100. 100/XVI/2004 22 marca w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  

dróg powiatowych 

Nr 127, poz. 3116 

z 2004 r. 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały 
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169/XIX/12 

 

101. 101/XVI/2004 22 marca zmieniająca uchwałę Nr 247/XXXII/2002 w sprawie ustalenia wysokości 

diet dla radnych Rady Powiatu w Otwocku oraz zasad jej przyznawania               

i wypłacania 

 zm. uchwałą 

154/XXII/2004 

archiwalna 

102. 102/XVI/2004 22 marca w sprawie zmiany uchwały Nr 9/III/2002 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia    

dla Starosty Powiatu Otwockiego 

  archiwalna 

103. 103/XVII/2004 28 kwietnia w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Otwockiego w 2003 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 

ten rok 

  archiwalna 

104. 104/XVII/2004 28 kwietnia zmieniająca uchwałę Nr 89/XVI/2004 z dnia 24 marca 2004 roku                

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2004 

  archiwalna 

105. 105/XVII/2004 28 kwietnia zmieniająca uchwałę Nr  92/XVI/2004 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 

22.03.2004 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotom nie zaliczanym           

do sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia 

zysku, a realizujących zadania powiatu 

Nr 170, poz. 4409 

z 2004 r. 

 uchylona uchwałą 

291/XLV/2006 

106. 106/XVII/2004 28 kwietnia w sprawie zmiany uchwały Nr 78/XIII/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. 

odnośnie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali 

mieszkalnych w dwóch budynkach, z udziałem w pomieszczeniach 

wspólnych, z garażami oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziałów     

w nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Głównej 10 

   

107. 107/XVII/2004 28 kwietnia w sprawie przejęcia przez Powiat Otwocki niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie 

zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń 

Nr 131, poz. 3225 

z 2004 r. 

  

108. 108/XVII/2004 28 kwietnia w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. 

Filipowicza 9 

  archiwalna 

109. 109/XVII/2004 28 kwietnia w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej – trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących   

w Otwocku przy ul. Filipowicza 9 

   

110. 110/XVII/2004 28 kwietnia w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej – dwuletniego 

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na 

podbudowie szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących         

w Otwocku przy ul. Filipowicza 9 

   

111. 111/XVII/2004 28 kwietnia w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10 

  archiwalna 

112. 112/XVII/2004 28 kwietnia w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej – trzyletniego Liceum    
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Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku 

przy ul. Słowackiego 4/10 

113. 113/XVII/2004 28 kwietnia w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej – dwuletniego 

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na 

podbudowie szkoły zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku przy 

ul. Słowackiego 4/10 

   

114. 114/XVII/2004 28 kwietnia w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Gastronomicznego dla 

Dorosłych, Liceum Handlowego dla Dorosłych i Liceum Ekonomicznego 

dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych             

w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 

  archiwalna 

115. 115/XVII/2004 28 kwietnia w sprawie likwidacji Technikum Gastronomicznego - dziennego na 

podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół 

Ekonomiczno – Gastronomicznych w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 

  archiwalna 

116. 116/XVII/2004 28 kwietnia w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej – czteroletniego 

Technikum dla Dorosłych w Zespole Szkół Ekonomiczno - 

Gastronomicznych  

w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 

  archiwalna 

117. 117/XVII/2004 28 kwietnia w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej – trzyletniego Technikum 

Uzupełniającego dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły 

zawodowej w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych                 

w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 

  archiwalna 

118. 118/XVII/2004 28 kwietnia w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Ekonomicznego  

w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Otwocku przy ul. 

Konopnickiej 3 

   

119. 119/XVII/2004 28 kwietnia w sprawie likwidacji Technikum Elektronicznego na podbudowie szkoły 

zasadniczej w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 

   

120. 120/XVII/2004 28 kwietnia w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej – trzyletniego Technikum 

Uzupełniającego  dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły 

zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 

  archiwalna 

121. 121/XVII/2004 28 kwietnia w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej – dwuletniego 

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych                               

na podbudowie szkoły zawodowej w Zespole Szkół w Kołbieli przy             

ul. Parkowej 10 

  archiwalna 

122. 122/XVII/2004 28 kwietnia w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Otwocku przy        

ul. Majowej 17/19 

   

123. 123/XVII/2004 28 kwietnia w sprawie połączenia Podstawowych Szkół Specjalnych w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 
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124. 124/XVII/2004 28 kwietnia w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól ponadgimnazjalnych   utrata mocy  

na podstawie uchwały 

307/XXXIX/14 

125. 125/XVII/2004 28 kwietnia w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia porozumienia z Gminą 

Otwock dotyczącego przekazania przez Gminę Otwock Powiatowi 

Otwockiemu uprawnień do założenia i prowadzenia Przedszkola 

Specjalnego 

   

126. 126/XVII/2004 28 kwietnia w sprawie udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom 

niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których 

realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki – znajdującym się na 

terenie Powiatu Otwockiego 

Nr 170, poz. 4410 

z 2004 r. 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały 

239/XXXVI/09 

127. 127/XVII/2004 28 kwietnia w sprawie udzielania stypendium socjalnego uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Otwocki 

  archiwalna 

128. 128/XVII/2004 28 kwietnia w sprawie darowizny przez Powiat Otwocki udziału w działce 

ewidencyjnej nr 513 położonej w Celestynowie na rzecz Gminy 

Celestynów 

   

129. 129/XVIII/2004 1 lipca zmieniająca uchwałę Nr 89/XVI/2004 z dnia 24 marca 2004 roku                

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2004 

  archiwalna 

130. 130/XVIII/2004 1 lipca w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska Powiatu 

Otwockiego 

  archiwalna 

131. 131/XVIII/2004 1 lipca w sprawie zatwierdzenia Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami   archiwalna 

132. 132/XVIII/2004 1 lipca w sprawie nadania Młodzieżowemu Domowi Kultury w Otwocku imienia 

Michała Elwiro Andriollego 

   

133. 133/XVIII/2004 1 lipca w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących      

w Otwocku przy ul. Literackiej 8 

 zm. uchwałą 

39/VII/11 

187/XXI/12 

 

134. 134/XVIII/2004 1 lipca w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Otwocki w drodze 

darowizny od Gminy Wiązowna własności nieruchomości rolnej, 

położonej we wsi Glinianka – z przeznaczeniem na poszerzenie drogi 

powiatowej 

   

135. 135/XVIII/2004 1 lipca w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku przy ul. Karczewskiej 

4/6 

   

136. 136/XVIII/2004 1 lipca w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości  

położonej w Otwocku przy ul. Karczewskiej 4/6 

   

137. 137/XIX/2004 8 lipca w sprawie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Otwockiego na 

lata 2004-2015 

Nr 218, poz. 58 47 

z 2004 r. 
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138. 138/XIX/2004 8 lipca w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do negocjacji i zawarcia 

umowy o współpracy z Konsorcjum: Fundacja Polonia zakład własny, 

Instytut Zarządzania i Fidco sp. z o.o. 

   

139. 139/XX/2004 13 sierpnia zmieniająca uchwałę Nr 74/XIII/2003 z dnia 27.11.2003 r. w sprawie 

przyjęcia zadań inwestycyjnych w Powiecie Otwockim na lata 2003-2005 

Nr 260, poz. 7073 

z 2004 r. 

 archiwalna 

140. 140/XX/2004 13 sierpnia w  sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów Nr 260, poz. 7071 

z 2004 r. 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały 

111/XVII/08 

141. 141/XXI/2004 31 sierpnia zmieniająca uchwałę Nr 89/XVI/2004 z dnia 24 marca 2004 roku                

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2004 

 zm. uchwałą 

143/XXI/2004 

archiwalna 

142. 142/XXI/2004 31 sierpnia w sprawie poręczenia kredytu dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

206/XXXII/2005 

143. 143/XXI/2004 31 sierpnia zmieniająca uchwałę Nr 89/XVI/2004 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie  

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2004 

  archiwalna 

144. 144/XXI/2004 31 sierpnia w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej celem dofinansowania modernizacji 

systemu grzewczego i termomodernizacji budynku – Dom Pomocy 

Społecznej „Wrzos” w Otwocku przy u. Zagłoby 8/10 

  archiwalna 

145.

` 

145/XXI/2004 31 sierpnia w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

rodziców i opiekunów prawnych z opłat ponoszonych za pobyt dziecka      

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych oraz 

osób pełnoletnich 

Nr 260, poz. 7072 

z 2004 r. 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały 

160/XVIII/12 

146. 146/XXI/2004 31 sierpnia w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych na lata 2004-2010 

  archiwalna 

147. 147/XXII/2004 30 września zmieniająca uchwałę Nr 89/XVI/2004 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie  

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2004 

  archiwalna 

148. 148/XXII/2004 30 września w sprawie zmiany uchwały Nr 99/XVI/2004 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji  

zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON 

  archiwalna 

149. 149/XXII/2004 30 września w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku 

przy ul. Pułaskiego 3a 

 zm. uchwałą 

157/XXIII/2004 

 

150. 150/XXII/2004 30 września w sprawie przystąpienia do projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych 

poprzez programy stypendialne” w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego – II Priorytet, Działanie 2.2 przeznaczonego dla studentów 

posiadających stałe zameldowanie na terenie powiatu otwockiego 

 zm. uchwałą 

177/XXVII/2005 

archiwalna 

151. 151/XXII/2004 30 września w sprawie przystąpienia do projektu współfinansowanego                                      

z Europejskiego Funduszu Społecznego – II Priorytet, Działanie 2.2. 

 zm. uchwałą 

178/XXVII/2005 

archiwalna 
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„wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których Powiat Otwocki jest 

organem prowadzącym/dotującym 

152. 152/XXII/2004 30 września w sprawie nadania Zespołowi Szkół Nr 2 w Otwocku imienia Marii 

Skłodowskiej – Curie 

   

153. 153/XXII/2004 30 września w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb 

przyznawania nagród dla nauczycieli 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

251/XXXVIII/2005 

154. 154/XXII/2004 30 września zmieniająca uchwałę Nr 247/XXXII/2002 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 26 kwietnia  2004 r.  w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 

Rady Powiatu w Otwocku oraz zasad jej przyznawania i wypłacania oraz 

uchwały Nr 101/XVI/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniającej uchwałę 

Nr 247/XXXII/2002 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 

Rady Powiatu w Otwocku oraz zasad jej przyznawania i wypłacania 

   

155. 155/XXIII/2004 29 października zmieniająca uchwałę Nr 89/XVI/2004 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie  

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2004 

  archiwalna 

156. 156/XXIII/2004 29 października w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 

położonej w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 27/29 

   

156. 157/XXIII/2004 29 października zmieniająca  uchwałę Nr 149/XXII/2004 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 30 września 2004 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Otwocku przy ul. Pułaskiego 3a 

   

158. 158/XXIII/2004 29 października w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem 

kłodzkim w sprawie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz ponoszenia wydatków                  

na ich utrzymanie 

  archiwalna 

159. 159/XXIV/2004 30 listopada zmieniająca uchwałę Nr 89/XVI/2004 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie  

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2004 

  archiwalna 

160. 160/XXIV/2004 30 listopada w sprawie realizacji roszczeń Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Otwocku o przekazanie w użytkowanie części 

nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Batorego 44 

 zm. uchwałą 

208/XXXII/2005 

archiwalna 

161. 161/XXIV/2004 30 listopada w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Zespołu 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku  nieruchomości 

położonych w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3 i Mickiewicza 8 

  archiwalna 

162. 162/XXIV/2004 30 listopada w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Otwock 

nieodpłatnych służebności gruntowych dot. nieruchomości położonych            

w Otwocku  przy ul. Sosnowej, stanowiących własność Powiatu 

Otwockiego 

   

163. 163/XXIV/2004 30 listopada w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z miastem   archiwalna 
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stołecznym Warszawa w sprawie umieszczania dzieci w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz ponoszenia 

wydatków na ich utrzymanie 

164. 164/XXIV/2004 30 listopada w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do ubiegania się, zatwierdzenia                        

i zabezpieczenia środków na realizację projektu współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego – II Priorytet, Działanie 2.2.  

„wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”  

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których Powiat Otwocki jest 

organem prowadzącym/dotującym oraz dla studentów posiadających stałe 

zameldowanie na terenie Powiatu Otwockiego na rok szkolny 2004/2005 

  archiwalna 

165. 165/XXVI/2004 28 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 89/XVI/2004 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie  

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2004 

  archiwalna 

166. 166/XXVI/2004 28 grudnia w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2004 

 zm. uchwałą 

172/XXVI/2004 

archiwalna 

167. 167/XXVI/2004 28 grudnia w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego za 2004 r. Zespołu Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Otwocku 

  archiwalna 

168. 168/XXVI/2004 28 grudnia w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Mazowieckiej 

Spółki Gazownictwa sp. z o.o. nieodpłatnej służebności gruntowej dot. 

nieruchomości położonej w Otwocku  przy ul. Poniatowskiego 10, 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego 

  archiwalna 

169. 169/XXVI/2004 28 grudnia w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych warunków 

przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  dla nauczycieli 

szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Otwocki 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

251/XXXVIII/2005 

170. 170/XXVI/2004 28 grudnia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatami: 

mińskim,  radziejowskim, grodziskim, siedleckim, wołomińskim, 

pruszkowskim,  nowodworskim, garwolińskim, piaseczyńskim, 

warszawskim zachodnim, lubelskim, jeleniogórskim w sprawie 

umieszczania dzieci w placówkach  opiekuńczo – wychowawczych  

i rodzinach zastępczych oraz ponoszenia  wydatków na ich utrzymanie 

  archiwalna 

171. 171/XXVI/2004 28 grudnia w sprawie „Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi ora podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy      

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                          

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w roku 2005” 

  archiwalna 

172. 172/XXVI/2004 28 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 166/XXVI/2004 r. w sprawie wydatków, które   archiwalna 
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nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 

Rok 2005 

173. 173/XXVII/2005 28 stycznia w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu 

Otwockiego 

 zm. uchwałą 

179/XXVIII/2005 

uchylona uchwałą 

289/XLV/2006 

174. 174/XXVII/2005 28 stycznia w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej   archiwalna 

175. 175/XXVII/2005 28 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa  

na własność Powiatu Otwockiego zabudowanych nieruchomości 

położonej  

w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47 i ul. Koszykowej 4 

 zm. uchwałą 

221/XXXIII/09 

 

176. 176/XXVII/2005 28 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Skarbu Państwa 

na rzecz Powiatu Otwockiego zabudowanej nieruchomości położonej  

w Otwocku przy ul. Wąskiej 11 

   

177. 177/XXVII/2005 28 stycznia zmieniająca uchwałę Nr 150/XXII/2004 Rady Powiatu w Otwocku   

z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przystąpienia do projektu 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”       

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – II Priorytet, Działanie 

2.2. przeznaczonego dla studentów posiadających stałe zameldowanie na 

terenie powiatu otwockiego 

  archiwalna 

178. 178/XXVII/2005 28 stycznia zmieniająca uchwałę Nr 151/XXII/2004 Rady Powiatu w Otwocku   

z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przystąpienia do projektu 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – II 

Priorytet, Działanie 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 

programy stypendialne”  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla 

których Powiat Otwocki jest organem prowadzącym/dotującym 

  archiwalna 

179. 179/XXVIII/2005 24 lutego zmieniająca uchwałę Nr 173/XXVII/2005 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie dochodów własnych jednostek 

budżetowych Powiatu Otwockiego 

  uchylona uchwałą 

289/XLV/2006 

180. 180/XXVIII/2005 24 lutego w sprawie zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Józefowie przy ul. Ks. Malinowskiego 7 w Specjalny  

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla uczniów niedostosowanych 

społecznie, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania 

  archiwalna 

181. 181/XXVIII/2005 24 lutego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonej   

w Otwocku przy ul. Mickiewicza i Kołłątaja 

   

182. 182/XXVIII/2005 24 lutego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonej  

w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 

   

183. 183/XXVIII/2005 24 lutego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali 

mieszkalnych oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziałów                   

w nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3A 

  uchylona uchwałą   

210/XXXII/2005 
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184. 184/XXVIII/2005 24 lutego w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach 

chronionych, funkcjonujących na terenie powiatu otwockiego 

Nr 102, poz. 2836 

z 2005 r. 

zm. uchwałą 

216/XXXII/2005 

archiwalna 

185. 185/XXVIII/2005 24 lutego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON 

 zm. uchwałami: 

199/XXXI/2005 

234/XXXV/2005 

archiwalna 

186. 186/XXIX/2005 22 marca w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2005 Nr 137, poz. 4262 

Z 2005 r. 

zm. uchwałami: 

196/XXXI/2005 

203/XXXII/2005 

231/XXXV/2005 

236/XXXVI/2005 

241/XXXVII/2005 

249/XXXVIII/2005 

254/XXXIX/2005 

archiwalna 

187. 187/XXIX/2005 22 marca w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego celem sfinansowania 

deficytu budżetowego Powiatu Otwockiego w 2005 r. 

   

188. 188/XXIX/2005 22 marca w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

bankową obsługę budżetu Powiatu Otwockiego 

  archiwalna 

189. 189/XXIX/2005 22 marca w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 

roku 

  archiwalna 

190. 190/XXX/2005 29 kwietnia w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku   archiwalna 

191. 191/XXX/2005 29 kwietnia w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku   archiwalna 

192. 192/XXX/2005 29 kwietnia w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku   archiwalna 

193. 193/XXX/2005 29 kwietnia w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Otwockiego w 2004 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 

ten rok 

  archiwalna 

194. 194/XXXI/2005 20 maja  w sprawie odwołania członka  Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  

w Otwocku 

  archiwalna 

195. 195/XXXI/2005 20 maja  w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu                

w Otwocku 

  archiwalna 

196. 196/XXXI/2005 20 maja  zmieniająca uchwałę Nr 186/XXIX/2005 z dnia 22 marca 2005 roku          

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2005 

  archiwalna 

197. 197/XXXI/2005 20 maja  w sprawie przyjęcia regulaminu doskonalenia zawodowego pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Otwocki 

   

198. 198/XXXI/2005 20 maja  w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych warunków Nr 160, poz. 5069  utrata mocy  



 40 

przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia            

za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw dla 

pracowników pedagogicznych zatrudnionych  w placówkach opiekuńczo 

- wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Otwocki 

z 2005 r.  na podstawie uchwały 

253/XXXVIII/2005 

199. 199/XXXI/2005 20 maja  w sprawie zmiany uchwały Nr 185/XXVIII/2005 Rady Powiatu w 

Otwocku  

z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które  zostaną przeznaczone 

środki PFRON 

 zm. uchwałą 

234/XXXV/2005 

archiwalna 

200. 200/XXXI/2005 20 maja  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej celem dofinansowania 

termomodernizacji budynków oraz budowy kotłowni gazowej w Ognisku 

Wychowawczym w Otwocku-Świdrze i termomodernizacji budynku                   

i wymiany kotłowni z paliwa stałego na olejową w Domu Dziecka Nr 14  

  archiwalna 

201. 201/XXXI/2005 20 maja  w  sprawie przyjęcia statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących   

w Otwocku przy ul. Filipowicza 9 

   

202. 202/XXXI/2005 20 maja  w sprawie zmiany uchwały Nr 55/X/2003 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu Zespołu Szkół Nr 1   

w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10 

   

203. 203/XXXII/2005 28 czerwca zmieniająca uchwałę Nr 186/XXIX/2005 z dnia 22 marca 2005 roku           

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2005 

  archiwalna 

204. 204/XXXII/2005 28 czerwca w sprawie wyboru banku do wykonywania  bankowej obsługi budżetu 

Powiatu Otwockiego 

  archiwalna 

205. 205/XXXII/2005 28 czerwca zmieniająca uchwałę Nr 74/XIII/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w 

sprawie przyjęcia zadań inwestycyjnych w Powiecie Otwockim na lata 

2003 - 2005 zmienioną uchwałą Nr 139/XX/2004 Rady Powiatu w 

Otwocku z dnia              13 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zadań 

inwestycyjnych w Powiecie Otwockim na lata 2003 -2005 r. 

  archiwalna 

206. 206/XXXII/2005 28 czerwca w sprawie poręczenia spłaty wykupionych przez Bank wierzytelności 

wobec Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku 

przy ul. Batorego 44 

   

207. 207/XXXII/2005 28 czerwca w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla  Zespołu Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44 

   

208. 208/XXXII/2005 28 czerwca w sprawie zmiany uchwały w sprawie realizacji roszczeń Zespołu 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku o przekazanie          

w użytkowanie części nieruchomości położonej  w Otwocku przy ul. 

  archiwalna 
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Batorego 44 

209. 209/XXXII/2005 28 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu umowy            

na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół 

Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku  przy ul. Konopnickiej 3            

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zabezpieczenia jej 

realizacji w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową 

  archiwalna 

210. 210/XXXII/2005 28 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych  

oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości 

położonej w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3A 

   

211. 211/XXXII/2005 28 czerwca w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz  

Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku  

nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Sienkiewicza 28 

   

212. 212/XXXII/2005 28 czerwca w sprawie przyjęcia  sieci szkół specjalnych, dla których organem  

prowadzącym jest Powiat Otwocki 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

307/XXXIX/14 

213. 213/XXXII/2005 28 czerwca w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I 

kategorii   zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu 

stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników 

oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

107/XVII/08 

214. 214/XXXII/2005 28 czerwca w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I 

kategorii  zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu 

stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników  

jednostek organizacyjnych Powiatu 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

106/XVII/08 

215. 215/XXXII/2005 28 czerwca w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I 

kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu                             

w złotych, stanowiącego  podstawę określenia miesięcznych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii 

zaszeregowania pracowników jednostek  organizacyjnych pomocy 

społecznej powiatu otwockiego 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

108/XVII/08 

216. 216/XXXII/2005 28 czerwca w sprawie zmiany uchwały Nr 184/XXVIII/2005 Rady Powiatu                            

w Otwocku z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia organizacji oraz 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia oraz mieszkaniach chronionych, funkcjonujących na terenie 

powiatu otwockiego 

Nr 197, poz. 6495 

z 2005 r. 

zm. uchwałą 

258/XL/2006 

archiwalna 

217. 217/XXXII/2005 28 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów współfinansowanych                               

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego 

 zm. uchwałą 

239/XXXVI/2005 

archiwalna 
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Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, 

Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i 

społecznej, Działanie 1.2 „Perspektywy dla młodzieży,” schemat a) 

Wspieranie młodzieży na rynku pracy Pt. „Moja przyszłość zawodowa”, 

Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, 

schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwale 

bezrobotnych pt. „ Nowa szansa”, oraz zabezpieczenie prawidłowego 

wydatkowania środków 

218. 218/XXXII/2005 28 czerwca w sprawie przystąpienia do projektu współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego – II Priorytet, Działanie 2.2. 

„wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których Powiat Otwocki jest 

organem prowadzącym/dotującym 

  archiwalna 

219. 219/XXXII/2005 28 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku 

Przychodni Specjalistycznej ZPZOZ w Otwocku przy ul. Batorego 44 

   

220. 220/XXXII/2005 28 czerwca w sprawie przystąpienia do projektu „wyrównywanie szans edukacyjnych 

poprzez programy stypendialne” w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego – II Priorytet, przeznaczonego dla studentów posiadających 

stałe zameldowanie na terenie powiatu otwockiego 

 zm. uchwałą 

278/XLIII/2006 

archiwalna 

221. 221/XXXIII/2005 1 lipca w sprawie zabezpieczenia realizacji umowy o dofinansowanie Projektu                           

Nr Z/2.14/III/3.1/261/04 „Przebudowa drogi powiatowej nr 01219 Wola 

Karczewska – Celestynów na odcinku od km 9+851 do km 10+360”           

w ramach ZPORR Priorytet III 

 zm. uchwałą 

224/XXXIV/2005 

archiwalna 

222. 222/XXXIII/2005 1 lipca w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu i upoważnienia 

Zarządu Powiatu do zabezpieczenia umowy o dofinansowanie Działania 

II w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej 

EQUAL dla Polski 2004 – 2006 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego – >>Rewitalizacja bazy posanatoryjnej na terenie 

Powiatu Otwock – „Domy Seniora” << 

  archiwalna 

223. 223/XXXIV/2005 1 lipca w sprawie zaopiniowania „Projektu Programu Restrukturyzacji Zespołu 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku” 

  archiwalna 

224. 224/XXXIV/2005 1 lipca Zmieniająca Uchwałę Nr 221/XXXIII/2005 z dnia 4 lipca 2005 r.               

w sprawie zabezpieczenia  realizacji umowy o dofinansowanie Projektu    

Nr Z/2.14/III/3./261/04 „Przebudowa drogi powiatowej nr 01219 Wola 

Karczewska – Celestynów na odcinku od km 9+851 do km 10+360”                    

w ramach ZPORR Priorytet III zwanej „Uchwałą” 

  archiwalna 

225. 225/XXXV/2005 22 września w sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu Otwockiego   archiwalna 

226. 226/XXXV/2005 22 września w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Otwockiego   archiwalna 
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227. 227/XXXV/2005 22 września w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Otwockiego   archiwalna 

228. 228/XXXV/2005 22 września w sprawie zmian w Statucie Powiatu Otwockiego Nr 242, poz. 7922 

z 2005 r. 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały  

56/VIII/2007 

229. 229/XXXV/2005 22 września w sprawie powołania członka Komisji Rozwoju Gospodarczego i 

Promocji Powiatu Rady Powiatu w Otwocku 

  archiwalna 

230. 230/XXXV/2005 22 września w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku przy                     

ul. Ujejskiego 14 

   

231. 231/XXXV/2005 22 września zmieniająca uchwałę Nr 186/XXIX/2005 z dnia 22 marca 2005 roku           

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2005 

  archiwalna 

232. 232/XXXV/2005 22 września w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego   archiwalna 

233. 233/XXXV/2005 22 września zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych  

stanowiących mieszkaniowy zasób Powiatu Otwockiego 

Nr 242, poz. 7923 

z 2005 r. 

  

234. 234/XXXV/2005 22 września zmieniająca uchwały Nr 185/XXVIII/2005 z dnia 24 lutego 2005 r.  

i Nr 199/XXXI/2005 z dnia 20 maja 2005 r. Rady Powiatu w Otwocku       

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej, na które  zostaną przeznaczone środki PFRON 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

65/X/07 

235. 235/XXXV/2005 22 września w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I 

kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu 

dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku 

   

236. 236/XXXVI/2005 27 października zmieniająca uchwałę Nr 186/XXIX/2005 z dnia 22 marca 2005 roku          

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2005 

  archiwalna 

237. 237/XXXVI/2005 27 października w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty      

i opłat rocznych z tytułu oddania udziału w prawie użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku przy                    

ul. Armii Krajowej 3A 

  archiwalna 

238. 238/XXXVI/2005 27 października w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Ratownictwa  i Reagowania 

Kryzysowego o nazwie  Powiatowe  Centrum  Ratownictwa 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

246/XXXVII/2005 

239. 239/XXXVI/2005 27 października zmieniająca uchwałę Nr 217/XXXII/2005 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację 

projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego    

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów 

Ludzkich 2004-2006, Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz 

integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.2 Perspektywy dla 

młodzieży, schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy pt. „Moja 

przyszłość zawodowa, Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie 

długotrwałego bezrobocia, schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych,         

  archiwalna 
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w tym długotrwale bezrobotnych pt. „Nowa szansa”, oraz zabezpieczenie 

prawidłowego wydatkowania środków 

240. 240/XXXVI/2005 27 października w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu          

w Otwocku kontroli inwestycji Młodzieżowego Domu Kultury w 

Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10 

  archiwalna 

241. 241/XXXVII/2005 29 listopada zmieniająca uchwałę Nr 186/XXIX/2005 z dnia 22 marca 2005 roku          

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2005 

  archiwalna 

242. 242/XXXVII/2005 29 listopada w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2006 rok              

na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego              

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt: „Program profilaktyki 

nowotworów złośliwych płuc realizowany przez ZP ZOZ Otwock” 

  archiwalna 

243. 243/XXXVII/2005 29 listopada w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2006 rok na 

dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego              

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt: „Program profilaktyki 

choroby niedokrwiennej serca ludności powiatu otwockiego” 

  archiwalna 

244. 244/XXXVII/2005 29 listopada w sprawie wyrażenia zgody na nabycie sprzętu i aparatury medycznej 

przez  

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy                

ul. Batorego 44 

  archiwalna 

245. 245/XXXVII/2005 29 listopada w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego za 2005 r. Zespołu Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Otwocku 

  archiwalna 

246. 246/XXXVII/2005 29 listopada w sprawie utworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego   rozstrzygnięcie 

nadzorcze z dnia          

27 grudnia 2005 r. – 

nieważność uchwały 

247. 247/XXXVII/2005 29 listopada w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno -

Wychowawczego „Jędruś”  w Józefowie przy ul. Głównej 10                      

w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla uczniów niedostosowanych 

społecznie, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania  

  archiwalna 

248. 248/XXXVII/2005 29 listopada zmieniająca uchwałę Nr 52/VII/1999 Rady Powiatu Otwockiego  

z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie powołania powiatowej komisji 

inwentaryzacyjnej 

  archiwalna 

249. 249/XXXVIII/2005 21 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 186/XXIX/2005 z dnia 22 marca 2005 roku          

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2005 

  archiwalna 

250. 250/XXXVIII/2005 21 grudnia w sprawie zawarcia wieloletniej umowy w ramach wydatków bieżących   archiwalna 
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251. 251/XXXVIII/2005 21 grudnia w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych warunków 

przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia                 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  oraz 

kryteria       i tryb przyznawania nagród dla  nauczycieli  szkół  i  

placówek  oświatowych,  dla których organem prowadzącym  jest Powiat 

Otwocki 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

30/V/2007 

252. 252/XXXVIII/2005 21 grudnia w sprawie ustalenia zasad  ponoszenia kosztów żywienia przez 

rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży przebywających   

w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 

dla których organem prowadzącym jest powiat otwocki oraz  przez 

pracowników zatrudnionych w tych placówkach 

  utrata mocy  

z powody uchylenia         

z dniem 01.09.2011 r. 

rozporządzenia 

będącego podstawą 

prawną podjęcia 

uchwały 

253. 253/XXXVIII/2005 21 grudnia w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych warunków 

przyznawania i  wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród 

dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach 

opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Otwocki 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

31/V/2007 

254. 254/XXXIX/2005 29 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 186/XXIX/2005 z dnia 22 marca 2005 roku          

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2005 

  archiwalna  

255. 255/XXXIX/2005 29 grudnia w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2005 

  archiwalna  

Rok 2006 

256. 256/XL/2006 31 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z 

tytułu sprzedania udziału w prawie użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie przy ul. Głównej 10 

   

257. 257/XL/2006 31 stycznia w sprawie przekształcenia Domu Dziecka Nr 8 w Józefowie przy                       

ul. Piłsudskiego 22 w placówkę wielofunkcyjną –„Ośrodek Wsparcia 

Dziecka i Rodziny” 

  archiwalna 

258. 258/XL/2006 31 stycznia w sprawie zmiany uchwały nr 216/XXXII/2005 Rady Powiatu w 

Otwocku  

z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia organizacji oraz 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia oraz mieszkaniach chronionych, funkcjonujących na terenie 

powiatu otwockiego 

Nr 49, poz. 1573             

z 2006 r. 

zm. uchwałą 

74/XI/07 

archiwalna 
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259. 259/XL/2006 31 stycznia w sprawie „Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                      

i o wolontariacie w roku 2006” 

  archiwalna 

260. 260/XL/2006 31 stycznia w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej  zm. uchwałami: 

285/XLIV/2006 

327/XLVI/2006 

349/XLIX/2006 

archiwalna 

261. 261/XL/2006 31 stycznia w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu   archiwalna 

262. 262/XL/2006 31 stycznia w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetowej,  Komisji Rewizyjnej 

oraz  Komisji Statutowej Rady Powiatu w Otwocku 

  archiwalna 

263. 263/XLI/2006 2 marca w sprawie wstąpienia Pana Marka Grzegorza Królaka z okręgu 

wyborczego nr 3 z listy nr 13 - Komitet Wyborczy Wyborców Prawo i 

Samorządność Powiat Otwock – na miejsce Pana Macieja Szpunara  który 

złożył oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu radnego 

  archiwalna 

264. 264/XLI/2006 2 marca w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2006 Nr 76, poz. 2532          

z 2006 r. 

zm. uchwałami: 

268/XLII/2006 

276/XLIII/2006 

279/XLIV/2006 

288/XLV/2006 

320/XLVI/2006 

331/XLVIII/2006 

341/XLIX/2006 

350/L/2006 

8/II/2006 

archiwalna 

265. 265/XLI/2006 2 marca w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  zabudowanej nieruchomości 

położonej w Otwocku przy ul. Zagłoby 8/10 

   

266. 266/XLI/2006 2 marca w sprawie zmian w składzie: Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Ochrony 

Zdrowia i Rodziny Rady Powiatu w Otwocku 

  archiwalna 

267. 267/XLI/2006 2 marca w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 

roku 

  archiwalna 

268. 268/XLII/2006 11 kwietnia zmieniająca uchwałę Nr 264/XLI/2006 z dnia 2 marca 2006 roku w 

sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2006 

  archiwalna 

269. 269/XLII/2006 11 kwietnia w sprawie przyjęcia statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno –

Wychowawczego w Otwocku, ul. Majowa 17/19 

   

270. 270/XLII/2006 11 kwietnia w sprawie przyjęcia statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno -

Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących 
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w Otwocku, ul. Literacka 8 

271. 271/XLII/2006 11 kwietnia w sprawie przyjęcia statutu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 

Józefowie, ul. Ks. Malinowskiego 7 

   

272. 272/XLII/2006 11 kwietnia w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno -

Wychowawczego „Jędruś” w Józefowie przy ul. Głównej 10                      

w Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 

   

273. 273/XLII/2006 11 kwietnia w sprawie przyjęcia statutu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 

„Jędruś” w Józefowie, ul. Główna 10 

   

274. 274/XLII/2006 11 kwietnia w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                    

i społecznej, na które  zostaną przeznaczone środki PFRON 

 zm. uchwałę 

1/II/2006  

archiwalna  

275. 275/XLIII/2006 28 kwietnia w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Otwockiego w 2005 r. i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 

ten rok 

  archiwalna 

276. 276/XLIII/2006 28 kwietnia zmieniająca uchwałę Nr 264/XLI/2006 z dnia 2 marca 2006 roku     w 

sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2006 

  archiwalna 

277. 277/XLIII/2006 28 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w Otwocku przy ul. Andriollego 80 

   

278. 278/XLIII/2006 28 kwietnia w sprawie zmiany uchwały Nr 220/XXXII/2005 Rady Powiatu                    

w Otwocku z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do 

projektu „wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 

stypendialne” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –             

II Priorytet, przeznaczonego dla studentów posiadających stałe 

zameldowanie na terenie powiatu otwockiego 

  archiwalna 

279. 279/XLIV/2006 30 maja zmieniająca uchwałę Nr 264/XLI/2006 z dnia 2 marca 2006 roku     w 

sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2006 

  archiwalna 

280. 280/XLIV/2006 30 maja w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w Otwocku przy ul. Andriollego 80 

   

281. 281/XLIV/2006 30 maja w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w Otwocku przy ul. Batorego 

  archiwalna 

282. 282/XLIV/2006 30 maja w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w Otwocku przy ul. Batorego 

  archiwalna 

283. 283/XLIV/2006 30 maja w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w Otwocku przy ul. Rzemieślniczej róg Kołłątaja 

   

284. 284/XLIV/2006 30 maja w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Zakładu 

Energetycznego Warszawa – Teren S.A. nieodpłatnego prawa 

użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku  przy ul. 

Poniatowskiego 10,  stanowiącej własność Powiatu Otwockiego 

   

285. 285/XLIV/2006 30 maja zmieniająca uchwałę Nr 260/XL/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia      archiwalna 
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31 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej 

286. 286/XLIV/2006 30 maja w sprawie upoważnienia do reprezentowania Rady Powiatu                      

w Otwocku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym                         

w Warszawie 

  archiwalna 

287. 287/XLIV/2006 30 maja w sprawie upoważnienia do reprezentowania Rady Powiatu                      

w Otwocku przed sądami administracyjnymi 

  archiwalna 

288. 288/XLV/2006 27 czerwca zmieniająca uchwałę Nr 264/XLI/2006 z dnia 2 marca 2006 roku                         

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2006 

  archiwalna 

289. 289/XLV/2006 27 czerwca w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu 

Otwockiego 

 zm. uchwałą 

343/XLIX/2006 

38/V/2007 

utrata mocy  

na podstawie uchwały 

305/XLIX/10 

290. 290/XLV/2006 27 czerwca w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu za I półrocze przedstawionej przez Zarząd Powiatu 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

279/XLIV/10 

291. 291/XLV/2006 27 czerwca w sprawie udzielenia dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora 

finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku,                 

a realizujących zadania powiatu 

Nr 170, poz. 6670 

z 2006 r. 

zm. uchwałą 

332/XLVIII/2006 

archiwalna 

292. 292/XLV/2006 27 czerwca w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości 

materiałów towarzyszących projektowi budżetu 

 zm. uchwałą 

333/XLVIII/2006 

uchylona uchwałą 

131/XXI/08 

293. 293/XLV/2006 27 czerwca w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje 

się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 

Nr 173, poz. 6779 

z 2006 r. 

 uchylona uchwałą 

184/XXX/09 

294. 294/XLV/2006 27 czerwca w sprawie nadania Statutu Oświacie Powiatowej w Otwocku   utrata mocy  

na podstawie uchwały 

229/XXVIII/13 

295. 295/XLV/2006 27 czerwca w sprawie przyjęcia Statutu  Młodzieżowego Domu Kultury   

w Otwocku, przy ul. Poniatowskiego 10 

   

296. 296/XLV/2006 27 czerwca w sprawie nadania Statutu Powiatowej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Otwocku, przy ul. Majowej 17/19 

   

297. 297/XLV/2006 27 czerwca w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Gimnazjum Nr 21                    

w Otwocku, przy ul. Mickiewicza 43/47 

   

298. 298/XLV/2006 27 czerwca w sprawie przyjęcia Statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących                  

w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 2 im. Prof. A. Grucy                    

w Otwocku, przy ul. Konarskiego 13 

  archiwalna 

299. 299/XLV/2006 27 czerwca w sprawie nadania Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu 

Nr 1 w Otwocku, ul. Majowa 17/19  imienia Marii Konopnickiej 

   

300. 300/XLV/2006 27 czerwca w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w  zm. uchwałą utrata mocy  
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Otwocku 117/XVIII/08 na podstawie uchwały 

143/XVII/12 

301. 301/XLV/2006 27 czerwca w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w 

Otwocku, przy ul. Pułaskiego 5a 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

193/XXII/12 

302. 302/XLV/2006 27 czerwca w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Wsparcia Dziecka i Rodziny  

w Józefowie, przy ul. Piłsudskiego 22 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

219/XXXIII/09 

303. 303/XLV/2006 27 czerwca w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka Nr 14 w Otwocku, przy ul. 

Myśliwskiej 2 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

217/XXXIII/09 

304. 304/XLV/2006 27 czerwca w sprawie  nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej 

w Karczewie, przy ul. Anielin 1 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

244/XXXVI/09 

305. 305/XLV/2006 27 czerwca w sprawie  nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Wrzos”  

w Otwocku, przy ul. Zagłoby 8/10 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

246/XXXVI/09 

306. 306/XLV/2006 27 czerwca w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej                              

w Otwocku, przy ul. Konopnickiej 17 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

99/XVI/08 

307. 307/XLV/2006 27 czerwca w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku   utrata mocy  

na podstawie uchwały 

286/XLIV/10 

308. 308/XLV/2006 27 czerwca w sprawie zmian w Statucie Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Otwocku, przy ul. Batorego 44 

  archiwalna 

309. 309/XLV/2006 27 czerwca w sprawie przystąpienia do projektu „Równy start” współfinansowanego               

z Europejskiego Funduszu Społecznego – II Priorytet, Działanie 2.2. 

„wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” 

oraz ze środków budżetu państwa, dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych dla których Powiat Otwocki jest organem 

prowadzącym/dotującym 

  archiwalna 

310. 310/XLV/2006 27 czerwca w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach  

projektu „Równy start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego – II Priorytet, Działanie 2.2. „wyrównywanie szans 

edukacyjnych poprzez programy stypendialne” oraz ze środków budżetu 

państwa, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których Powiat 

Otwocki jest organem prowadzącym/dotującym 

  archiwalna 

311. 311/XLV/2006 27 czerwca w sprawie przystąpienia do projektu „wyrównywanie szans edukacyjnych  zm. uchwałą archiwalna 
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poprzez programy stypendialne” w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego – II Priorytet, przeznaczonego dla studentów posiadających 

stałe zameldowanie na terenie Powiatu Otwockiego 

329/XLVII/2006 

312. 312/XLV/2006 27 czerwca w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu   archiwalna 

313. 313/XLV/2006 27 czerwca w sprawie zmian w składzie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny,  

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu w Otwocku 

  archiwalna 

314. 314/XLV/2006 27 czerwca w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska Rady Powiatu 

  archiwalna 

315. 315/XLV/2006 27 czerwca w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska Rady Powiatu 

  archiwalna 

316. 316/XLV/2006 27 czerwca w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej   archiwalna 

317. 317/XLV/2006 27 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe przeniesienie własności 

nieruchomości  gruntowej położonej w Otwocku przy ul. Batorego 44, 

stanowiącej działkę ew. nr 6/19 o pow. 1722 m2 z obr. 135 

  utrata mocy na 

podstawie uchwały 

324/XVI/2006 

318. 318/XLV/2006 27 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe przeniesienie własności 

nieruchomości  gruntowej położonej w Otwocku przy ul. Batorego 44, 

stanowiącej działkę ew. nr 6/14     o pow. 691 m2 z obr. 135 oraz udziału 

1/3 części w działce ew. 6/12  o pow. 427 m2 obr. 135  (droga dojazdowa) 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

325/XLVI/2006 

319. 319/XLV/2006 27 czerwca w sprawie wieloletnich zadań inwestycyjnych Powiatu Otwockiego            

w latach 2006 – 2007 

  archiwalna 

320. 320/XLVI/2006 27 lipca zmieniająca uchwałę Nr 264/XLI/2006 z dnia 2 marca 2006 roku  

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2006 

  archiwalna 

321. 321/XLVI/2006 27 lipca w sprawie upoważnienia dla Starosty Powiatu Otwockiego   archiwalna 

322. 322/XLVI/2006 27 lipca w sprawie wezwania do uzupełnienia braków   archiwalna 

323. 323/XLVI/2006 27 lipca w sprawie zmian w składzie Komisji Statutowej Rady Powiatu                  

w Otwocku 

  archiwalna 

324. 324/XVI/2006 27 lipca w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej  

położonej w Otwocku przy ul. Batorego 44, stanowiącej działkę ew. nr 

6/19 o pow. 1722 m2 z obr. 135 

  archiwalna 

325. 325/XLVI/2006 27 lipca w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  gruntowej 

położonej w Otwocku przy ul. Batorego 44, stanowiącej działkę ew. nr 

6/14 o pow. 691 m2 z obr. 135 oraz udziału 1/3 części w działce ew. 6/12  

o pow. 427 m2 obr. 135  (droga dojazdowa) 

  archiwalna 

326. 326/XLVI/2006 27 lipca w sprawie skargi Pani …, dotyczącej budynku położonego przy ul. 

Literackiej 18 w Otwocku 

  archiwalna 

327. 327/XLVI/2006 27 lipca zmieniająca uchwałę Nr 260/XL/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia    

31 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli 

  archiwalna 
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Komisji Rewizyjnej zmienioną uchwałą Nr 285/XLIV/2006  Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 30 maja 2006 r. 

328. 328/XLVI/2006 27 lipca w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat 

niezabudowanej nieruchomości położonej w Karczewie przy                     

ul. Boh. Westerplatte 

   

329. 329/XLVII/2006 14 sierpnia w sprawie zmiany uchwały Nr 311/XLV/2006 Rady Powiatu                       

w Otwocku z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie przystąpienia do 

projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy 

stypendialne” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – II 

Priorytet, przeznaczonego dla studentów posiadających stałe 

zameldowanie na terenie Powiatu Otwockiego 

  archiwalna 

330. 330/XLVII/2006 14 sierpnia w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w 

poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania                 i rozmiaru 

zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli 

pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach                   i 

placówkach oświatowych oraz przyjęcia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli 

przedmiotów o różnym wymiarze godzin, pedagogów i psychologów, 

oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w 

kształceniu zaocznym 

 zm. uchwałą 

83/XIV/07 

utrata mocy  

na podstawie uchwały 

214/XXXIII/09 

331. 331/XLVIII/2006 29 sierpnia zmieniająca uchwałę Nr 264/XLI/2006 z dnia 2 marca 2006 roku    w 

sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2006 

  archiwalna 

332. 332/XLVIII/2006 29 sierpnia zmieniająca uchwałę Nr 291/XLV/2006 Rady Powiatu w Otwocku 

z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotom nie 

zaliczanym do sektora finansów publicznych, nie działających w celu 

osiągnięcia zysku, a realizujących zadania powiatu 

Nr 200, poz. 7611 

z 2006 r. 

  

333. 333/XLVIII/2006 29 sierpnia zmieniająca uchwałę Nr 292/XLV/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 

27 czerwca 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz  

rodzaju   i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi 

budżetu 

  uchylona uchwałą 

131/XXI/08 

 

334. 334/XLVIII/2006 29 sierpnia w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego               

ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Batorego 44 

  archiwalna 

335. 335/XLVIII/2006 29 sierpnia w sprawie przekształcenia Domu Dziecka Nr 13 w Otwocku przy              

ul. Komunardów 10  w placówkę wielofunkcyjną – Dom Dziecka –  

Integracyjne Centrum Opieki i Wychowania „13” 

  utrata mocy w związku 

z uchwałą 

178/XX/12 

336. 336/XLVIII/2006 29 sierpnia w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka – Integracyjnemu Centrum 

Opieki i Wychowania „13” w Otwocku przy ul. Komunardów 10 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 
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216/XXXIII/09 

337. 337/XLVIII/2006 29 sierpnia w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu „Świder”  

im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku przy                            

ul. Mickiewicza 43/47 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

218/XXXIII/09 

338. 338/XLVIII/2006 29 sierpnia w sprawie odmowy uchylenia bądź zmiany uchwały Nr 324/XLVI/2006  

Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku przy     

ul. Batorego 44, stanowiącej działkę ew. nr 6/19 o pow. 1722 m2 z obr. 

135 

  archiwalna 

339. 339/XLVIII/2006 29 sierpnia w sprawie odmowy uchylenia bądź zmiany uchwały Nr 324/XLVI/2006 

Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku przy 

ul. Batorego 44, stanowiącej działkę ew. nr 6/19 o pow. 1722 m2 z obr. 

135 

  archiwalna 

340. 340/XLVIII/2006 29 sierpnia w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Starosty, 

dotyczącej budynku położonego przy ul. Literackiej 18 w Otwocku 

  archiwalna 

341. 341/XLIX/2006 3 października zmieniająca uchwałę Nr 264/XLI/2006 z dnia 2 marca 2006 roku   w 

sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2006 

  archiwalna 

342. 342/XLIX/2006 3 października w sprawie zaciągnięcia kredytu w celu partycypacji w zakupie samochodu 

specjalnego – podnośnika hydraulicznego dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku realizowanego przez 

Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej 

   

343. 343/XLIX/2006 3 października zmieniająca uchwałę Nr 289/XLV/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. w 

sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu 

Otwockiego 

  archiwalna 

344. 344/XLIX/2006 3 października w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

gruntowej położonej w Otwocku przy ul. Wojskiego 

   

345. 345/XLIX/2006 3 października w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Otwocku na okres 5 lat prawa odpłatnego 

użytkowania zabudowanej nieruchomości, położonej              w Otwocku 

przy ul. Andriollego 80, oznaczonej jako działki ew. 9/8 o pow. 819 m2 i 

9/10 o pow. 87 m2 z obr. 145, stanowiące własność Powiatu Otwockiego 

  archiwalna 

346. 346/XLIX/2006 3 października w sprawie upoważnienia do reprezentowania Rady Powiatu                      

w Otwocku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym                     

w Warszawie 

  archiwalna 

347. 347/XLIX/2006 3 października w sprawie skargi mieszkańców ul. Wiśniowej w Otwocku  

na działalność Starosty Powiatu Otwockiego 

  archiwalna 
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348. 348/XLIX/2006 3 października w sprawie wstrzymania wykonania uchwały   archiwalna 

349. 349/XLIX/2006 3 października zmieniająca uchwałę Nr 260/XL/2006 Rady Powiatu w Otwocku               

z dnia    31 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej zmienioną uchwałą Nr 285/XLIV/2006  z 

dnia 30 maja 2006 r. oraz uchwałą Nr 327/XLVI/2006 z dnia 27 lipca 

2006 r. Rady Powiatu w Otwocku 

  archiwalna 

350. 350/L/2006 27 października zmieniająca uchwałę Nr 264/XLI/2006 z dnia 2 marca 2006 roku     w 

sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2006 

  archiwalna 

351. 351/L/2006 27 października w sprawie nadania Statutu  Rodzinnemu Domowi Dziecka 

w Otwocku przy ul. Ujejskiego 14 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

220/XXXIII/09 

352. 352/L/2006 27 października w sprawie przyznania pierwszeństwa i sprzedaży  najemcom lokalu 

użytkowego – lecznicy dla zwierząt znajdującego się w budynku 

usytuowanym na nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku przy ul. 

Andriollego 80, oznaczonej jako działka ewid. nr 9/6                z obr. 145 

oraz sprzedaży udziału 1/5 części w działce ewid. nr 9/7 z obr. 145 (droga 

wewnętrzna) 

   

353. 353/L/2006 27 października w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych                        

i garaży wraz z udziałami w nieruchomości gruntowej położonej              

w Otwocku przy ul. Andriollego 80, oznaczonej jako działka ewid. nr 9/6 

z obr.145 oraz udziału 1/5 części w działce ewid. nr 9/7                      z 

obr. 145 (droga wewnętrzna.) 

   

354. 354/L/2006 27 października w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Zespołu Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44 

   

 

III KADENCJA 2006-2010 

 

Rok 2006 

1. 1/I/2006 5 grudnia w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku   archiwalna 

2. 2/I/2006 5 grudnia w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Otwocku  zm. uchwałą 

174/XXIX/09 

archiwalna 

3. 3/I/2006 5 grudnia w sprawie wyboru Starosty Otwockiego   archiwalna 

4. 4/I/2006 5 grudnia w sprawie wyboru Wicestarosty Otwockiego   archiwalna 

5. 5/I/2006 5 grudnia w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Otwockiego  zm. uchwałą 

175/XXIX/09 

archiwalna 

6. 6/I/2006 5 grudnia w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu  

i doraźnej Komisji Statutowej 

 zm. uchwałami: 

19/IV/2007 

28/V/2007 

archiwalna 
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168/XXIX/09 

169/XXIX/09 

170/XXIX/09 

172/XXIX/09 

180/XXX/09 

211/XXXIII/09 

7. 7/I/2006 5 grudnia w sprawie powołania przewodniczących komisji stałych oraz 

przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu 

 zm. uchwałami: 

20/IV/2007 

173/XXIX/09 

181/XXX/09 

archiwalna 

8. 8/II/2006 19 grudnia zmieniająca uchwałę 264/XLI/2006 z dnia 2 marca 2006 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2006 

  archiwalna 

9. 9/II/2006 19 grudnia w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2006 

  archiwalna 

10. 10/II/2006 19 grudnia w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego za 2006 r. Zespołu Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Otwocku 

  archiwalna 

11. 11/II/2006 19 grudnia w sprawie zmiany uchwały Nr 274/XLII/2006 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone 

środki PFRON 

  archiwalna 

12. 12/II/2006 19 grudnia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego  

Pana Władysława Dariusza Łokietka 

  archiwalna 

13. 13/II/2006 19 grudnia w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego   utrata mocy na 

podstawie uchwały 

213/XXXIII/09 

Rok 2007 

14. 14/III/2007 25 stycznia zmieniająca uchwałę Nr 12/II/2006 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

radnego Pana Władysława Dariusza Łokietka 

  archiwalna 

15. 15/III/2007 25 stycznia w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej   archiwalna 

16. 16/III/2007 25 stycznia w sprawie przekazania skargi … na Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Otwocku do rozpatrzenia według właściwości 

Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego 

  archiwalna 

17. 17/IV/2007 1 marca w sprawie wstąpienia Pani Danuty Trzaskowskiej z okręgu wyborczego     

Nr 2 z listy Nr 20 KWW Wspólnota Samorządowa – na miejsce Pana 

Władysława Dariusza Łokietka 

  archiwalna 

18. 18/IV/2007 1 marca w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Waldemara   archiwalna 
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Pawlika 

19. 19/IV/2007 1 marca w sprawie zmian w składzie: Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny, 

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, Komisji 

Rewizyjnej oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady 

Powiatu w Otwocku 

  archiwalna 

20. 20/IV/2007 1 marca zmieniająca uchwałę Nr 7/I/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia              

5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania przewodniczących komisji stałych 

oraz przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu            

w Otwocku 

  archiwalna 

21. 21/IV/2007 1 marca w sprawie wyboru delegata Powiatu Otwockiego do Związku Powiatów 

Polskich 

  utrata mocy na 

podstawie uchwały 

13/II/18 

22. 22/IV/2007 1 marca w sprawie skargi Państwa … zam. … Glinianka, na działalność Starosty 

Powiatu Otwockiego 

  archiwalna 

23. 23/IV/2007 1 marca w sprawie skargi Pana … zam. … Warszawa na nie udzielenie w terminie 

odpowiedzi przez Starostę Powiatu Otwockiego 

  archiwalna 

24. 24/IV/2007 1 marca w sprawie skargi Państwa … zam. … Otwock, Państwa … zam. … 

Otwock i Pani … zam. … Otwock na bezczynność Starosty Powiatu 

Otwockiego 

  archiwalna 

25. 25/IV/2007 1 marca w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będących 

własnością Powiatu Otwockiego stanowiących działki ew. 16/2 o pow. 55 

m2 z obr. 139 i 14/1 o pow. 284 m2 z obr. 152 w Otwocku na 

nieruchomość stanowiącą własność Gminy Otwock oznaczoną  

w ewidencji gruntów jako działka Ew. 17/1 o pow. 652 m2 z obr. 139       

w Otwocku 

   

26. 26/IV/2007 1 marca w sprawie podjęcia prac związanych z połączeniem Zespołu Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44                    

z Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku 

przy ul. Narutowicza 80 

  archiwalna 

27. 27/V/2007 29 marca w sprawie wstąpienia Pani Alicji Dąbrowskiej z okręgu wyborczego Nr 2     

z listy Nr 4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość na miejsce Pana 

Waldemara Pawlika 

  archiwalna 

28. 28/V/2007 29 marca w sprawie zmian w składzie: Komisji Edukacji, Kultury, Sportu                              

i Rekreacji oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Otwocku 

  archiwalna 

29. 29/V/2007 29 marca w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2007 Nr 151, poz. 4118 

z 2007 r. 

zm. uchwałami: 

42/VI/2007 

48/VII/2007 

57/VIII/2007 

archiwalna 
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60/IX/2007 

61/X/2007 

73/XI/07 

75/XII/07 

78/XIII/07 

80/XIV/07 

30. 30/V/2007 29 marca w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych warunków 

przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  oraz kryteriów    

i trybu przyznawania nagród dla  nauczycieli  szkół i  placówek  

oświatowych,  dla których organem prowadzącym  jest Powiat Otwocki 

Nr 115, poz. 2975 

z 2007 r. 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały 

95/XVI/08 

31. 31/V/2007 29 marca w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych warunków 

przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

oraz szczegółowych warunków obliczania  i wypłacania wynagrodzenia   

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla 

pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - 

wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Otwocki 

Nr 115, poz. 2976 

z 2007 r. 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały 

95/XVI/08 

32. 32/V/2007 29 marca w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej,  

na które  zostaną przeznaczone środki PFRON 

 zm. uchwałą 

64/X/07 

archiwalna 

33. 33/V/2007 29 marca w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, ul. Batorego 44 

  uchylona uchwałą 

17/IV/11 

34. 34/V/2007 29 marca w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 

roku 

  archiwalna 

35. 35/V/2007 29 marca w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 rok 

Nr 151, poz. 4119 

z 2007 r. 

 archiwalna 

36. 36/V/2007 29 marca w sprawie skargi Pana … zamieszkałego w Michałowicach na działanie 

Starosty Otwockiego 

  archiwalna 

37. 37/V/2007 29 marca W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego celem sfinansowania 

deficytu budżetowego Powiatu Otwockiego w 2007 r. 

   

38. 38/V/2007 29 marca zmieniająca uchwałę Nr 289/XLV/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                              

27 czerwca 2006 r. w sprawie dochodów własnych jednostek 

budżetowych Powiatu Otwockiego 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

305/XLIX/10 

39. 39/V/2007 29 marca w sprawie zatwierdzenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej 

 dla Gospodarstwa Pomocniczego Nr 2 w Otwocku 

  archiwalna 
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40. 40/V/2007 29 marca w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do 

powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Powiatu o obowiązku złożenia 

„oświadczenia lustracyjnego” oraz do przekazania tych oświadczeń           

do Biura Lustracyjnego IPN 

  archiwalna 

41. 41/V/2007 29 marca w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu          

w Otwocku kontroli okoliczności podpisania przez Zespół Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku umowy o przejęciu zobowiązań 

finansowych ZP ZOZ z firmą MW Trade Spółka z o.o. 

  archiwalna 

42. 42/VI/2007 26 kwietnia zmieniająca uchwałę Nr 29/V/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2007 

  archiwalna 

43. 43/VI/2007 26 kwietnia w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Otwockiego w 2006 roku i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

za ten rok 

  archiwalna 

44. 44/VI/2007 26 kwietnia w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na 2008 r. 

umożliwiających realizację projektu pt. „Program Profilaktyki 

Nowotworów Złośliwych Płuc realizowany przez ZP ZOZ Otwock” 

współfinansowanego w 85% w ramach Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG 

  archiwalna 

45. 45/VI/2007 26 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa  

na własność Powiatu Otwockiego zabudowanej nieruchomości położonej   

w Otwocku przy ul. Pułaskiego 

   

46. 46/VI/2007 26 kwietnia zmieniająca uchwałę Nr 52/VII/1999Rady Powiatu Otwockiego   

z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie powołania powiatowej komisji 

inwentaryzacyjnej 

  archiwalna 

47. 47/VI/2007 26 kwietnia w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu 

Otwockiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi  

działalność pożytku publicznego na 2007 rok 

  archiwalna 

48. 48/VII/2007 31 maja zmieniająca uchwałę Nr 29/V/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2007 

  archiwalna 

49. 49/VII/2007 31 maja w sprawie przyjęcia zasad oceny inwestycji na potrzeby Planu Rozwoju 

Lokalnego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym 

  archiwalna 

50. 50/VII/2007 31 maja w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium za wyniki           

w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniom szkół ponadgimnazjalnych  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki 

Nr 181, poz. 5042 

z 2007 r. 

  

51. 51/VII/2007 31 maja w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Opieki nad 

Dzieckiem i Rodziną w latach 2007 – 2011 

  archiwalna 

52. 52/VII/2007 31 maja w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą „Zielony Szlak    
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Rowerowy Mazowsza” 

53. 53/VII/2007 31 maja w sprawie skargi Pana … zamieszkałego w Otwocku na działanie 

Dyrektora Oświaty Powiatowej w Otwocku 

  archiwalna 

54. 54/VII/2007 31 maja w sprawie skargi Pana … zamieszkałego w Otwocku 

na działanie Starosty Otwockiego 

  archiwalna 

55. 55/VII/2007 31 maja w sprawie poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej dla  Zespołu Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44 

  archiwalna 

56. 56/VIII/2007 28 czerwca w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Otwockiego Nr 187, poz. 5225z 

2007 r. 

zm. uchwałą 

62/X/07 

utrata mocy 21.11.2014 

r. 

na podstawie uchwały 

297/XXXIX/14 

 

57. 57/VIII/2007 28 czerwca zmieniająca uchwałę Nr 29/V/2007 z dnia 29 marca 2007 roku  

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2007 

  archiwalna 

58. 58/VIII/2007 28 czerwca w sprawie skargi Pana … zamieszkałego w Otwocku dot. niewłaściwego 

działania Starosty w celu rozwiązania problemu uciążliwości 

funkcjonowania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych 

w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 13 

  archiwalna 

59. 59/VIII/2007 28 czerwca w sprawie skargi Państwa … zamieszkałych w Otwocku dot. 

ewentualnego przebiegu drogi krajowej Nr 17 

  archiwalna 

60. 60/IX/2007 14 sierpnia zmieniająca uchwałę Nr 29/V/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2007 

  archiwalna 

61. 61/X/07 30 sierpnia zmieniająca uchwałę Nr 29/V/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2007 

  archiwalna 

62. 62/X/07 30 sierpnia w sprawie zmian w Statucie Powiatu Otwockiego Nr 217, poz. 6221 

z 2007 r. 

 utrata mocy 21.11.2014 

r. 

na podstawie uchwały 

297/XXXIX/14 

63. 63/X/07 30 sierpnia w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2006 r.                                  

ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Batorego 44 

  archiwalna 

64. 64/X/07 30 sierpnia w sprawie zmiany uchwały Nr 32/V/2007 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji  

zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON 

  archiwalna 

65. 65/X/07 30 sierpnia w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I 

kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu 

dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

120/XVIII/08 

66. 66/X/07 30 sierpnia uchylająca uchwałę Nr 196/XXV11/2001 Rady Powiatu w Otwocku     
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z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia zasad  

bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,  

którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu 

67. 67/X/07 30 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny 

sprzedaży  

dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Andriolliego 80                 

w Otwocku, usytuowanym na działce ew. 9/6 o pow. 1013 m2 z obr. 145 

   

68. 68/X/07 30 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa 

na własność Powiatu Otwockiego zabudowanej nieruchomości położonej        

w Podbieli gm. Celestynów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka 226 o pow. 12 600 m2. 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

109/XVII/08 

69. 69/X/07 30 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat 

zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, 

położonej w Karczewie przy ul. Boh. Westerplatte, oznaczonej                             

w ewidencji gruntów jako działka 94/3 o pow. 2800 m2 z obr. 9, 

uregulowanej w księdze wieczystej WA 1O/00051022/8 

   

70. 70/XI/07 27 września w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska  i Gospodarki Wodnej 

  archiwalna 

71. 71/XI/07 27 września w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej celem dofinansowania 

termomodernizacji budynku Domu Dziecka – Integracyjnego Centrum 

Opieki i Wychowania „13” w Otwocku i termomodernizację budynku 

Domu Pomocy Społecznej w Karczewie Anielin 

  archiwalna 

72. 72/XI/07 27 września w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej celem dofinansowania opracowania 

uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzację stanu lasów 

rozdrobnionych nie stanowiących własności Skarbu Państwa w gminach 

Powiatu Otwockiego 

  archiwalna 

73. 73/XI/07 27 września zmieniająca uchwałę Nr 29/V/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2007 

  archiwalna 

74. 74/XI/07 27 września w sprawie zmiany uchwały Nr 258/XL/2006 Rady Powiatu w Otwocku 

z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

216/XXXII/2005                Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 

2005 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt      w ośrodkach wsparcia oraz 

mieszkaniach chronionych, funkcjonujących          na terenie powiatu 

otwockiego 

Nr 238, poz. 6899 

z 2007 r.  

 archiwalna 

75. 75/XII/07 11 października zmieniająca uchwałę Nr 29/V/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie   archiwalna 
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uchwalenia budżetu powiatu na rok 200 

76. 76/XII/07 11 października w sprawie skargi Pana … zamieszkałego w Otwocku 

na działanie Starosty Otwockiego 

  archiwalna 

77. 77/XII/07 11 października w sprawie skargi Pana … zamieszkałego w Warszawie na przewlekłe 

załatwianie sprawy przez Starostę Otwockiego 

  archiwalna 

78. 78/XIII/07 19 listopada zmieniająca uchwałę Nr 29/V/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2007 

  archiwalna 

79. 79/XIII/07 19 listopada w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego celem sfinansowania 

deficytu budżetowego Powiatu Otwockiego w 2007 r. 

  archiwalna 

80. 80/XIV/07 20 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 29/V/2007 z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2007 

  archiwalna 

81. 81/XIV/07 20 grudnia w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2007 

  archiwalna 

82. 82/XIV/07 20 grudnia w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego za 2007 r. Zespołu Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Otwocku 

  archiwalna 

83. 83/XIV/07 20 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 330/XLVII/2006 Rady Powiatu w Otwocku            

z dnia 14 sierpnia 2006r. w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan 

zajęć  jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania          

i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli 

pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach 

oświatowych oraz przyjęcia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów                 

o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, oraz zasad 

zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu 

zaocznym 

Nr  41, poz. 1454   

z 2008 r. 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały 

214/XXXIII/09 

84. 84/XIV/07 20 grudnia w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2008 rok 

  archiwalna 

85. 85/XIV/07 20 grudnia w sprawie skargi Pana … zamieszkałego w Otwocku 

na działanie Starosty Otwockiego 

  archiwalna 

86. 86/XIV/07 20 grudnia w sprawie skargi Pana … zamieszkałego w Otwocku 

na działanie Starosty Otwockiego 

  archiwalna 

Rok 2008 

87. 87/XV/08 31 stycznia w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  Powiatu 

Otwockiego na lata 2008-2013 

 zm. uchwałami: 

102/XVII/08 

102/XVII/08 
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125/XIX/08 

127/XX/08 

133/XXI/08 

140/XXV/08 

88. 88/XV/08 31 stycznia w sprawie podjęcia prac związanych z przekształceniem Zespołu 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 

44 w jednoosobową spółkę prawa handlowego 

  archiwalna 

89. 89/XV/08 31 stycznia w sprawie zmiany uchwały Nr 125/XVII/2000 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 29  sierpnia 2000 r. w sprawie przekształcenia Powiatowego 

Zespołu Obsługi Finansowej Szkół w jednostkę budżetową Oświata 

Powiatowa w Otwocku 

Nr  68, poz. 2463   

z 2008 r. 

  

90. 90/XV/08 31 stycznia w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej   archiwalna 

91. 91/XV/08 31 stycznia w sprawie skargi Pani … zam. w Warszawie na zachowanie Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego 

  archiwalna 

92. 92/XV/08 31 stycznia w sprawie skargi Pana … zam. w Otwocku na bezczynność Starosty 

Otwockiego 

  archiwalna 

93. 93/XVI/08 13 marca w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008 Nr  114, poz. 4105  

z 2008 r. 

zm. uchwałami: 

101/XVII/08 

112/XVIII/08 

122/XIX/08 

126/XX/08 

130/XXI/08 

134/XXII/08 

139/XXV/08 

146/XXVI/08 

archiwalna 

94. 94/XVI/08 13 marca w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego celem sfinansowania 

deficytu budżetowego Powiatu Otwockiego w 2008 r. oraz spłaty 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

   

95. 95/XVI/08 13 marca w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych warunków 

przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia                     

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 

kryteriów i trybu przyznawania nagród dla  nauczycieli  szkół i placówek  

oświatowych i  opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem 

prowadzącym  jest Powiat Otwocki 

Nr  49, poz. 1729  

z 2008 r. 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały 

148/XXVI/08 

96. 96/XVI/08 13 marca w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów z działalności w okresie od dnia 1 stycznia do dnia                     

31 grudnia 2007 r. 

  archiwalna 
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97. 97/XVI/08 13 marca w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego                         

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 

Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8 

   

98. 98/XVI/08 13 marca w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej,  

na które  zostaną przeznaczone środki PFRON 

 zm. uchwałą 

135/XXII/08 

archiwalna 

99. 99/XVI/08 13 marca w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Otwocku przy 

ul. Konopnickiej 17 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

245/XXXVI/09 

100. 100/XVII/08 29 kwietnia w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Otwockiego w 2007 roku i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu              

za ten rok 

  archiwalna 

101. 101/XVII/08 29 kwietnia zmieniająca uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008 

  archiwalna 

102. 102/XVII/08 29 kwietnia w sprawie  zmiany uchwały  Nr 87/XV/08 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie  przyjęcia Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego Powiatu Otwockiego na lata 2008-2013 

  archiwalna 

103. 103/XVII/08 29 kwietnia w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska  i Gospodarki Wodnej celem sfinansowania 

termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku 

 zm. uchwałą 

141/XXV/08 

archiwalna 

104. 104/XVII/08 29 kwietnia w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 

   

105. 105/XVII/08 29 kwietnia w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia           

z Gminą Otwock w sprawie przekazania przez Gminę Otwock Powiatowi 

Otwockiemu uprawnień do założenia i prowadzenia Przedszkola 

Specjalnego 

   

106. 106/XVII/08 29 kwietnia w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I 

kategorii  zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu 

stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników 

jednostek organizacyjnych Powiatu 

   

107. 107/XVII/08 29 kwietnia w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I 

kategorii  zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu 

stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników 

oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu 

   

108. 108/XVII/08 29 kwietnia w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I 

kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu 
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w złotych, stanowiącego podstawę określenia miesięcznych stawek 

wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych kategorii 

zaszeregowania pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej Powiatu Otwockiego 

109. 109/XVII/08 29 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa w formie 

darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Podbieli gm. 

Celestynów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 226 o pow. 

12 600 m2. 

   

110. 110/XVII/08 29 kwietnia w sprawie realizacji roszczeń Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Otwocku o przekazanie w użytkowanie nieruchomości 

położonej w Otwocku przy ul. Batorego 44, oznaczonej jako działki ewid. 

Nr: 6/7, 6/16, 6/18 o łącznej pow. 9106 m2 z obr. 135 

  archiwalna 

111. 111/XVII/08 29 kwietnia w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów Nr  132, poz. 4605 

z 2008 r. 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały 

65/IX/11 

112. 112/XVIII/08 26 czerwca zmieniająca uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008 

  archiwalna  

113. 113/XVIII/08 26 czerwca w sprawie ustanowienia herbu Powiatu Otwockiego Nr  153, poz. 5364 

z 2008 r. 

zm. Uchwałą Nr 

362/LIV/22 

Dz. Urz. Woj. Maz.  

z 2022 r.  poz. 13308 

 

 

114. 114/XVIII/08 26 czerwca w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Otwocku 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

198/XXXII/09 

115. 115/XVIII/08 26 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku przy      

ul. Karczewskiej 37 

   

116. 116/XVIII/08 26 czerwca w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju  Edukacji Publicznej Powiatu 

Otwockiego  na lata 2008-2015 

   

117. 117/XVIII/08 26 czerwca w sprawie zmiany uchwały Nr 300/XLV/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r.  

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie         

w Otwocku 

   

118. 118/XVIII/08 26 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów w ramach  

VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

   

119. 119/XVIII/08 26 czerwca w sprawie zwiększenia w 2008 r. zryczałtowanej kwoty na utrzymanie 

dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego  

na terenie Powiatu Otwockiego 

  archiwalna 
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120. 120/XVIII/08 26 czerwca w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I 

kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu 

dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku 

   

121. 121/XVIII/08 26 czerwca w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2007 r.                                  

ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Batorego 44 

  archiwalna 

122. 122/XIX/08 6 sierpnia zmieniająca uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008 

  archiwalna 

123. 123/XIX/08 6 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Otwocki 

umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego     

w Ognisku Wychowawczym „Świder” w Otwocku przy ul. Mickiewicza 

43/47” 

  archiwalna 

124. 124/XIX/08 6 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości,  

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Kołbieli,  

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 2260/2 o pow. 110 219 m2 

   

125. 125/XIX/08 6 sierpnia w sprawie  zmiany uchwały Nr 87/XV/08 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie  przyjęcia Wieloletniego Programu  

Inwestycyjnego Powiatu Otwockiego na lata 2008-2013 

  archiwalna 

126. 126/XX/08 4 września zmieniająca uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008 

  archiwalna 

127. 127/XX/08 4 września w sprawie  zmiany uchwały Nr 87/XV/08 Rady Powiatu w Otwocku             

z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie  przyjęcia Wieloletniego 

Programu  Inwestycyjnego Powiatu Otwockiego na lata 2008-2013  

  archiwalna 

128. 128/XX/08 4 września w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat  

w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Józefowie przy      

ul. Piłsudskiego o pow. 711 m2, stanowiącej część działek ew. 51/9, 51/7, 

51/3, 51/8 z obr. 48 

  archiwalna 

129. 129/XX/08 4 września w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Powiat Otwocki od 

Województwa Mazowieckiego prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

32/2 o pow. 895 m2 z obr. 43 w Otwocku oraz prawa własności budynku 

położonego na tej nieruchomości 

   

130. 130/XXI/08 30 września zmieniająca uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008 

  archiwalna 

131. 131/XXI/08 30 września w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości 

materiałów towarzyszących projektowi budżetu 

  uchylona uchwałą  

293/XLVI/10 

132. 132/XXI/08 30 września w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny  

zabudowanej nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, położonej             

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 
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w Kołbieli, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. 2260/2          

o pow. 110 219 m2 

241/XXX/13 

133. 133/XXI/08 30 września w sprawie  zmiany uchwały Nr 87/XV/08 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie  przyjęcia Wieloletniego 

Programu  Inwestycyjnego Powiatu Otwockiego na lata 2008-2013 

  archiwalna 

134. 134/XXII/08 30 października zmieniająca uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008 

  archiwalna 

135. 135/XXII/08 30 października w sprawie zmiany uchwały Nr 98/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku                                           

z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, na które  zostaną przeznaczone środki PFRON 

  archiwalna 

136. 136/XXIII/08 20 listopada w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Otwockiego  zm. uchwałą: 

279/XL/21 

 

137. 137/XXIV/08 21 listopada w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację w roku 

2009  

inwestycji drogowych 

  archiwalna 

138. 138/XXIV/08 21 listopada w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów-porozumień z gminami              

na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w ramach Programu 

Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008-2011” 

  archiwalna  

149. 139/XXV/08 4 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008 

  archiwalna 

140. 140/XXV/08 4 grudnia w sprawie  zmiany uchwały Nr 87/XV/08 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie  przyjęcia Wieloletniego 

Programu  Inwestycyjnego Powiatu Otwockiego na lata 2008-2013 

   

141. 141/XXV/08 4 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 103/XVII/08 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

celem sfinansowania termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku 

  archiwalna 

142. 142/XXV/08 4 grudnia w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu KL/01359/08/7.1.2. 

„Samodzielny Start” 

  archiwalna 

143. 143/XXV/08 4 grudnia w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego za 2008 r. Zespołu Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Otwocku 

  archiwalna 

144. 144/XXV/08 4 grudnia w sprawie skargi Pana … zamieszkałego w Otwocku na działanie 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 

  archiwalna 

145. 145/XXV/08 4 grudnia w sprawie skargi Pana … zamieszkałego w Otwocku na działanie 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

  archiwalna 

146. 146/XXVI/08 18 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 93/XVI/08 z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie   archiwalna 
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uchwalenia budżetu powiatu na rok 2008 

147. 147/XXVI/08 18 grudnia w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2008 

  archiwalna 

148. 148/XXVI/08 18 grudnia w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych warunków 

przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 

oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia                    

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 

kryteriów     i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i  

placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Otwocki 

Nr 2, poz. 33         

z 2009 r. 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały 

167/XXIX/09 

149. 149/XXVI/08 18 grudnia w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2009 rok 

  archiwalna 

150. 150/XXVI/08 18 grudnia w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród      

i wyróżnień dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników 

sportowych  

oraz dla trenerów i instruktorów zasłużonych w osiąganiu tych wyników 

  uchylona uchwałą 

197/XXIII/12 

151. 151/XXVI/08 18 grudnia w sprawie skargi Państwa … zamieszkałych w Otwocku oraz Państwa … 

zamieszkałych w Sobieniach Biskupich na działalność Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku 

  archiwalna 

152. 152/XXVI/08 18 grudnia w sprawie skargi Państwa … zamieszkałych w Otwocku na działania 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku 

  archiwalna 

153. 153/XXVI/08 18 grudnia w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej 

dotyczącego przyjmowania wniosków i wydawania dokumentów 

paszportowych oraz akceptacji treści porozumienia z Wojewodą 

Mazowieckim 

   

154. 154/XXVI/08 18 grudnia w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu na nieruchomościach położonych w Otwocku przy ul. 

Rzemieślniczej i ul. Kołłątaja, stanowiących działki ewidencyjne nr 1/1, 

1/4 i 2/11 o łącznej pow. 201 m2 z obr.4m 3, będących własnością 

Powiatu Otwockiego, na rzecz PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z 

o.o. Rejon Energetyczny Otwock z/s w Otwocku  przy ul. Warszawskiej 

27 

   

Rok 2009 

155. 155/XXVII/09 29 stycznia w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej   archiwalna 

156. 156/XXVII/09 29 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego  

pn. „Znajomość języka obcego ważnym atutem zawodowym” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

  archiwalna 
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Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

157. 157/XXVII/09 29 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego  

pn. „Przez angielski do wyższych kwalifikacji” współfinansowanego                

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 

  archiwalna 

158. 158/XXVII/09 29 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu konkursowego  

pn. „Nauka i współpraca z pracodawcą to przyszły sukces” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

  archiwalna 

159. 159/XXVII/09 29 stycznia w sprawie zamiaru  likwidacji  Zespołu Szkół  w Kołbieli  przy                          

ul. Parkowej 10 

  archiwalna 

160. 160/XXVII/09 29 stycznia w sprawie skargi Pani … zamieszkałej w Wiązownie na Starostę 

Otwockiego 

  archiwalna 

161. 161/XXVII/09 29 stycznia w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie w 2009 

roku projektu budowy boisk i urządzeń sportowych dla Zespołu Szkół Nr 

2 w Otwocku 

  archiwalna 

162. 162/XXVIII/09 26 lutego  w sprawie uchwalenia Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w Powiecie Otwockim do 2013 roku 

  archiwalna 

163. 163/XXVIII/09 26 lutego  w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Sprawni – 

Samodzielni”  

w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

  archiwalna 

164. 164/XXVIII/09 26 lutego  w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej, na które  zostaną przeznaczone środki PFRON 

 zm. uchwałą 

202/XXXII/09 

242/XXXVI/09 

archiwalna 

165. 165/XXVIII/09 26 lutego  w sprawie skargi Pani … zamieszkałej w Otwocku na Starostę 

Otwockiego 

  archiwalna 

166. 166/XXIX/09 24 marca w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 Nr 81, poz. 2174         

z 2009 r. 

zm. uchwałami: 

183/XXX/09 

195/XXXII/09 

212/XXXIII/09 

227/XXXIV/09 

231/XXXV/09 

238/XXXVI/09 

249/XXXVII/09 

archiwalna 

167. 167/XXIX/09 24 marca w sprawie uchwalenia regulaminu szczegółowych warunków 

przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia                    

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 

Nr 81, poz. 2175         

z 2009 r. 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały 

260/XXXV/18 
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kryteriów i trybu przyznawania nagród dla  nauczycieli  szkół i  placówek 

oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Otwocki 

168. 168/XXIX/09 24 marca w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Budżetowej   archiwalna 

169. 169/XXIX/09 24 marca w sprawie powołania członka Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska 

  archiwalna 

170. 170/XXIX/09 24 marca w sprawie powołania członka Komisji Edukacji, Kultury, Sportu                          

i Rekreacji 

  archiwalna 

171. 171/XXIX/09 24 marca w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu   archiwalna 

172. 172/XXIX/09 24 marca w sprawie zmian w składzie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

Powiatu, Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli  

oraz Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Otwocku 

  archiwalna 

173. 173/XXIX/09 24 marca w sprawie odwołania przewodniczącego komisji stałej Rady Powiatu   archiwalna 

174. 174/XXIX/09 24 marca w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu                      

w Otwocku 

  archiwalna 

175. 175/XXIX/09 24 marca w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Otwockiego   archiwalna 

176. 176/XXIX/09 24 marca w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Otwockiego   archiwalna 

177. 177/XXIX/09 24 marca w sprawie skargi Pana … zamieszkałego w Grabiance gmina Osieck na 

bezczynność Starosty Otwockiego 

  archiwalna 

178. 178/XXIX/09 24 marca w sprawie skargi Pani … zamieszkałej w Otwocku na działanie Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku 

  archiwalna 

179. 179/XXX/09 28  kwietnia w sprawie wstąpienia Pana Mieczysława Nowaka z okręgu wyborczego     

Nr 5 z listy Nr 1 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego             

na miejsce Pana Grzegorza Kurkowskiego 

  archiwalna 

180. 180/XXX/09 28  kwietnia w sprawie zmian w składzie: Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i 

Rekreacji, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i  Ochrony Środowiska, 

Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Komisji 

Budżetowej Rady Powiatu w Otwocku 

  archiwalna 

181. 181/XXX/09 28  kwietnia w sprawie zmiany uchwały Nr 7/I/06 Rady Powiatu w Otwocku z dnia        

5 grudnia 2006 r. w sprawie powołania przewodniczących komisji stałych 

oraz przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu 

  archiwalna 

182. 182/XXX/09 28  kwietnia w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Otwockiego w 2008 roku i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu          

za ten rok 

  archiwalna 

183. 183/XXX/09 28  kwietnia zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 roku                  

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 

  archiwalna 

184. 184/XXX/09 28  kwietnia w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub 

rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje    

Nr 101, poz. 2853 

z 2009 r. 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały 
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się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. 304/XLIX/10 

185. 185/XXX/09 28  kwietnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Otwock na realizację 

zadania: Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 12             

w Otwocku na Światową Olimpiadę Kreatywności 

  archiwalna 

186. 186/XXX/09 28  kwietnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karczew na realizację 

zadań: 

1. Obchody 200. rocznicy wygranej bitwy we wsi Ostrówek z 

Austriakami w roku 1809 

2. II Ogólnopolska Biesiada Strażacka „Na Karczewskim Rynku” 

  archiwalna 

187. 187/XXX/09 28  kwietnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołbiel na realizację 

zadania: I Powiatowy Piknik Ludowy 

  archiwalna 

188. 188/XXX/09 28  kwietnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sobienie-Jeziory             

na realizację zadania: Dożynki Powiatowe w Zambrzykowie Starym 

  archiwalna 

189. 189/XXX/09 28  kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu Nr 1 

znajdującego się  w budynku przy ul. Wojskiego 20 A w Otwocku, 

wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Otwockiego,             

na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego najemcy 

   

190. 190/XXX/09 28  kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu Nr 3 

znajdującego się w budynku przy ul. Wojskiego 20 A w Otwocku, 

wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Otwockiego,           

na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego najemcy 

   

191. 191/XXX/09 28  kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 

umowy dzierżawy nieruchomości o pow. 15 m2 stanowiącej własność 

Powiatu Otwockiego położonej w Otwocku przy ul. Andriollego róg 

Pułaskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki ew. Nr 

9/9 z obr. 145   o pow. 556,0 m2, na czas oznaczony do lat trzech na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy 

   

192. 192/XXX/09 28  kwietnia w sprawie  likwidacji Szkół wchodzących w skład  Zespołu Szkół 

w Kołbieli  przy ul. Parkowej 10 

  archiwalna 

193. 193/XXX/09 28  kwietnia w sprawie przystąpienia Powiatu Otwockiego do projektów kluczowych 

realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2007-2013 pn.:  

l) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 

mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego                 

i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz 

wiedzy o Mazowszu”,  

2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 

  archiwalna 
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mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału 

województw” 

194. 194/XXXII/09 30 czerwca w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku   archiwalna 

195. 195/XXXII/09 30 czerwca zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 roku  

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 

  archiwalna 

196. 196/XXXII/09 30 czerwca w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego celem sfinansowania  

deficytu budżetowego Powiatu Otwockiego w 2009 r., powstałego                    

w wydatkach inwestycyjnych powiatu 

   

197. 197/XXXII/09 30 czerwca w sprawie poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Zespołu Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44 

  do 30 czerwca 2014 r. 

198. 198/XXXII/09 30 czerwca w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Otwocku 

  utrata mocy na 

podstawie uchwały 

91/XII/11 

199. 199/XXXII/09 30 czerwca w sprawie zatwierdzenia projektu „Nowe perspektywy – Nowa jakość” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet VI „Rynek 

pracy otwarty dla wszystkich”. Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do 

zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, 

Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów 

pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych  w regionie” 

  archiwalna 

200. 200/XXXII/09 30 czerwca w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny                     

w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru 

obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących 

inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych  oraz 

przyjęcia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, 

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 

pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz 

zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej 

  uchylona – 

rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 

31 lipca 2009 r. 

stwierdzające 

nieważność uchwały 

znak pisma: 

LEX.I.0911/67/09 

201. 201/XXXII/09 30 czerwca w sprawie zmiany nazwy Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała 

Elwiro Andriollego w Otwocku, ul. Poniatowskiego 10 na Powiatowy 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku, 

   

http://prawo.vulcan.pl/skok.asp?qdatprz=10-03-2009&qskok=128@P128A2,701@P701A2,702@P702A2,
http://prawo.vulcan.pl/skok.asp?qdatprz=10-03-2009&qskok=128@P128A2,701@P701A2,702@P702A2,
http://prawo.vulcan.pl/skok.asp?qdatprz=10-03-2009&qskok=128@P128A2,701@P701A2,702@P702A2,
http://prawo.vulcan.pl/skok.asp?qdatprz=10-03-2009&qskok=701@P701A2,702@P702A2,
http://prawo.vulcan.pl/skok.asp?qdatprz=10-03-2009&qskok=701@P701A2,702@P702A2,


 71 

ul. Poniatowskiego 10 

202. 202/XXXII/09 30 czerwca w sprawie zmiany uchwały Nr 164/XXVIII/09 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które  zostaną przeznaczone 

środki PFRON 

  archiwalna 

203. 203/XXXII/09 30 czerwca w sprawie zwiększenia w 2009 r. zryczałtowanej kwoty na utrzymanie 

dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego           

na terenie Powiatu Otwockiego 

  archiwalna 

204. 204/XXXII/09 30 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Otwocki                          

w użyczenie na czas nieoznaczony, od Polskiej Prowincji Stowarzyszenia 

Katolickiego Księży Pallotynów z siedzibą w Warszawie przy                         

ul. Skaryszewskiej 12 niezabudowanej nieruchomości o pow. 81 m2 

stanowiącej część działki ew. 42 z obr. 98, położonej w Otwocku przy              

ul. Żeromskiego 6, uregulowanej w księdze wieczystej KW 351, wraz                   

z prawem dostępu do drogi publicznej 

   

205. 205/XXXII/09 30 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 

umowy dzierżawy nieruchomości o łącznej pow. 201 m2 stanowiących 

własność Powiatu Otwockiego, położonych w Otwocku przy ul. 

Rzemieślniczej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 1/1, 1/4 i  

2/11 z obr. 43,    na czas oznaczony do 6 miesięcy na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy 

   

206. 206/XXXII/09 30 czerwca w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 r.  

ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Batorego 44 

  archiwalna 

207. 207/XXXII/09 30 czerwca w sprawie skargi Pani … zamieszkałej w Józefowie na działanie Starosty 

Otwockiego 

  archiwalna 

208. 208/XXXII/09 30 czerwca w sprawie przekazania skargi   archiwalna 

209. 209/XXXII/09 30 czerwca w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu   archiwalna 

210. 210/XXXIII/09 2 września w sprawie wstąpienia Pani Barbary Parol z okręgu wyborczego Nr 1 z 

listy Nr 5 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP na miejsce Pana 

Andrzeja Zyguły 

  archiwalna 

211. 211/XXXIII/09 2 września w sprawie zmian w składzie: Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i 

Rekreacji,  

Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa                 

i Ochrony Środowiska oraz Komisji Porządku Publicznego                                

i Bezpieczeństwa Obywateli 

  archiwalna 

212. 212/XXXIII/09 2 września zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 roku  

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 

  archiwalna 

213. 213/XXXIII/09 2 września w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego   utrata mocy  
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na podstawie uchwały 

11/III/10 

214. 214/XXXIII/09 2 września w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny                     

w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru 

obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących 

inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych                              

i przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych 

oraz przyjęcia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, 

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 

pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz 

zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej 

Nr 161, poz. 4719 

z 2009 r. 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały 

66/VIII/15 

215. 215/XXXIII/09 2 września w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2009 r. projektu 

KL/03903/09/7.1.2. „Sprawni i Samodzielni” 

  archiwalna 

216. 216/XXXIII/09 2 września w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka – Integracyjnemu Centrum 

Opieki i Wychowania „13” w Otwocku przy ul. Komunardów 10 

  utrata mocy w związku 

z uchwałą 

178/XX/12 

217. 217/XXXIII/09 2 września w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka Nr 14 w Otwocku przy         

ul. Myśliwskiej 2 

  utrata mocy  

w związku z uchwałą 

179/XX/12 

218. 218/XXXIII/09 2 września w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu „Świder”  

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

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

192/XXII/12 

219. 219/XXXIII/09 2 września w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Wsparcia Dziecka i Rodziny                

w Józefowie przy ul. Piłsudskiego 22 

  archiwalna 

220. 220/XXXIII/09 2 września w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Otwocku 

przy ul. Ujejskiego 14 

   

221. 221/XXXIII/09 2 września w sprawie zmiany uchwały Nr 175/XXVII/2005 Rady Powiatu w 

Otwocku z dnia 28 stycznia 2005 r. dotyczącej wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa na własność Powiatu 

Otwockiego zabudowanych nieruchomości położonych w Otwocku przy                                

ul. Mickiewicza 43/47 i ul. Koszykowej 4 

   

222. 222/XXXIII/09 2 września w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej  nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku przy         

   

http://prawo.vulcan.pl/skok.asp?qdatprz=10-03-2009&qskok=128@P128A2,701@P701A2,702@P702A2,
http://prawo.vulcan.pl/skok.asp?qdatprz=10-03-2009&qskok=128@P128A2,701@P701A2,702@P702A2,
http://prawo.vulcan.pl/skok.asp?qdatprz=10-03-2009&qskok=128@P128A2,701@P701A2,702@P702A2,
http://prawo.vulcan.pl/skok.asp?qdatprz=10-03-2009&qskok=701@P701A2,702@P702A2,
http://prawo.vulcan.pl/skok.asp?qdatprz=10-03-2009&qskok=701@P701A2,702@P702A2,
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ul. Ziemowita 7,  oznaczonej jako działka ewid. nr 4/3 o pow. 2122 m²               

z obr. 84 

223. 223/XXXIII/09 2 września w sprawie zaopiniowania projektu  uchwały Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego  w sprawie  likwidacji Mazowieckiego Centrum 

Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu 

  archiwalna 

224. 224/XXXIII/09 2 września w sprawie zaopiniowania projektu  uchwały Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego  w sprawie  likwidacji samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej -   Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w 

Warszawie 

  archiwalna 

225. 225/XXXIII/09 2 września w sprawie zaopiniowania projektu  uchwały Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego  w sprawie  likwidacji  Centrum Rehabilitacji im prof. M. 

Weissa „ Stocer”  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

  archiwalna 

226. 226/XXXIII/09 2 września w sprawie zaopiniowania projektu  uchwały Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego  w sprawie  likwidacji Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego 

  archiwalna 

227. 227/XXXIV/09 29 września zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 roku  

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 

  archiwalna 

228. 228/XXXIV/09 29 września w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów z gminami na realizację 

zadań inwestycyjnych drogowych w ramach Programu Wieloletniego pod 

nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” 

  archiwalna 

229. 229/XXXIV/09 29 września w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację w roku 

2010 inwestycji drogowych 

  archiwalna 

230. 230/XXXIV/09 29 września w sprawie skargi Pana … zamieszkałego w Warszawie na działanie 

Starosty Otwockiego 

  archiwalna 

231. 231/XXXV/09 29 października zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 roku  

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 

  archiwalna 

232. 232/XXXV/09 29 października w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu         

w Otwocku kontroli prawidłowości wykonania uchwały Nr 13/II/2006  

Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia 

wysokości wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego w latach 2006-2009 

  archiwalna 

233. 233/XXXV/09 29 października w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego za 2009 r. Zespołu Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Otwocku 

  archiwalna 

234. 234/XXXV/09 29 października w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu  uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego  w sprawie  likwidacji Centrum 

Rehabilitacji im prof. M. Weissa „Stocer”  Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie 

  archiwalna 

235. 235/XXXV/09 29 października w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku   archiwalna 
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Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Mazowieckie 

Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu 

236. 236/XXXV/09 29 października w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu  uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego  w sprawie  likwidacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie  

Centrum Stomatologii w Warszawie 

  archiwalna 

237. 237/XXXV/09 29 października w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu  uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego w sprawie  likwidacji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital 

Bródnowski w Warszawie 

  archiwalna 

238. 238/XXXVI/09 10 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 roku  

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 

  archiwalna 

239. 239/XXXVI/09 10 grudnia 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 wykorzystania 

Nr 8, poz. 137         

z 2010 r. 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały 

230/XXVIII/13 

240. 240/XXXVI/09 10 grudnia w sprawie Programu Współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2010 rok 

  archiwalna 

241. 241/XXXVI/09 10 grudnia w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Otwocku, przy ul. Batorego 44 

  wyrok WSA z dnia        

6 października 2010 r. 

stwierdzający 

nieważność uchwały 

242. 242/XXXVI/09 10 grudnia w sprawie zmiany uchwały Nr 164/XXVIII/09  Rady Powiatu w Otwocku                             

z dnia 26 lutego 2009 r.  oraz uchwały Nr 202/XXXII/09  Rady Powiatu        

w Otwocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które  zostaną przeznaczone środki 

PFRON 

  archiwalna 

243. 243/XXXVI/09 10 grudnia w sprawie zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka  

w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego 
  archiwalna 

244. 244/XXXVI/09 10 grudnia w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej  w Karczewie 

przy ul. Anielin 1 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

274/XXXVI/14 

245. 245/XXXVI/09 10 grudnia w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Otwocku przy 

ul. Konopnickiej 17 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

275/XXXVI/14 

246. 246/XXXVI/09 10 grudnia w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Wrzos”    utrata mocy  
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w Otwocku przy ul. Zagłoby 8/10 na podstawie uchwały 

276/XXXVI/14 

247. 247/XXXVI/09 10 grudnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Radgoszcz na pomoc 

dla powodzian 

  archiwalna 

248. 248/XXXVII/09 22 grudnia uchwała budżetowa na rok 2010 Nr 26, poz. 384         

z 2010 r. 

zm. uchwałami: 

253/XXXVIII/09 

257/XXXIX/10 

263/XLI/10 

266/XLII/10 

273/XLIII/10 

278/XLIV/10 

289/XLV/10 

290/XLVI/10 

299/XLVII/10 

302/XLIX/10 

10/III/10 

archiwalna 

249. 249/XXXVII/09 22 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIX/09 z dnia 24 marca 2009 roku  

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009 

  archiwalna 

250. 250/XXXVII/09 22 grudnia w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2009 

  archiwalna 

251. 251/XXXVII/09 22 grudnia w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Starosty Otwockiego  

o dofinansowanie tworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) 

  archiwalna 

252. 252/XXXVII/09 22 grudnia w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze   archiwalna 

Rok 2010 

253. 253/XXXVIII/09 28 stycznia zmieniająca uchwałę Nr 248/XXXVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku  

- uchwała budżetowa na rok 2010 

  archiwalna 

254. 254/XXXVIII/09 28 stycznia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Józefów – dotacja 

na Powiatowe Warsztaty Ekologiczne „XI Spotkania nad Świdrem” 

  archiwalna 

255. 255/XXXVIII/09 28 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 

umowy najmu budynku kontenerowego o pow. użytkowej 750 m2 oraz 

budynku gospodarczego (dawnej lodowni) o pow. użytkowej  100 m2  

stanowiących własność Powiatu Otwockiego, usytuowanych na 

nieruchomości położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej, oznaczonej            

w ewidencji gruntów jako działka 2260/2 o pow. 110 219 m2 na czas 

oznaczony do 1 roku na rzecz dotychczasowego najemcy 

   

256. 256/XXXVIII/09 28 stycznia w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej   archiwalna 

257. 257/XXXIX/10 16 marca zmieniająca uchwałę Nr 248/XXXVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku  

- uchwała budżetowa na rok 2010 

  archiwalna 
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258. 258/XXXIX/10 16 marca w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego celem sfinansowania 

deficytu budżetowego Powiatu Otwockiego w 2010 r., powstałego                    

w wydatkach inwestycyjnych powiatu oraz na spłatę kredytów i pożyczek  

z lat ubiegłych 

   

259. 259/XXXIX/10 16 marca w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2010 r. projektu „W stronę 

samodzielności” w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 

 zm. uchwałą 

287/XLIV/10 

archiwalna 

260. 260/XXXIX/10 16 marca w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej,                                 na które  zostaną przeznaczone środki 

PFRON 

  archiwalna 

261. 261/XXXIX/10 16 marca w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 

umów dzierżawy  gruntu pod 14 garażami usytuowanymi na 

nieruchomości  stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w 

Otwocku przy            ul. Karczewskiej 38, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działki 6/10             o pow. 2005 m2 i 6/9 o pow. 11 364 m2 

z obrębu 135 na czas oznaczony    do 1 roku na rzecz dotychczasowych 

dzierżawców 

   

262. 262/XXXIX/10 16 marca w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu  na nieruchomościach położonych w Otwocku przy ul. 

Rzemieślniczej, Kołłątaja i Majowej, stanowiących działki ewidencyjne 

nr 1/5 i 2/12 z obr. 43 i nr 27/5  z obr.201,  na rzecz Otwockiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku 

   

263. 263/XLI/10 22 kwietnia zmieniająca uchwałę Nr 248/XXXVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku  

- uchwała budżetowa na rok 2010 

  archiwalna 

264. 264/XLI/10 22 kwietnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Otwocka – dotacja          

na wykonanie statuetki pomnika „Katyń-1940” 

  archiwalna 

265. 265/XLII/10 29 kwietnia  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Otwockiego w 2009 roku i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu          

za ten rok 

  archiwalna 

266. 266/XLII/10 29 kwietnia  zmieniająca uchwałę Nr 248/XXXVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku  

- uchwała budżetowa na rok 2010 

  archiwalna 

267. 267/XLII/10 29 kwietnia  w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej celem sfinansowania 

termomodernizacji  

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Otwocku 

   

268. 268/XLII/10 29 kwietnia  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Miasta Otwocka na 

realizację własnych zadań bieżących: 

1. „Otwocki Piknik Archeologiczny 2010” organizowany przez placówki 

  archiwalna 



 77 

Otwockiego Centrum Kultury 

2. Wystawa „Nasz Region”- promocja walorów historycznych, 

przyrodniczych i turystycznych terenu powiatu otwockiego 

3. „Ludowe Klimaty – Noc Świętojańska 2010”- promocja kultury 

ludowej regionu powiatu otwockiego, obchody 25-lecia zespołu 

ludowego Mlądz 

4. Gra Miejska „Szlakiem Otwockich Świdermajerów” 

269. 269/XLII/10 29 kwietnia  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołbiel na realizację 

własnych zadań bieżących: „Powiatowy Piknik Militarny w Kątach” 

  archiwalna 

270. 270/XLII/10 29 kwietnia  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karczew na realizację  

własnych zadań bieżących: 

1. Działalność orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej 

2. III Ogólnopolska Biesiada Strażacka „Na Karczewskim Rynku” 

  archiwalna 

271. 271/XLII/10 29 kwietnia  w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie zasadności działalności  

Niepublicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej Domowego Hospicjum 

Dziecięcego „PROMYCZEK” z siedzibą w Otwocku, powołanego przy 

Fundacji Anielska Przystań z siedzibą w Warszawie 

   

272. 272/XLII/10 29 kwietnia  w sprawie zmiany nazwy Powiatowego Gimnazjum Nr 21 przy Ognisku 

Wychowawczym „ŚWIDER” w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47 

   

273. 273/XLIII/10 1 czerwca zmieniająca uchwałę Nr 248/XXXVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku  

- uchwała budżetowa na rok 2010 

  archiwalna 

274. 274/XLIII/10 1 czerwca w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Mazowieckiego na realizację własnych zadań bieżących: „Konkurs 

edukacyjny dla szkół”, realizowany przez Mazowiecki Zespół Parków 

Krajobrazowych 

  archiwalna 

275. 275/XLIII/10 1 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie 

przedsięwzięcia i  na zabezpieczenie w formie weksla „in blanco” 

przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

  archiwalna 

276. 276/XLIII/10 1 czerwca w sprawie skargi Pana … zamieszkałego w Otwocku na działanie 

Starosty Otwockiego oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Otwocku 

  archiwalna 

277. 277/XLIII/10 1 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz 

upoważnienia 

radcy prawnego do sporządzenia skargi kasacyjnej  i reprezentowania 

Rady Powiatu w Otwocku przed Naczelnym Sądem Administracyjnym              

w Warszawie 

  archiwalna 

278. 278/XLIV/10 24 czerwca zmieniająca uchwałę Nr 248/XXXVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku    archiwalna 
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- uchwała budżetowa na rok 2010 

279. 279/XLIV/10 24 czerwca w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu,  

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 

informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Zespołu 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za I półrocze roku 

budżetowego 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały  

98/XIV/16 

280. 280/XLIV/10 24 czerwca w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 r.  

ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Batorego 44 

  archiwalna 

281. 281/XLIV/10 24 czerwca w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kołbiel na realizację  

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:  

dofinansowanie zabudowy samochodu gaśniczego Toyota Hilux                       

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzienku 

  archiwalna 

282. 282/XLIV/10 24 czerwca w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzostek na pomoc                

dla powodzian 

  archiwalna 

283. 283/XLIV/10 24 czerwca w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jodłowa na pomoc                 

dla powodzian 

  archiwalna 

284. 284/XLIV/10 24 czerwca w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie 

dziecka w placówce rodzinnej na terenie Powiatu Otwockiego 

  archiwalna 

285. 285/XLIV/10 24 czerwca w sprawie zatwierdzenia projektu „Większy dostęp - Lepsza skuteczność” 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet VI „Rynek 

pracy otwarty dla wszystkich”. Działanie 6.1 „Poprawa dostępu                         

do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, 

Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów 

pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych  w regionie” 

 zm. uchwałą 

32/VI/11 

archiwalna 

286. 286/XLIV/10 24 czerwca w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Otwocku   utrata  mocy na 

podstawie uchwały 

298/XXXIX/14 

287. 287/XLIV/10 24 czerwca w sprawie zmiany uchwały dotyczącej  wyrażenia zgody na realizację        

w 2010 r. projektu „W stronę samodzielności” w ramach VII Priorytetu 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

  archiwalna 

288. 288/XLV/10 4 sierpnia w sprawie podziału Powiatu Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia 

ich granic, nadania numerów okręgom wyborczym i określeniu liczby 

radnych wybieranych w okręgu wyborczym 

Nr 179, poz. 4668         

z 2010 r. 

 archiwalna 

289. 289/XLV/10 4 sierpnia zmieniająca uchwałę Nr 248/XXXVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku  

- uchwała budżetowa na rok 2010 

  archiwalna 

290. 290/XLVI/10 14 września zmieniająca uchwałę Nr 248/XXXVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku    archiwalna 
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- uchwała budżetowa na rok 2010 

291. 291/XLVI/10 14 września w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego celem sfinansowania 

deficytu budżetowego Powiatu Otwockiego w 2010 r., powstałego                   

w wydatkach inwestycyjnych powiatu oraz na spłatę kredytów i pożyczek   

z lat ubiegłych 

   

292. 292/XLVI/10 14 września w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Otwockiego   archiwalna 

293. 293/XLVI/10 14 września w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej 

uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących 

projektowi uchwały budżetowej 

 zm. uchwałą 

127/XVIII/16 

 

 

294. 294/XLVI/10 14 września w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów 

prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Nr 200, poz. 5685        

z 2010 r. 

  

295. 295/XLVI/10 14 września w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli    

296. 296/XLVI/10 14 września w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Podbieli   Utrata mocy na 

podstawie uchwały 

86/XI/15 

297. 297/XLVI/10 14 września w sprawie skargi Pani … zamieszkałej w Józefowie na działanie 

Dyrektora Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Otwocku 

  archiwalna 

298. 298/XLVI/10 14 września w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu JUDO – FORMĄ 

INTEGRACJI I AKTYWIZACJI PODOPIECZNYCH MOS „JĘDRUŚ” 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

  archiwalna 

299. 299/XLVII/10 28 września zmieniająca uchwałę Nr 248/XXXVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku  

- uchwała budżetowa na rok 2010 

  archiwalna 

300. 300/XLVII/10 28 września w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu na rok 2011 środków 

finansowych na realizację inwestycji drogowych 

  archiwalna 

301. 301/XLVII/10 28 września w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu na rok 2011 środków 

finansowych na realizację inwestycji drogowych 

  archiwalna 

302. 302/XLIX/10 9 listopada zmieniająca uchwałę Nr 248/XXXVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku  

- uchwała budżetowa na rok 2010 

  archiwalna 

303. 303/XLIX/10 9 listopada w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2010 

  archiwalna 

304. 304/XLIX/10 9 listopada w sprawie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Powiatowi Otwockiemu i jego jednostkom podległym 

Nr 215, poz. 7235        

z 2010 r. 

  

305. 305/XLIX/10 9 listopada w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach przez   utrata mocy  
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powiatowe jednostki budżetowe na podstawie uchwały  

267/XXXVI/18 

306. 306/XLIX/10 9 listopada w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego za 2010 r. Zespołu Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Otwocku 

  archiwalna 

307. 307/XLIX/10 9 listopada w sprawie  wyrażenia zgody na realizację w 2011 r. projektu „Szkolenie 

organizowane przez Komendę Powiatową  Państwowej Straży Pożarnej      

w Otwocku środkiem aktywnej integracji mieszkańców powiatu 

otwockiego” w zakresie VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 

  archiwalna 

308. 308/XLIX/10 9 listopada w sprawie utworzenia  powiatowej  jednostki organizacyjnej  o nazwie   

„Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

90/XII/11 

309. 309/XLIX/10 9 listopada w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Otwocki prawa 

własności niezabudowanej nieruchomości  stanowiącej projektowaną 

działkę o numerze ew. 451/3 o pow. 608 m2 z obr. Radachówka w gminie 

Kołbiel 

  

 

 

 

 

 

IV KADENCJA 2010-2014 

 

Rok 2010 

1. 1/I/10 2 grudnia w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku   archiwalna 

2. 2/I/10 2 grudnia w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Otwocku   archiwalna 

3. 3/I/10 2 grudnia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Władysława 

Dariusza Łokietka 

  archiwalna 

4. 4/I/10 9 grudnia w sprawie wyboru Starosty Otwockiego   archiwalna 

5. 5/I/10 9 grudnia w sprawie wyboru Wicestarosty Otwockiego   archiwalna 

6. 6/I/10 9 grudnia w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu w Otwocku   archiwalna 

7. 7/II/10 16 grudnia w sprawie wstąpienia Pani Lucyny Krystyny Komorowskiej z okręgu 

wyborczego Nr 2 z listy Nr 21 KWW Wspólnota Samorządowa  

na miejsce Pana Władysława Dariusza Łokietka 

  archiwalna 

8. 8/II/10 16 grudnia w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu  

i doraźnej Komisji Statutowej 

 zm. uchwałą 

67/IX/11 

79/X/11 

103/XIII/11 

171/XIX/12 

259/XXXIII/13 

archiwalna 
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9. 9/II/10 16 grudnia w sprawie powołania przewodniczących komisji stałych oraz 

przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu 

  archiwalna 

10. 10/III/10 28 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 248/XXXVII/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku  

- uchwała budżetowa na rok 2010 

  archiwalna 

11. 11/III/10 28 grudnia w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego   utrata mocy  

na podstawie uchwały 

44/VII/11 

12. 12/III/10 28 grudnia w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Otwockiego   archiwalna 

13. 13/III/10 28 grudnia w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Otwockiego   archiwalna 

Rok 2011 

14. 14/IV/11 27 stycznia w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej   archiwalna 

15. 15/IV/11 27 stycznia w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2011 rok 

  archiwalna 

16. 16/IV/11 27 stycznia w sprawie zamiaru likwidacji Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym   

im. prof. A. Grucy w Otwocku przy ul. Konarskiego 13 

  archiwalna 

17. 17/IV/11 27 stycznia w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku, ul. Batorego 44 

  archiwalna 

18. 18/IV/11 27 stycznia w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Otwocku  

do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

  archiwalna 

19. 19/IV/11 27 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu EDUKACJA 

PLASTYCZNA PODOPIECZNYCH MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA 

SOCJOTERAPII „JĘDRUŚ” finansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

  archiwalna 

20. 20/IV/11 27 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2011 roku projektu „Zajęcia 

psychoedukacyjne dla wychowanków i kadry Ośrodka Wsparcia Dziecka    

i Rodziny w Józefowie” w ramach IX Priorytetu Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 

  archiwalna 

21. 21/V/11 24 lutego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na 

lata 2011-2022 

 zm. uchwałami: 

35/VII/11 

72/X/11 

82/XI/11 

108/XIV/11 

utrata mocy  

na podstawie uchwały 

112/XIV/11 

22. 22/V/11 24 lutego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2011 Nr 55, poz. 1295       

z 2011 r. 

zm. uchwałami: 

27/VI/11 

34/VII/11 

45/VIII/11 

archiwalna 
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56/IX/11 

71/X/11 

81/XI/11 

88/XII/11 

96/XIII/11 

107/XIV/11 

23. 23/VI/11 31 marca w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Otwockiego                                

na wzbogacenie księgozbioru bibliotek 

  archiwalna 

24. 24/VI/11 31 marca w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiązowna na 

realizację zadania własnego „Dożynki Powiatowe”  

  archiwalna 

25. 25/VI/11 31 marca w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Otwocka na 

realizację zadań własnych 

  archiwalna 

26. 26/VI/11 31 marca w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Karczew  

na realizację zadań własnych 

  archiwalna 

27. 27/VI/11 31 marca w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2011   archiwalna 

28. 28/VI/11 31 marca w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki 

w 2011 r. 

 zm. uchwałą 

57/IX/11 

73/X/11 

83/XI/11 

 

29. 29/VI/11 31 marca w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 

44 

  archiwalna 

30. 30/VI/11 31 marca w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej, na które  zostaną przeznaczone środki PFRON 

 zm. uchwałą 

63/IX/11 

archiwalna 

31. 31/VI/11 31 marca w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu przeciwdziałania przemocy    

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla  Powiatu 

Otwockiego na lata 2011-2015” 

   

32. 32/VI/11 31 marca w sprawie zmiany uchwały Nr 285/XLIV/10 Rady Powiatu w Otwocku             

z dnia 24 czerwca 2010 r. dot. zatwierdzenia projektu „Większy dostęp - 

Lepsza skuteczność” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 

2013, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Działanie 6.1 

„Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 

zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i 

wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji 

zawodowej osób bezrobotnych w regionie” 

   

33. 33/VI/11 31 marca w sprawie skargi Pana … zamieszkałego w Lądku Zdroju na działanie 

Starosty Otwockiego 

  archiwalna 



 83 

34. 34/VII/11 28 kwietnia w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2011   archiwalna 

35. 35/VII/11 28 kwietnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego 

 na lata 2011-2022 

  archiwalna 

36. 36/VII/11 28 kwietnia w sprawie określenia  rodzaju, warunków i sposobu przyznawania 

świadczeń  w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli 

emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia 

kompensacyjne odnośnie do szkół i placówek, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Otwocki 

Nr 89, poz. 2853      

z 2011 r. 

  

37. 37/VII/11 28 kwietnia w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego Specjalnego w 

Otwocku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla 

Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8 

   

38. 38/VII/11 28 kwietnia w sprawie założenia Szkoły Policealnej Specjalnej w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i 

Słabosłyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8 

  z dniem 31 sierpnia 

2023 r. likwidacja 

szkoły na podstawie 

uchwały Nr 394/LIX/23 

39. 39/VII/11 28 kwietnia w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i 

Słabosłyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

187/XXI/12 

40. 40/VII/11 28 kwietnia w sprawie założenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Otwocku i włączenia jej 

do Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku przy 

ul. Pułaskiego 7 

   

41. 41/VII/11 28 kwietnia w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. A. Grucy  

w Otwocku  przy ul. Konarskiego 13 oraz likwidacji szkół wchodzących               

w jego skład 

  archiwalna 

42. 42/VII/11 28 kwietnia w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Otwocku  zm. uchwałą 

150/XX/20 

 

43. 43/VII/11 28 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 

zabudowanej nieruchomości  stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, 

położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej 1,  na rzecz dotychczasowego 

najemcy 

   

44. 44/VII/11 28 kwietnia w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego   utrata mocy  

na podstawie uchwały 

13/II/14 

45. 45/VIII/11 25 maja w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2011   archiwalna 

46. 46/VIII/11 25 maja w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Józefów – dotacja na 

Powiatowe Warsztaty Ekologiczne  „XII Spotkania nad Świdrem”  

  archiwalna 
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47. 47/VIII/11 25 maja w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Mazowieckiego na realizację zadania  – „Modernizacja pięciu ścieżek 

edukacyjnych pieszych i rowerowych” przez Mazowiecki Zespół Parków 

Krajobrazowych 

  archiwalna 

48. 48/VIII/11 25 maja w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie 

dziecka w placówkach rodzinnych na terenie Powiatu Otwockiego 

  archiwalna 

49. 49/VIII/11 25 maja w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Otwocki 

zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa 

Mazowieckiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 211/1                 

o pow. 8500 m2 z obr. Kępa Nadbrzeska w gminie Karczew 

   

50. 50/VIII/11 25 maja w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu pięciu lokali 

mieszkalnych w budynku przy ul. Pułaskiego 7B w Otwocku oraz 

wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym 17 lokali 

mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie, stanowiącym własność 

Powiatu Otwockiego -  na rzecz dotychczasowych najemców 

   

51. 51/VIII/11 25 maja w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności 

przechodu i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Otwockiego, uregulowanej w księdze wieczystej WA1O/00050977/0 

stanowiącej działkę nr ew. 46/19 o pow. 643 m2 z obr. 143 w Otwocku                 

do nieruchomości stanowiących działki  nr ew. 46/11, 46/12, 46/17 i 

46/20 o łącznej pow.  1355 m2 z obr. 143 w Otwocku 

   

52. 52/VIII/11 25 maja w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali w budynku przy                                

ul. Karczewskiej 38 w Otwocku oraz wyrażenia zgody na sprzedaż w 

trybie bezprzetargowym lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi         

i udziałem w gruncie, stanowiącym własność Powiatu Otwockiego,  na 

rzecz dotychczasowych najemców 

   

53. 53/VIII/11 25 maja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na współfinansowanie 

projektu pn. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie 

Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse” 

  archiwalna 

54. 54/IX/11 28 czerwca w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2010 

rok 

  archiwalna 

55. 55/IX/11 28 czerwca w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 

2010 rok 

  archiwalna 

56. 56/IX/11 28 czerwca w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2011   archiwalna 

57. 57/IX/11 28 czerwca w sprawie zmiany uchwały Nr 28/VI/11 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego przez  Powiat  Otwocki w 2011 r. 

 zm. uchwałą 

73/X/11 

83/XI/11 
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58. 58/IX/11 28 czerwca w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

 zm. uchwałą 

74/X/11 

110/XIV/11 

 

59. 59/IX/11 28 czerwca w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku za 2010 r. 

  archiwalna 

60. 60/IX/11 28 czerwca w sprawie ograniczenia działalności Zespołu Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Otwocku 

Nr 132, poz. 4202      

z 2011 r. 

 archiwalna 

61. 61/IX/11 28 czerwca w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44 

  archiwalna 

62. 62/IX/11 28 czerwca w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie Powiatu Otwockiego 

Nr 132, poz. 4203      

z 2011 r. 

zm. uchwałą 

313/XXXIX/14 

utrata mocy  

na podstawie uchwały 

185/XXV/20 

63. 63/IX/11 28 czerwca w sprawie zmiany uchwały Nr 30/VI/11  Rady Powiatu w Otwocku                                                   

z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji                           

zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON 

 zm. uchwałą 

99/XIII/11 

archiwalna 

64. 64/IX/11 28 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 

umowy najmu budynku kontenerowego o pow. użytkowej 750 m2 oraz 

budynku gospodarczego (dawnej lodowni) o pow. użytkowej  100 m2  

oraz umowy dzierżawy nieruchomości o pow. 1336  m2 stanowiącej 

własność Powiatu Otwockiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka 2260/2 o pow. 110 219 m2 na czas oznaczony do 1 roku na rzecz 

dotychczasowego najemcy i dzierżawcy 

   

65. 65/IX/11 28 czerwca w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia                     

od usunięcia pojazdu 

Nr 132, poz. 4204      

z 2011 r. 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały 

100/XIII/11 

66. 66/IX/11 28 czerwca w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego 

Rady Powiatu oraz wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

właściwego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego 

Przewodniczącemu Rady Powiatu 

   

67. 67/IX/11 28 czerwca w sprawie zmian w składzie: Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i 

Rekreacji  

oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

  archiwalna 

68. 68/IX/11 28 czerwca w sprawie skargi Pani … zamieszkałej w Józefowie na działanie Starosty 

Otwockiego 

  archiwalna 

69. 69/IX/11 28 czerwca w sprawie skargi Pani … zamieszkałej w Grabiance gmina Osieck na 

działanie Starosty Otwockiego 

  archiwalna 

70. 70/IX/11 28 czerwca w sprawie skargi Polskiego Związku Tańca Sportowego w Warszawie 

na działanie Starosty Otwockiego 

  archiwalna 
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71. 71/X/11 25 sierpnia w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2011   archiwalna 

72. 72/X/11 25 sierpnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego 

 na lata 2011-2022 

  archiwalna 

73. 73/X/11 25 sierpnia w sprawie zmiany uchwały Nr 28/VI/11 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 31 marca 2011 roku z późn. zm. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2011 r. 

 zm. uchwałą 

83/XI/11 

 

 

74. 74/X/11 25 sierpnia w sprawie zmiany uchwały Nr 58/IX/11 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej      

w Warszawie 

 zm. uchwałą 

110/XIV/11 

 

75. 75/X/11 25 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku 

położonym w Otwocku przy ul. Andriollego 80 wraz z udziałem w 

prawie własności działki nr ew. 9/6 w obr. 145 oraz udziału 1/5 części w 

prawie własności działki nr ew. 9/7 w obr. 145 

   

76. 76/X/11 25 sierpnia w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek 

procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali 

mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców 

Nr 174, poz. 5419    

z 2011 r. 

  

77. 77/X/11 25 sierpnia w sprawie nadania statutu Szkole Policealnej Nr 2 w Otwocku    

78. 78/X/11 25 sierpnia w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu   archiwalna 

79. 79/X/11 25 sierpnia w sprawie zmian w składzie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i 

Rekreacji, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu oraz 

Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Otwocku 

  archiwalna 

80. 80/X/11 25 sierpnia w sprawie skargi Pana … zamieszkałego w Józefowie na działanie 

Starosty Otwockiego 

  archiwalna 

81. 81/XI/11 29 września w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2011   archiwalna 

82. 82/XI/11 29 września w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego 

 na lata 2011-2022 

  archiwalna 

83. 83/XI/11 29 września w sprawie zmiany uchwały Nr 28/VI/11 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 31 marca 2011 roku z późn. zm. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2011 r. 

   

84. 84/XI/11 29 września w sprawie uznania wezwania do usunięcia naruszenia przepisów prawa               

za bezzasadne 

   

85. 85/XI/11 29 września w sprawie uznania wezwania do usunięcia naruszenia przepisów prawa              

za bezzasadne 

   

86. 86/XI/11 29 września w sprawie skargi Pani … na działanie Starosty Otwockiego   archiwalna 

87. 87/XI/11 29 września w sprawie skargi Pana … na działanie Starosty Otwockiego   archiwalna 
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88. 88/XII/11 27 października  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2011   archiwalna 

89. 89/XII/11 27 października  w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Zespołu Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

 zm. uchwałami: 

140/XVII/12 

195/XXIII/12 

archiwalna 

90. 90/XII/11 27 października  w sprawie likwidacji powiatowej jednostki organizacyjnej o nazwie 

„Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” 

  archiwalna 

91. 91/XII/11 27 października  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Otwocku 

  archiwalna 

92. 92/XII/11 27 października  w sprawie skargi Sołtysa sołectwa Ponurzyca gm. Celestynów  

na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 

  archiwalna 

93. 93/XII/11 27 października  w sprawie skargi Pana … na działanie Starosty Otwockiego   archiwalna 

94. 94/XII/11 27 października  w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2012 rok 

  utrata mocy  

31 grudnia 2012 r. 

95. 95/XIII/11 1 grudnia  w sprawie wstąpienia Pana Grzegorza Niemca z okręgu wyborczego Nr 1    

z listy Nr 5 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość na miejsce 

Artura Grzegorza Brodowskiego 

  archiwalna 

96. 96/XIII/11 1 grudnia  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2011   archiwalna 

97. 97/XIII/11 1 grudnia  w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku  budżetowego 

2011 

 zm. uchwałą 

109/XIV/11 

archiwalna 

98. 98/XIII/11 1 grudnia  w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania  

sprawozdania finansowego za 2011 r. Zespołu Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w Otwocku 

  archiwalna 

99. 99/XIII/11 1 grudnia  w sprawie zmiany uchwały Nr 63/IX/11 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone 

środki PFRON 

  archiwalna 

100. 100/XIII/11 1 grudnia  w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia               

od usunięcia pojazdu 

Nr 239, poz. 8496      

z 2011 r. 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały 

190/XXII/12 

101. 101/XIII/11 1 grudnia  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym  

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Otwockiego,  

oznaczonych jako działki nr ew. 94/1 i 94/3 z obr. 9 w Karczewie  

na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 

   

102. 102/XIII/11 1 grudnia  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 

będącej własnością Powiatu Otwockiego, położonej w Józefowie przy               

ul. Sienkiewicza 28, stanowiącej działkę ew. 25/2 o pow. 1932 m2 z obr. 

24,  uregulowanej w księdze wieczystej WA1O/00042726/7 
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103. 103/XIII/11 1 grudnia  w sprawie zmian w składzie: Komisji Rozwoju Gospodarczego i 

Promocji Powiatu oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska 

  archiwalna 

104. 104/XIII/11 1 grudnia  w sprawie poparcia uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego    

105. 105/XIII/11 1 grudnia  w sprawie upoważnienia do reprezentowania Rady Powiatu w Otwocku 

przed sądami administracyjnymi 

   

106. 106/XIII/11 1 grudnia  w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej „CHROBRY” na działanie 

Starosty Otwockiego 

  archiwalna 

107. 107/XIV/11 29 grudnia w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2011   archiwalna 

108. 108/XIV/11 29 grudnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego 

 na lata 2011-2022 

  archiwalna 

109. 109/XIV/11 29 grudnia w sprawie zmiany uchwały Nr 97/XIII/11 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku  budżetowego 2011 

  archiwalna 

110. 110/XIV/11 29 grudnia w sprawie zmiany uchwały Nr 58/IX/11 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 28 czerwca 2011 r. z późn. zm. w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej      

w Warszawie 

   

111. 111/XIV/11 29 grudnia w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Zespołu Publicznych  

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44 

   

112. 112/XIV/11 29 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 2012 r. poz. 1232 

ogł. 13.02.2012 r. 

zm. uchwałą 

117/XV/12 

139/XVII/12 

146/XVIII/12 

174/XX/12 

189/XXII/12 

200/XXIV/12 

204/XXV/12 

utrata mocy  

na podstawie uchwały 

214/XXVI/13 

113. 113/XIV/11 29 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012 2012 r. poz. 1228 

ogł. 13.02.2012 r. 

zm. uchwałą 

116/XV/12 

136/XVI/12 

138/XVII/12 

145/XVIII/12 

164/XIX/12 

173/XX/12 

184/XXI/12 

188/XXII/12 

archiwalna 
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199/XXIV/12 

203/XXV/12 

114. 114/XIV/11 29 grudnia w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego 

Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy                   

ul. Batorego 44 

 

   

115. 115/XIV/11 29 grudnia w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Otwocku na okres 10 lat prawa odpłatnego 

użytkowania zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Otwockiego, położonej w Otwocku przy ul. Andriollego 80, oznaczonej             

w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 9/8 o pow. 819 m2                  

i nr 9/10 o pow. 87 m2 z obr. 145 

   

Rok 2012 

116. 116/XV/12 31 stycznia w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012   archiwalna 

117. 117/XV/12 31 stycznia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego 

  archiwalna 

118. 118/XV/12 31 stycznia w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Otwockiego   archiwalna 

119. 119/XV/12 31 stycznia w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Celestynów   archiwalna 

120. 120/XV/12 31 stycznia w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Józefów   archiwalna 

121. 121/XV/12 31 stycznia w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew   archiwalna 

122. 122/XV/12 31 stycznia w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Osieck   archiwalna 

123. 123/XV/12 31 stycznia w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sobienie - Jeziory   archiwalna 

124. 124/XV/12 31 stycznia w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiązowna   archiwalna 

125. 125/XV/12 31 stycznia w sprawie powierzenia Gminie Karczew zadania w zakresie kultury w 

2012 roku 

  archiwalna 

126. 126/XV/12 31 stycznia w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej   archiwalna 

127. 127/XV/12 31 stycznia w sprawie  zatwierdzenia projektu pt. „Asysta rodzinna – reintegracja 

społeczna mieszkańców obszarów wiejskich z Powiatu Otwockiego” 

realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 

  archiwalna 

128. 128/XV/12 31 stycznia w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla 

Powiatu Otwockiego na lata 2012-2015 

   

129. 129/XV/12 31 stycznia w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1  

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych                           

im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 

  archiwalna 

130. 130/XV/12 31 stycznia w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Specjalnej Nr 4 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci 

  archiwalna 
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Niesłyszących                i Słabosłyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 

8 

131. 131/XV/12 31 stycznia w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Specjalnej  Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 

im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 

  archiwalna 

132. 132/XV/12 31 stycznia w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2  

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie  

w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 

  archiwalna 

133. 133/XV/12 31 stycznia w sprawie zamiaru likwidacji czteroletniego Technikum dla Dorosłych  

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych 

im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 

  archiwalna 

134. 134/XV/12 31 stycznia w sprawie zamiaru  likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego 

dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej 

wchodzącego     w skład  Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – 

Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 

  archiwalna 

135. 135/XV/12 31 stycznia w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego 

dla Dorosłych  na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej 

wchodzącego           w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - 

Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. 

Konopnickiej 3 

  archiwalna 

136. 136/XVI/12 8 marca w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012   archiwalna 

137. 137/XVI/12 8 marca w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, 

trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej 

rozliczania 

  Nieważność uchwały - 

rozstrzygnięcie 

nadzorcze 

138. 138/XVII/12 29 marca w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012   archiwalna 

139. 139/XVII/12 29 marca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego 

  archiwalna 

140.  140/XVII/12 29 marca w sprawie zmiany uchwały Nr 89/XII/11 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

przekształcenie Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Otwocku w spółkę       z ograniczoną odpowiedzialnością 

  archiwalna 

141. 141/XVII/12 29 marca w sprawie przekształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością             

i utworzeniu przez Powiat Otwocki spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością pod firmą „Spólka” Spółka          z o.o. 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

196/XXIII/12 

142. 142/XVII/12 29 marca w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja ścieżki edukacyjno-

przyrodniczej – Łącznik z siedziby MZPK do Ośrodka edukacyjno-

  archiwalna 
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muzealnego Baza Torfy” 

143. 143/XVII/12 29 marca w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie  

w Otwocku 

   

144. 144/XVII/12 29 marca w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu  

w Otwocku kontroli procedury naboru 

  archiwalna 

145. 145/XVIII/12 26 kwietnia w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012   archiwalna 

146. 146/XVIII/12 26 kwietnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego 

  archiwalna 

147. 147/XVIII/12 26 kwietnia w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

obiektów pływających 

2012 r. poz. 4231 

ogł. 22.05.2012 r. 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały 

251/XXXII/13 

148. 148/XVIII/12 26 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz każdoczesnego 

właściciela działki ew. 4/3 o pow. 2122 m2 z obr. 84 odpłatnej 

służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. 

Ziemowita 7, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4/4 o pow. 5001 m2 z 

obr. 84, będącej własnością Powiatu Otwockiego w celu eksploatacji 

istniejącego na nieruchomości przyłącza kanalizacyjnego 

   

149. 149/XVIII/12 26 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 

będącej własnością Powiatu Otwockiego, położonej w Józefowie przy ul. 

Piłsudskiego, stanowiącej działki ew. 108/3, 108/5, 108/8 i 108/9 o 

łącznej pow. 16 014 m2 z obr. 20, uregulowanej w księdze wieczystej 

WA1O/00051532/6 

   

150. 150/XVIII/12 26 kwietnia w sprawie nadania statutu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Otwocku 

  archiwalna 

151. 151/XVIII/12 26 kwietnia w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1  

wchodzącej w skład  Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych  

im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 

2012 r. poz. 4232 

ogł. 22.05.2012 r. 

  

152. 152/XVIII/12 26 kwietnia w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 

4 dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i 

Słabosłyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8 

2012 r. poz. 4233 

ogł. 22.05.2012 r. 

  

153. 153/XVIII/12 26 kwietnia w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 

3 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 im. Marii 

Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 

2012 r. poz. 4234 

ogł. 22.05.2012 r. 

  

154. 154/XVIII/12 26 kwietnia w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2  

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2  im. Marii Skłodowskiej – Curie  

w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 

2012 r. poz. 4235 

ogł. 22.05.2012 r. 
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155. 155/XVIII/12 26 kwietnia w sprawie wyłączenia trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla 

Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej z Zespołu 

Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w 

Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 oraz jego likwidacji 

2012 r. poz. 4236 

ogł. 22.05.2012 r. 

  

156. 156/XVIII/12 26 kwietnia w sprawie wyłączenia czteroletniego Technikum dla Dorosłych z Zespołu 

Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica                

w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 oraz jego likwidacji 

2012 r. poz. 4237 

ogł. 22.05.2012 r. 

  

157. 157/XVIII/12 26 kwietnia w sprawie  wyłączenia trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla 

Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej z Zespołu 

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

Pułaskiego 7 oraz jego likwidacji 

2012 r. poz. 4238 

ogł. 22.05.2012 r. 

  

158. 158/XVIII/12 26 kwietnia w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej,                                 na które  zostaną przeznaczone środki 

PFRON 

 zm. uchwałą 

201/XXIV/12 

205/XXV/12 

archiwalna 

159. 159/XVIII/12 26 kwietnia w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej  

dla Powiatu Otwockiego na lata 2012 – 2014” 

  archiwalna 

160. 160/XVIII/12 26 kwietnia w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub     

w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminów płatności, 

rozkładania na raty  lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt 

dziecka w pieczy zastępczej 

2012 r. poz. 4230 

ogł. 22.05.2012 r. 

  

161. 161/XVIII/12 26 kwietnia w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu 

Otwockiego za 2011 r. 

  archiwalna 

162. 162/XIX/12 31 maja w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2011 

rok 

  archiwalna 

163. 163/XIX/12 31 maja w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 

2011 rok 

  archiwalna 

164. 164/XIX/12 31 maja w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012   archiwalna 

165. 165/XIX/12 31 maja w sprawie przekazania i dofinansowania zadań z zakresu powiatowych 

dróg publicznych na terenie Gminy Józefów 

 zm. uchwałą  

198/XXIV/12 

222/XXVII/13   

archiwalna 

166. 166/XIX/12 31 maja w sprawie przekazania i dofinansowania zadań z zakresu powiatowych 

dróg publicznych na terenie Gminy Karczew 

  archiwalna 

167. 167/XIX/12 31 maja w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej 

nieruchomości o pow. 843 m2 stanowiącej własność Powiatu 

Otwockiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 6/20 z obr. 

135 w Otwocku na czas oznaczony do lat 25 oraz odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy 
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168. 168/XIX/12 31 maja w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji 

celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu otwockiego 

oraz sposobu jej rozliczania 

2012 r. poz. 4757 

ogł. 13.06.2012 r. 

  

169. 169/XIX/12 31 maja w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  

dróg powiatowych 

2012 r. poz. 4753 

ogł. 13.06.2012 r. 

 Nieważność uchwały - 

rozstrzygnięcie 

nadzorcze LEX-

I.4131.88.2012.BB 

29 czerwca 2012 r. 

Utrata mocy  

na podstawie uchwały 

186/XXI/12 

170. 170/XIX/12 31 maja w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Józefów – dotacja na 

Powiatowe Warsztaty Ekologiczne  „XIII Spotkania nad Świdrem” 

  uchylona uchwałą 

176/XX/12 

171. 171/XIX/12 31 maja w sprawie zmiany uchwały Nr 8/II/10 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych 

komisji stałych Rady Powiatu i doraźnej Komisji Statutowej 

  archiwalna 

172. 172/XIX/12 31 maja w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym   archiwalna 

173. 173/XX/12 28 czerwca w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012   archiwalna 

174. 174/XX/12 28 czerwca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego 

  archiwalna 

175. 175/XX/12 28 czerwca w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki 

w 2012 r. 

   

176. 176/XX/12 28 czerwca w sprawie uchylenia uchwały Nr 170/XIX/12 Rady Powiatu w Otwocku              

z dnia 31 maja   2012 r. 

  archiwalna 

177. 177/XX/12 28 czerwca w sprawie założenia Technikum Specjalnego Nr 3 dla Młodzieży 
Niesłyszącej i Słabosłyszącej w Otwocku w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno - Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i 

Słabosłyszących  w Otwocku przy ul. Literackiej 8 

2012 r. poz. 5429 

ogł. 19.07.2012 r. 

  

178. 178/XX/12 28 czerwca w sprawie likwidacji Domu Dziecka - Integracyjnego Centrum Opieki          

i Wychowania „13”  w Otwocku 

2012 r. poz. 5102 

ogł. 5.07.2012 r. 

  

179. 179/XX/12 28 czerwca w sprawie likwidacji Domu Dziecka Nr 14 w Otwocku 2012 r. poz. 5103 

ogł. 5.07.2012 r. 

  

180. 180/XX/12 28 czerwca w sprawie likwidacji Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie 2012 r. poz. 5104 

ogł. 5.07.2012 r. 

  

181. 181/XX/12 28 czerwca w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej Domy dla 

Dzieci w Otwocku 

2012 r. poz. 5105 

ogł. 5.07.2012 r. 

zm. uchwałą  

223/XXVIII/17 

uchyla się z dniem 

30.06.2021 r. na 

podstawie uchwały 

241/XXXIII/21 
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r. 

182. 182/XX/12 28 czerwca w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Pracownik – najlepsza inwestycja” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007 – 2013 

  archiwalna 

183. 183/XX/12 28 czerwca w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie 

dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego  

na terenie Powiatu Otwockiego 

2012 r. poz. 5106 

ogł. 5.07.2012 r. 

 archiwalna 

184. 184/XXI/12 26 lipca w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012 

 

  archiwalna 

185. 185/XXI/12 26 lipca w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  

Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku za 2011 r.  

  archiwalna 

186. 186/XXI/12 26 lipca w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  

dróg powiatowych 

2012 r. poz. 5859 

ogł. 13.08.2012 r. 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały 

120/XV/19 

187. 187/XXI/12 26 lipca w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących                                   

i Słabosłyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8 

2012 r. poz. 5860 

ogł. 13.08.2012 r. 

  

188. 188/XXII/12 27 września w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012   archiwalna 

189. 189/XXII/12 27 września w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego 

  archiwalna 

190. 190/XXII/12 27 września w sprawie ustalenia na rok 2013 wysokości opłat za usunięcie pojazdu  

z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu 

2012 r. poz. 6954 

ogł. 18.10.2012 r. 

 archiwalna 

191. 191/XXII/12 27 września w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2013 rok 

  rozstrzygnięcie 

nadzorcze 

LEX-

I.4131.164.2012.BB 

z  29.10.2012 r. 

stwierdzenie 

nieważności uchwały 

192. 192/XXII/12 27 września w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu „Świder”  

im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku 

2012 r. poz. 6955 

ogł. 18.10.2012 r. 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały 

205/XXVII/17 

193. 193/XXII/12 27 września w sprawie nadania Statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy  

w Otwocku 

2012 r. poz. 6956 

ogł. 18.10.2012 r. 

  

194. 194/XXII/12 27 września w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu                  

w Otwocku  kontroli  

  archiwalna 
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195. 195/XXIII/12 19 października w sprawie zmiany uchwały Nr 89/XII/11 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

przekształcenie Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Otwocku w spółkę     z ograniczoną odpowiedzialnością 

  archiwalna 

196. 196/XXIII/12 19 października w sprawie przekształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością                 

i utworzeniu przez Powiat Otwocki spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia  Spółka z 

o.o. oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanych 

nieruchomości  na czas oznaczony do 30 lat oraz odstąpienia od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy 

  utrata mocy § 6 

na podstawie uchwały 

157/XXI/20 

197. 197/XXIII/12 19 października w sprawie uchylenia uchwały Nr 150/XXVI/08 Rady Powiatu w 

Otwocku 

z dnia 18 grudnia 2008 r. 

2012 r. poz. 7284 

ogł. 5.11.2012 r. 

  

198. 198/XXIV/12 29 listopada w sprawie zmiany uchwały Nr 165/XIX/12 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 31 maja 2012 r.  w sprawie przekazania i dofinansowania zadań  

z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy Józefów  

  archiwalna 

199. 199/XXIV/12 29 listopada w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012   archiwalna 

200. 200/XXIV/12 29 listopada w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego 

  archiwalna 

201. 201/XXIV/12 29 listopada w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone 

środki PFRON 

  archiwalna 

202. 202/XXIV/12 29 listopada w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2013 rok 

  archiwalna 

203. 203/XXV/12 20 grudnia  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2012   archiwalna 

orzeczenie nieważności                

w części – uchwała  

Nr 2.21.2013 RIO  

z dnia 22.01.2012 r. 

204. 204/XXV/12 20 grudnia  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego 

  archiwalna 

205. 205/XXV/12 20 grudnia  w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone 

środki PFRON 

  archiwalna 
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206. 206/XXV/12 20 grudnia  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego i będącej  w posiadaniu 

zależnym Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. , na rzecz 

Fundacji Rodzin Adopcyjnych, z siedzibą w Warszawie, na czas 

oznaczony do lat 10 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia tej umowy 

   

207. 207/XXV/12 20 grudnia  w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu 

Otwockiego na lata 2012–2015 z perspektywą do 2019 r.” 

   

208. 208/XXV/12 20 grudnia  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego i będącej  w posiadaniu 

zależnym Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o., na rzecz ALAB 

Laboratoria Spółka z o.o. z siedzibą Warszawie, na czas oznaczony do lat 

10 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej 

umowy 

   

209. 209/XXV/12 20 grudnia  w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Nr II wchodzącego             

w skład  Zespołu Szkół Nr 2  im. Marii Skłodowskiej–Curie w Otwocku 

przy ul. Pułaskiego 7 

   

210. 210/XXV/12 20 grudnia  w sprawie zamiaru  likwidacji Liceum Profilowanego Nr I wchodzącego         

w skład  Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława 

Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 

   

211. 211/XXV/12 20 grudnia  

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Specjalnego             

w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci 

Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku przy ul. Literackiej 8 

   

212. 212/XXV/12 20 grudnia  w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego  dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. Filipowicza 9 

   

213. 213/XXV/12 20 grudnia  w sprawie zamiaru  likwidacji Uzupełniającego Liceum 

Ogólnokształcącego  dla Dorosłych wchodzącego w skład  Zespołu Szkół 

Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10 

   

Rok 2013  

214. 214/XXVI/13 31 stycznia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 2013 r. poz. 2675 

ogł. 1.03.2013 r. 

zm. uchwałą  

220/XXVII/13 

248/XXXII/13 

264/XXXIV/13 

Utrata mocy  

na podstawie uchwały  

Nr 261/XXXIV/13 

215. 215/XXVI/13 31 stycznia w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2013 2013 r. poz. 2431 

ogł. 26.02.2013 r. 

zm. uchwałą  

219/XXVII/13  

226/XXVIII/13 

Utrata mocy  

na podstawie uchwały  

Nr 262/XXXIV/13 
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236/XXIX/13 

238/XXX/13 

247/XXXII/13 

255/XXXIII/13 

263/XXXIV/13              

216. 216/XXVI/13 31 stycznia w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki 

w 2013 r. 

   

217. 217/XXVI/13 31 stycznia w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej   archiwalna 

218. 218/XXVI/13 31 stycznia w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu 

Otwockiego na lata 2013-2017” 

2013 r. poz. 2423 

ogł. 26.02.2013 r. 

  

219. 219/XXVII/13 21 marca  w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013    archiwalna 

220. 220/XXVII/13 21 marca  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego 

  archiwalna 

221. 221/XXVII/13 21 marca  w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządom gminnym z terenu  

Powiatu Otwockiego 

  archiwalna 

222. 222/XXVII/13 21 marca  w sprawie zmiany uchwały Nr 165/XIX/12 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 31 maja 2012 r. z późn. zm. w sprawie przekazania                           

i dofinansowania zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych na 

terenie Gminy Józefów 

  archiwalna 

223. 223/XXVII/13 21 marca  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Mazowieckiego na organizację Dnia Otwartego Mazowieckiego Parku 

Krajobrazowego i Powiatowego Konkursu Przyrodniczego oraz 

funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków 

  archiwalna 

224. 224/XXVII/13 21 marca  w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania,  

nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Otwocki 

2013 r. poz. 4171 

ogł. 5.04.2013 r. 

  

225. 225/XXVII/13 21 marca  w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                                 

i społecznej, na które  zostaną przeznaczone środki PFRON 

 zm. uchwałą 

257/XXXIII/13 

265/XXXIV/13 

archiwalna 

226. 226/XXVIII/13 25 kwietnia w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013   archiwalna 

227. 227/XXVIII/13 25 kwietnia w sprawie określenia liczby udziałów obejmowanych przez Powiat 

Otwocki w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

   

228. 228/XXVIII/13 25 kwietnia w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu 

Otwockiego za 2012 r. 

  archiwalna 

229. 229/XXVIII/13 25 kwietnia w sprawie nadania Statutu Oświacie Powiatowej w Otwocku 2013 r. poz. 5891 

ogł. 27.05.2013 r. 

 utrata mocy na  

podstawie uchwały  Nr 

140/XIX/16 

230. 230/XXVIII/13 25 kwietnia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 

Otwockiego dla niepublicznych szkół  posiadających uprawnienia szkoły 

2013 r. poz. 5892 

ogł. 27.05.2013 r. 

 utrata mocy na  

podstawie uchwały  Nr 
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publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości jej wykorzystania 

67/VIII/15 

231. 231/XXVIII/13 25 kwietnia w sprawie zwolnienia dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu 

Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku przy ul. 

Poniatowskiego 10 z realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych 

  archiwalna 

232. 232/XXVIII/13 25 kwietnia w sprawie  wyłączenia niektórych szkół Powiatu Otwockiego oraz 

likwidacji niektórych szkół Powiatu Otwockiego 

2013 r. poz. 5893 

ogł. 27.05.2013 r. 

  

233. 233/XXVIII/13 25 kwietnia w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu 

Otwockiego,  których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 

Otwocki oraz ustalenia warunków, zasad korzystania i opłat za 

korzystanie z nich 

2013 r. poz. 5894 

ogł. 27.05.2013 r. 

 utrata mocy na 

podstawie uchwały Nr 

311/XXXIX/14 

234. 234/XXIX/13 25 czerwca w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2012 

rok 

  archiwalna 

235. 235/XXIX/13 25 czerwca w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 

2012 rok 

  archiwalna 

236. 236/XXIX/13 25 czerwca w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013   archiwalna 

237. 237/XXIX/13 25 czerwca w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Otwocku i włączenia go do Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych im. Stanisława Staszica 

2013 r. poz. 7594 

ogł. 8.07.2013 r. 

  

238. 238/XXX/13 8 sierpnia w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013   archiwalna 

239. 239/XXX/13 8 sierpnia w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku 

 i nadania statutu 

2013 r. poz. 9244 

ogł. 14.08.2013 r. 

  

240. 240/XXX/13 8 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy 

Samorządem Województwa Mazowieckiego a Samorządem Powiatu 

Otwockiego w sprawie współpracy w zakresie stworzenia w ramach 

Powiatowej Biblioteki Publicznej, prowadzonej przez Samorząd Powiatu 

Otwockiego – działu pedagogicznego i na nabycie w drodze darowizny 

od Samorządu Województwa Mazowieckiego nieruchomości położonej                  

w Otwocku przy ul. Pułaskiego 3 A 

   

241. 241/XXX/13 8 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości bonifikaty od ceny 

zabudowanej nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, położonej               

w Kołbieli, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. Nr 2260/2                              

o pow. 110 219 m2 z obr. Kołbiel uregulowanej w księdze wieczystej 

WA1O/00048905/8 

   

242. 242/XXX/13 8 sierpnia w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej 
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własność Powiatu Otwockiego, położonej w Józefowie przy ul. Głównej 

10A, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 32/6 o pow. 1605 m2 i 

Nr 32/8 o pow. 53 m2 z obr. 31 w zakresie udziału wynoszącego 

7206/32737 części nieruchomości 

243. 243/XXX/13 8 sierpnia w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Otwockiego, położonej w Józefowie przy ul. Głównej 

10A, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 32/6 o pow. 1605 m2 i 

Nr 32/8 o pow. 53 m2 z obr. 31 w zakresie udziału wynoszącego 

12212/32737 części nieruchomości 

   

244. 244/XXX/13 8 sierpnia w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Otwockiego, położonej w Józefowie przy ul. Głównej 

10A, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 32/6 o pow. 1605 m2   

i Nr 32/8 o pow. 53 m2 z obr. 31 w zakresie udziału wynoszącego 

13319/32737 części nieruchomości 

   

245. 245/XXX/13 8 sierpnia w sprawie poparcia Deklaracji Legionowskiej    

246. 246/XXXI/13 30 sierpnia w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego pod nazwą 

„Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” w ramach 

Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

   

247. 247/XXXII/13 26 września w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013   archiwalna 

248. 248/XXXII/13 26 września w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego 

  archiwalna 

249. 249/XXXII/13 26 września w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karczew 

 na dofinansowanie inwestycji drogowych 

   

250. 250/XXXII/13 26 września w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiązowna 

 na dofinansowanie inwestycji drogowych 

   

251. 251/XXXII/13 26 września w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

obiektów pływających w roku 2014 

2013 r. poz. 10424 

ogł. 18.10.2013 r. 

 utrata mocy na 

podstawie uchwały 

309/XXXIX/14 

252. 252/XXXII/13 26 września w sprawie ustalenia na rok 2014 wysokości opłat za usunięcie pojazdu                

z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu 

2013 r. poz. 10425 

ogł. 18.10.2013 r. 

 utrata mocy na 

podstawie uchwały 

308/XXXIX/14 

253. 253/XXXII/13 26 września w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas 

nieokreślony z użytkownikami lokali w budynku posadowionym na 

działce ew. 13/4 obr. 5 w Otwocku stanowiącej własność Powiatu 
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Otwockiego, a objętej KW Nr WA1O/00072833/9 

254. 254/XXXII/13 26 września w sprawie skargi Pana T. S. zam. w Otwocku na działanie Starosty 

Otwockiego 

   

255. 255/XXXIII/13 28 listopada w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013 

 

  archiwalna  

256. 256/XXXIII/13 28 listopada w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2014 rok 

 

  archiwalna  

257. 257/XXXIII/13 28 listopada w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXVII/13 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON 

  archiwalna 

258. 258/XXXIII/13 28 listopada w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, 

położonej w miejscowości Kępa Nadbrzeska, gm. Karczew, oznaczonej  

w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 211/1 o pow. 8500 m2 z obr. 5 

Kępa Nadbrzeska na rzecz PGE Dystrybucja SA 

   

259. 259/XXXIII/13 28 listopada w sprawie zmian w składzie: Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny,  

Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Komisji 

Rewizyjnej 

  archiwalna 

260. 260/XXXIII/13 28 listopada w sprawie skargi Pani W.N. zam. w Celestynowie na działanie Dyrektora 

Oświaty Powiatowej w Otwocku 

   

261. 261/XXXIV/13 19 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 

2014-2028 

2014 r. poz. 648 

ogł. 24.01.2014 r.  

zm. uchwałą: 

268/XXXVI/14 

280/XXXVII/14 

294/XXXIX/14 

utrata mocy 

na podstawie uchwały  

21/III/15 

262. 262/XXXIV/13 19 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014 2014 r. poz. 649 

ogł. 24.01.2014 r. 

zm. uchwałą: 

267/XXXVI/14 

279/XXXVII/14 

284/XXXVIII/14 

293/XXXIX/14 

316/XL/14 

14/II/14 

utrata mocy 

na podstawie uchwały  

20/III/15 

263. 263/XXXIV/13 19 grudnia w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2013   archiwalna 

264. 264/XXXIV/13 19 grudnia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiat Otwockiego   archiwalna 

265. 265/XXXIV/13 19 grudnia w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXVII/13 Rady Powiatu w Otwocku 

z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON 

  archiwalna 
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Rok 2014 

266. 266/XXXV/14 30 stycznia  w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej   archiwalna 

267. 267/XXXVI/14 27 marca w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014   archiwalna 

268. 268/XXXVI/14 27 marca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego na lata 2014-2028 

  archiwalna 

269. 269/XXXVI/14 27 marca w sprawie 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 

Zespołu Parków Krajobrazowych 

   

270. 270/XXXVI/14 27 marca w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego                

o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy z dnia                   

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego                

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejską Kartą 

Samorządu Lokalnego 

   

271. 271/XXXVI/14 27 marca w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali w budynku przy 

ul. Zacisznej 20B w Otwocku oraz wyrażenia zgody na sprzedaż w 

trybie bezprzetargowym lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi                     

i udziałami w gruncie stanowiącym własność Powiatu Otwockiego, na 

rzecz dotychczasowych najemców 

   

272. 272/XXXVI/14 27 marca w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                             

i społecznej, na które  zostaną przeznaczone środki PFRON 

 zm. uchwałą 

295/XXXIX/14 

archiwalna 

273. 273/XXXVI/14 27 marca w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych na lata 2014-2020 

   

274. 274/XXXVI/14 27 marca w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Karczewie 

przy ul. Anielin 1 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

177/XXIV/20 

275. 275/XXXVI/14 27 marca w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Otwocku 

przy ul. Konopnickiej 17 

   

276. 276/XXXVI/14 27 marca w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Wrzos”  

w Otwocku przy ul. Zagłoby 8 

   

277. 277/XXXVII/14 12 czerwca w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2013 rok  

   

278. 278/XXXVII/14 12 czerwca w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 

2013 rok 

  archiwalna 

279. 279/XXXVII/14 12 czerwca w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014   archiwalna 

280. 280/XXXVII/14 12 czerwca w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego na lata 2014 - 2028 

  archiwalna 
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281. 281/XXXVII/14 12 czerwca w sprawie podziału Powiatu Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia 

ich granic, nadania numerów okręgom wyborczym i określeniu liczby 

radnych wybieranych w okręgu wyborczym 

2014 r. poz. 6244 

ogł. 30.06.2014 r. 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały  

263/XXXVI/18 

282. 282/XXXVII/14 12 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Otwockiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka ew. nr 6/22 o pow. 0,0532 ha  z  obr. 135 w Otwocku 

   

283. 283/XXXVII/14 12 czerwca w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu 

Otwockiego za 2013 r. 

  archiwalna 

284. 284/XXXVIII/14 21 sierpnia w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014   archiwalna 

285. 285/XXXVIII/14 21 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, 

położonej w Otwocku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

ew. nr 42/7 o pow. 127 m2 z obr. 46 na rzecz PGE Dystrybucja SA 

   

286. 286/XXXVIII/14 21 sierpnia w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  

- działki nr ew. 8/3 z obrębu 2 w Otwocku 

   

287. 287/XXXVIII/14 21 sierpnia w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości                                              

- działki ew. 8/5 z obrębu 2 w Otwocku 

   

288. 288/XXXVIII/14 21 sierpnia w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż niezabudowanych 

nieruchomości - działek nr ew. 13/5 i nr 13/6 z obrębu 5 w Otwocku 

   

289. 289/XXXVIII/14 21 sierpnia w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  

- działki nr ew. 13/7 z obrębu 5 w Otwocku 

   

290. 290/XXXVIII/14 21 sierpnia w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości - działki nr ew. 

13/8 z obrębu 5 w Otwocku 

   

291. 291/XXXVIII/14 21 sierpnia w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości - działki nr ew. 

13/12 z obrębu 5 w Otwocku 

   

292. 292/XXXVIII/14 21 sierpnia w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  

- działki nr ew. 13/13 z obrębu 5 w Otwocku 

   

293. 293/XXXIX/14 23 października w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014   archiwalna 

294. 294/XXXIX/14 23 października w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego na lata 2014 - 2028 

  archiwalna 

295. 295/XXXIX/14 23 października w sprawie zmiany uchwały Nr 272/XXXVI/14 Rady Powiatu                        

w Otwocku z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań                     

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną 

przeznaczone środki PFRON 

 zm. uchwałą 

16/II/14 

archiwalna 

296. 296/XXXIX/14 23 października w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 

2014-2020” 

   

297. 297/XXXIX/14 23 października w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Otwockiego 2014 r. poz. 10040 

3.11.2014 r. 
zm. uchwałą 

292/XL/18 

Rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody 
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http://edziennik.mazow

ieckie.pl/ActDetails.as

px?year=2014&poz=1

0040 

Mazowieckiego – 

nieważność w części 

 

utrata mocy  

na podstawie uchwały 

136/XVII/20 

298. 298/XXXIX/14 23 października w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Otwocku    

299. 299/XXXIX/14 23 października w sprawie zmiany nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej                             

i Słabosłyszącej w Otwocku przy ul. Literackiej 8 

2014 r. poz. 10041 

3.11.2014 r. 

http://edziennik.mazow

ieckie.pl/ActDetails.as

px?year=2014&poz=1

0041 

  

300. 300/XXXIX/14 23 października w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. 

Literackiej 8 

2014 r. poz. 10042 

3.11.2014 r. 

http://edziennik.mazow

ieckie.pl/ActDetails.as

px?year=2014&poz=1

0042 

  

301. 301/XXXIX/14 23 października w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2                      

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku 

przy ul. Literackiej 8 

2014 r. poz. 10043 

3.11.2014 r. 

http://edziennik.mazow

ieckie.pl/ActDetails.as

px?year=2014&poz=1

0043 

  

302. 302/XXXIX/14 23 października w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. 

Literackiej 8 

2014 r. poz. 10044 

3.11.2014 r. 

http://edziennik.mazow

ieckie.pl/ActDetails.as

px?year=2014&poz=1

0044 

  

303. 303/XXXIX/14 23 października w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego                       

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku 

przy ul. Literackiej 8 

2014 r. poz. 10045 

3.11.2014 r. 

http://edziennik.mazow

ieckie.pl/ActDetails.as

px?year=2014&poz=1

0045 

  

304. 304/XXXIX/14 23 października w sprawie zmiany nazwy Technikum Specjalnego Nr 3 w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. 

Literackiej 8 

2014 r. poz. 10046 

3.11.2014 r. 

http://edziennik.mazow

ieckie.pl/ActDetails.as

  

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10040
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10040
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http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10041
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10041
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10041
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10042
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10042
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10042
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10042
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10043
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10043
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10043
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10043
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10044
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10044
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10044
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10044
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10045
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10045
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10045
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10045
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10046
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10046
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px?year=2014&poz=1

0046 

305. 305/XXXIX/14 23 października w sprawie zmiany nazwy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej          

Nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w 

Otwocku przy ul. Literackiej 8 

2014 r. poz. 10047 

3.11.2014 r. 

http://edziennik.mazow

ieckie.pl/ActDetails.as

px?year=2014&poz=1

0047 

  

306. 306/XXXIX/14 23 października w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Specjalnej w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. 

Literackiej 8 

2014 r. poz. 10048 

3.11.2014 r. 

http://edziennik.mazow

ieckie.pl/ActDetails.as

px?year=2014&poz=1

0048 

  

307. 307/XXXIX/14 23 października w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych  

oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu 

Otwockiego 

  utrata mocy na  

 podstawie uchwały  

319/XL/14 

308. 308/XXXIX/14 23 października w sprawie ustalenia na rok 2015 wysokości opłat za usunięcie pojazdu              

z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu 

2014 r. poz. 10202 

6.11.1014 r. 

http://edziennik.mazow

ieckie.pl/ActDetails.as

px?year=2014&poz=1

0202 

 utrata mocy na  

podstawie uchwały  

71/VIII/15 

 (1.01.2016 r.) 

309. 309/XXXIX/14 23 października w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

obiektów pływających w roku 2015 

2014 r. poz. 10049 

3.11.2014 r. 

http://edziennik.mazow

ieckie.pl/ActDetails.as

px?year=2014&poz=1

0049 

 utrata mocy na  

podstawie uchwały  

76/VIII/15 

 (1.01.2016 r.) 

310. 310/XXXIX/14 23 października w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Otwockiego uregulowanej w księdze  wieczystej 

WA1O/00076022/9 stanowiącej działkę ewidencyjną nr 13/9 o pow. 

1754 m2 z obr. 5 w Otwocku wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części             

w prawie własności do działki ew. nr 13/11 z obrębu 5 uregulowanej             

w księdze wieczystej WA1O/00076022/9 - stanowiącej drogę 

wewnętrzną 

   

311. 311/XXXIX/14 23 października w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu 

Otwockiego,  których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 

Otwocki,  ustalenia warunków oraz zasad korzystania z nich 

2014 r. poz. 10050 

3.11.2014 r. 

http://edziennik.mazow

ieckie.pl/ActDetails.as

px?year=2014&poz=1

 Rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego – 

nieważność w części 

 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10046
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0050 utrata mocy na 

podstawie uchwały 

328/XLIX/22 

312. 312/XXXIX/14 23 października w sprawie zmiany uchwały Nr 67/IX/1999 Rady Powiatu w Otwocku                                 

z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie                          

Społecznej Straży Rybackiej oraz zatwierdzenia Regulaminu jej 

działania 

2014 r. poz.10203 

6.11.2014 r. 

http://edziennik.mazow

ieckie.pl/ActDetails.as

px?year=2014&poz=1

0203 

  

313. 313/XXXIX/14 23 października w sprawie zmiany uchwały Nr 62/IX/11 Rady Powiatu w Otwocku                  

z dnia 28 czerwca 2011 r.  w sprawie określenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Otwockiego 

2014 r. poz. 10051 

3.11.2014 

http://edziennik.mazow

ieckie.pl/ActDetails.as

px?year=2014&poz=1

0051 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały 

185/XXV/20 

314. 314/XXXIX/14 23 października w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia    

315. 315/XXXIX/14 23 października w sprawie skargi Pani L. P. zam. w Otwocku na działanie Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku 

   

316. 316/XL/14 20 listopada w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014   archiwalna 

317. 317/XL/14 20 listopada w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności do lokalu 

mieszkalnego nr 18 o powierzchni użytkowej 11,30 m2 wraz z piwnicą 

nr 18 o pow. użytkowej 7,74 m2 jako pomieszczeniem przynależnym 

oraz udziałem wynoszącym 1973/89937 części w nieruchomości 

wspólnej oraz prawa własności do udziału w wysokości 2/5 części                         

w pomieszczeniu niemieszkalnym nr 3 stanowiącym łazienkę na I 

piętrze wraz z udziałem wynoszącym 268/89937 części w 

nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka ew. nr 6/10 z obr. 135  

stanowiące własność Powiatu Otwockiego w budynku przy ul. 

Karczewskiej 38                 w Otwocku 

   

318. 318/XL/14 20 listopada w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2015 rok 

  archiwalna 

319. 319/XL/14 20 listopada sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych  

oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu 

Otwockiego 

2015 r. poz. 66 

7.01.2015 r. 

http://edziennik.mazow

ieckie.pl/ActDetails.as

px?year=2015&poz=6

6 

 Z dniem 1 września 

2017 r.  

utrata mocy na  

podstawie uchwały  

172/XXIII/17 

V KADENCJA 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10050
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10203
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10203
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10203
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10203
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10051
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10051
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10051
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=10051
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=66
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=66
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=66
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=66
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1. 1/I/14 28 listopada w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku   archiwalna 

2. 2/I/14 2 grudnia w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku   archiwalna 

3. 3/I/14 2 grudnia w sprawie wyboru Starosty Otwockiego   archiwalna 

4. 4/I/14 2 grudnia w sprawie wyboru Wicestarosty Otwockiego   archiwalna 

5. 5/I/14 2 grudnia w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu w Otwocku   archiwalna 

6. 6/II/14 18 grudnia w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  zm. uchwałą: 

57/VII/15 

archiwalna 

7. 7/II/14 18 grudnia w sprawie powołania Komisji Budżetowej  zm. uchwałą: 

17/III/15 

27/IV/15 

58/VII/15 

62/VIII/15 

128/XVIII/16 

164/XXI/17 

uchylona uchwałą 

193/XXV/17 

8. 8/II/14 18 grudnia w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego   zm. uchwałą: 

18/III/15 

129/XVIII/16 

167/XXIII/17 

uchylona uchwałą 

193/XXV/17 

9. 9/II/14 18 grudnia w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska  zm. uchwałą: 

26/IV/15 

60/VIII/15 

archiwalna 

10. 10/II/14 18 grudnia w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  zm. uchwałą: 

19/III/15 

235/XXX/17 

archiwalna 

11. 11/II/14 18 grudnia w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa  zm. uchwałą: 

28/IV/15 

59/VII/15 

61/VIII/15 

130/XVIII/16 

165/XXI/17 

168/XXIII/17 

archiwalna 

12. 12/II/14 18 grudnia w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Otwocku  

do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

  archiwalna 

13. 13/II/14 18 grudnia w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego   utrata mocy na 

podstawie uchwały 

14/II/18 

14. 14/II/14 18 grudnia w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014   archiwalna 

15. 15/II/14 18 grudnia w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   archiwalna 
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2014 

16. 16/II/14 18 grudnia w sprawie zmiany uchwały Nr 295/XXXIX/14 Rady Powiatu                             

w Otwocku z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia zadań              

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną 

przeznaczone środki PFRON 

  archiwalna 

Rok 2015 

17. 17/III/15 29 stycznia zmieniająca uchwałę Nr 7/II/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia           

18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej 

  archiwalna 

18. 18/III/15 29 stycznia zmieniająca uchwałę Nr 8/II/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia           

18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju 

Gospodarczego 

  archiwalna 

19. 19/III/15 29 stycznia zmieniająca uchwałę Nr 10/II/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia         

18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury           

i Sportu 

  archiwalna 

20. 20/III/15 29 stycznia w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015 2015 r. poz. 1479 

20.02.1015 r. 

http://edziennik.mazow

ieckie.pl/ActDetails.as

px?year=2015&poz=1

479 

zm. uchwałą: 

31/IV/15 

40/V/15 

49/VI/15 

55/VII/15 

63/VIII/15 

72/IX/15 

78/X/15 

82/XI/15 

archiwalna 

21. 21/III/15 29 stycznia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na 

lata 2015-2028 

 zm. uchwałą: 

32/IV/15 

41/V/15 

50/VI/15 

56/VII/15 

64/VIII/15 

73/IX/15 

79/X/15 

utrata mocy  

na podstawie uchwały  

84/XI/15 

22. 22/III/15 29 stycznia w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego Nr 5 w Józefowie przy ul. Ks. Malinowskiego 7 

  archiwalna 

23. 23/III/15 29 stycznia w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej   archiwalna 

24. 24/III/15 29 stycznia w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Otwockiego   archiwalna 

25. 25/III/15 29 stycznia w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Otwockiego    

26. 26/IV/15 19 marca zmieniająca uchwałę Nr 9/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 

powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 

  archiwalna 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1479
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1479
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1479
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1479
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27. 27/IV/15 19 marca w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w komisji i zmieniająca 

uchwałę Nr 7/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania 

Komisji Budżetowej 

  archiwalna 

28. 28/IV/15 19 marca zmieniająca uchwałę Nr 11/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 

powołania  Komisji  Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

  archiwalna 

29. 29/IV/15 19 marca w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnego    

30. 30/IV/15 19 marca w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego rady do wystawiania  

polecenia wyjazdu  służbowego dla przewodniczącego rady 

  archiwalna 

31. 31/IV/15 19 marca w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku         

z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 

rok 2015, z późn. zm. 

  archiwalna 

32. 32/IV/15 19 marca w sprawie zmian w uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku                    

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na 

lata 2015 - 2028 

  archiwalna 

33. 33/IV/15 19 marca w sprawie 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 

  archiwalna 

34. 34/IV/15 19 marca w sprawie likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5   

w Józefowie przy ul. Ks. Malinowskiego 7 

2015 r. poz. 3341 

10.04.2015 r. 

http://edziennik.mazow

ieckie.pl/ActDetails.as

px?year=2015&poz=3

341 

  

35. 35/IV/15 19 marca w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu 

Otwockiego, położonych w Otwocku, oznaczonych w ewidencji 

gruntów jako działki ew. nr 6/20 o pow. 843 m2 z obr. 135 i nr 6/23 o 

pow. 29235 m2 z obr. 135, na rzecz PGE Dystrybucja SA 

   

36. 36/IV/15 19 marca w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                                      

i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON 

  archiwalna 

37. 37/IV/15 19 marca w sprawie ustalenia kryteriów II etapu rekrutacji na zajęcia 

rozwijające zainteresowania lub uzdoln ienia prowadzone  

w  Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Michała Elwiro 

Andriollego w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10 

  archiwalna 

38. 38/IV/15 19 marca w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej na działanie Starosty 

Otwockiego 

  archiwalna 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3341
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3341
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3341
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3341
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39. 39/IV/15 19 marca w sprawie skargi Państwa L. i M. W. na działanie Starosty Otwockiego   archiwalna 

40. 40/V/15 7 maja w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku                   

z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 

rok 2015, z późn. zm. 

  archiwalna 

41. 41/V/15 7 maja w sprawie zmian w uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku                    

z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2015 – 2028, z późn. zm. 

  archiwalna 

42. 42/V/15 7 maja w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz 

wkładu niepieniężnego (aportu) do Powiatowego Centrum Zdrowia 

Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku  w zamian za objęcie przez Powiat 

Otwocki udziałów w Spółce 

   

43. 43/V/15 7 maja w sprawie określenia liczby udziałów obejmowanych przez Powiat 

Otwocki w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą                  

w Otwocku 

   

44. 44/V/15 7 maja w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, 

położonej w Otwocku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

ew. nr 8/7 o pow. 191 m2 z obr. 51, na rzecz Polskiej Spółki 

Gazownictwa Sp. z o.o. 

   

45. 45/V/15 7 maja w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu 

Otwockiego za 2014 r. 

  archiwalna 

46. 46/V/15 7 maja w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej dla Powiatu Otwockiego na lata 2015-2017” 

  archiwalna 

47. 47/V/15 7 maja w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu       

w Otwocku kontroli 

  archiwalna 

48. 48/VI/15 11 czerwca w sprawie udzielenia poręczenia spółce Powiatowe Centrum Zdrowia  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Otwocku wykupu obligacji 

przez nią emitowanych wraz z odsetkami 

   

49. 49/VI/15 11 czerwca w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku              

z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 

rok 2015, z późn. zm. 

  archiwalna 

50. 50/VI/15 11 czerwca w sprawie zmian w uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku                  

z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2015 – 2028, z późn. zm. 

  archiwalna 

51. 51/VI/15 11 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz 

wkładu niepieniężnego (aportu) do Powiatowego Centrum Zdrowia 

Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku w zamian za objęcie przez Powiat 

Otwocki      udziałów w Spółce 

   



 110 

52. 52/VI/15 11 czerwca w sprawie określenia liczby udziałów obejmowanych przez Powiat 

Otwocki w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą                   

w Otwocku 

   

53. 53/VII/15 25 czerwca w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2014 rok  

  archiwalna 

54. 54/VII/15 25 czerwca w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 

2014 rok 

  archiwalna 

55. 55/VII/15 25 czerwca w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku             

z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 

rok 2015, z późn. zm. 

  archiwalna 

56. 

 

56/VII/15 25 czerwca w sprawie zmian w uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku               

z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2015 – 2028, z późn. zm. 

  archiwalna 

57. 

 

57/VII/15 25 czerwca zmieniająca uchwałę Nr 6/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 

powołania  Komisji  Rewizyjnej 

  archiwalna 

58. 

 

58/VII/15 25 czerwca zmieniająca uchwałę Nr 7/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 

powołania Komisji Budżetowej 

  archiwalna 

59. 

 

59/VII/15 25 czerwca zmieniająca uchwałę Nr 11/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 

powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

  archiwalna 

60. 60/VIII/15 3 września  zmieniająca uchwałę Nr 9/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.  

w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 

  archiwalna 

61. 61/VIII/15 3 września  zmieniająca uchwałę Nr 11/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.  

w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

  archiwalna 

62. 62/VIII/15 3 września  zmieniająca uchwałę Nr 7/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.  

w sprawie powołania Komisji Budżetowej 

  archiwalna 

63. 63/VIII/15 3 września  w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku                   

z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 

rok 2015, z późn. zm. 

  archiwalna 

64. 64/VIII/15 3 września  w sprawie zmian w uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku                   

z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2015 – 2028, z późn. zm. 

  archiwalna 

65. 65/VIII/15 3 września  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat 

Otwocki w 2015 roku 

   

66. 66/VIII/15 3 września  w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny                     

w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska 

2015 r. poz. 8048 

7.10.2015 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2015

 utrata mocy  

na podstawie uchwały 

262/XXXV/18 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8048
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8048
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8048
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kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych 

zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 

pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz 

zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej 

&poz=8048 

 

67. 67/VIII/15 3 września  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 

2015 r. poz. 8049 

7.10.2015 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2015

&poz=8049 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały  

147/XX/16 

68. 68/VIII/15 3 września  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Józefowie 

przy ul. Ks. Malinowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działki ew. nr 101 o pow. 0,6638 ha i nr 102/2 o pow. 1,0655 ha z obr. 5 

   

69. 69/VIII/15 3 września  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Otwockiego stanowiącej 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 

   

70. 70/VIII/15 3 września  w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas 

nieokreślony z użytkownikiem lokalu w budynku posadowionym na 

działce ew. nr 102/1 w obr. 5 w Józefowie, stanowiącej własność 

Powiatu Otwockiego 

   

71. 71/VIII/15 3 września  w sprawie ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie pojazdu               

z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu 

2015 r. poz. 8050 

7.10.2015 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2015

&poz=8050 

 utrata mocy na  

podstawie uchwały  

117/XVI/16  

(01.01.2017 r.) 

72. 72/IX/15 29 października w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku                   

z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 

rok 2015, z późn. zm. 

  archiwalna 

73. 73/IX/15 29 października w sprawie zmian w uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku               

z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2015 – 2028, z późn. zm. 

  archiwalna 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8048
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8049
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8049
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8049
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8049
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8050
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8050
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8050
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=8050
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74. 74/IX/15 29 października w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego,                                      

położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka ew. nr 2260/2 o pow. 11,0219 ha z obr. 13 

Kołbiel, na rzecz PGE Dystrybucja S 

   

75. 75/IX/15 29 października w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, 

położonej w miejscowości Izabela, gm. Wiązowna, oznaczonej                          

w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 201/4 o pow. 0,0092 ha z obr. 

10 Izabela, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 

   

76. 76/IX/15 29 października w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

obiektów pływających w roku 2016 

2015 r. poz. 9668 

27.11.2015 r. 

http://edziennik.mazow

ieckie.pl/ActDetails.as

px?year=2015&poz=9

668 

 utrata mocy na  

podstawie uchwały  

118/XVI/16  

(01.01.2017 r.) 

77. 77/IX/15 29 października w sprawie zmiany uchwały Nr 36/IV/15 Rady Powiatu w Otwocku                      

z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone 

środki PFRON 

 zm. uchwałą: 

85/XI/15  

archiwalna 

78. 

 

78/X/15 3 grudnia w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku                  

z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 

rok 2015, z późn. zm. 

  archiwalna 

79. 79/X/15 3 grudnia w sprawie zmian w uchwale Nr 21/III/15 Rady Powiatu w Otwocku               

z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2015 – 2028, z późn. zm. 

  archiwalna 

80. 80/X/15 3 grudnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew na 

dofinansowanie projektu p.t. „Budowa ul. Gołębiej i Wierzbowej oraz 

remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów użytkowych 

dróg gminnych” 

  archiwalna 

81. 81/X/15 3 grudnia w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2016 rok 

  archiwalna 

82. 82/XI/15 22 grudnia w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku                    

z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 

rok 2015, z późn. zm. 

  archiwalna 

83. 83/XI/15 22 grudnia Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok 2016 r. poz. 749 

22.01.2016 r. 
zm. uchwałą: 

92/XIII/16 

archiwalna 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=9668
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=9668
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=9668
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=9668
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http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2016

&poz=749 

96/XIV/16 

110/XV/16 

112/XVI/16 

124/XVIII/16 

134/XIX/16 

141/XX/16 

84. 84/XI/15 22 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na 

lata 2016-2028 

 zm. uchwałą: 

93/XIII/16 

97/XIV/16 

111/XV/16 

113/XVI/16 

125/XVIII/16 

135/XIX/16 

142/XX/16 

utrata mocy  

na podstawie uchwały  

145/XX/16 

85. 85/XI/15 22 grudnia w sprawie zmiany uchwały Nr 77/IX/15 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone 

środki PFRON 

  archiwalna 

86. 86/XI/15 22 grudnia w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Podbieli    

87. 87/XI/15 22 grudnia w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Otwocku przy ul. Filipowicza 9 

  archiwalna 

 

2016 ROK 
88. 88/XII/16 26 stycznia w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej   archiwalna 

89. 89/XII/16 26 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Józefowie 

przy ul. Ks. Malinowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka ew. nr 102/1 o pow. 0,0347 ha z obr. 5; 

   

90. 90/XII/16 

 

26 stycznia 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 

   

91. 91/XII/16 26 stycznia w sprawie skargi Pani B. O. na działanie Starosty Otwockiego   archiwalna 

92. 92/XIII/16 17 marca  w sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku                      archiwalna 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=749
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=749
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=749
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=749
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z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego 

na 2016 rok, z późn. zm. 

93. 93/XIII/16 17 marca  w sprawie zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku                     

z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2016 – 2028 

  archiwalna 

94. 94/XIII/16 17 marca  w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku 

przy ul. Filipowicza 9 i likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Otwocku 

2016 r., poz. 3070 

1.04.2016 r. 
http://edziennik.mazow

ieckie.pl/ActDetails.as

px?year=2016&poz=3

070 

  

95. 95/XIII/16 17 marca  w sprawie 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 

  archiwalna 

96. 96/XIV/16 17 maja w sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku                       

z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego 

na 2016 rok, z późn. zm. 

  archiwalna 

97. 97/XIV/16 17 maja w sprawie zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku                   

z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2016 – 2028 

  archiwalna 

98. 98/XIV/16 17 maja w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Powiatu Otwockiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów 

finansowych Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze roku 

budżetowego 

   

99. 99/XIV/16 17 maja w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat 

Otwocki w 2016 roku  

   

100. 100/XIV/16 17 maja w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew   archiwalna 

101. 101/XIV/16 17 maja w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku 2016 r. poz. 5178 

6.06.2016 r.` 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2016

&poz=5178 

  

102. 102/XIV/16 17 maja w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                              

i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON 

 zm. uchwałą: 

138/XIX/16 

archiwalna 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3070
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3070
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3070
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3070
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5178
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5178
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5178
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=5178
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103. 103/XIV/16 17 maja w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Otwockiego oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 

31/13 o pow. 1,9278 ha z obr. 165 w Otwocku 

   

104. 104/XIV/16 17 maja w sprawie skargi Pana D. B. na działanie Starosty Otwockiego   archiwalna 

105. 105/XIV/16 17 maja w sprawie skargi Pana A. S. na bezczynność Starosty Otwockiego   uchylona – 

rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego z dnia          

10.06.2016 r. 

stwierdzające 

nieważność uchwały 

znak pisma: 

LEX.I.4131.107.2016.B

B 

106. 106/XIV/16 17 maja w sprawie przekazania skargi   archiwalna 

107. 107/XIV/16 17 maja w sprawie przekazania skargi   archiwalna 

108. 108/XV/16 23 czerwca w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2015 

rok  

  archiwalna 

109. 109/XV/16 23 czerwca w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 

2015 rok 

  archiwalna 

110. 110/XV/16 23 czerwca w sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku             

z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego 

na 2016 rok, z późn. zm. 

  archiwalna 

111. 111/XV/16 23 czerwca w sprawie zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku              

z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2016 – 2028, z późn. zm. 

  archiwalna 

112. 112/XVI/16 29 sierpnia w sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku                                      

z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego 

na 2016 rok, z późn. zm. 

  archiwalna 

113. 113/XVI/16 29 sierpnia w sprawie zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku                                                    

z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2016 – 2028, z późn. zm. 

  archiwalna 

114. 114/XVI/16 29 sierpnia w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej 

drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Otwocku 

2016 r. poz. 8614 

6.10.2016 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2016

 obowiązuje od 1 

stycznia 2017 r. 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=8614
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=8614
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=8614
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&poz=8614 

115. 115/XVI/16 29 sierpnia w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi Nr 2715W ul. 

Armii Krajowej w Otwocku na odcinku od ul. Powstańców Warszawy 

do ul. Filipowicza 

2016 r. poz. 8615 

6.10.2016 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2016

&poz=8615 

 obowiązuje od 1 

stycznia 2017 r. 

116. 116/XVI/16 29 sierpnia w sprawie powierzenia Gminie Wiązowna prowadzenia zadania w 

zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2703W Góraszka-Boryszew 

   

117. 117/XVI/16 29 sierpnia w sprawie ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z 

drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu 

2016 r. poz. 8616 

6.10.2016 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2016

&poz=8616 

 archiwalna 

118. 118/XVI/16 29 sierpnia w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

obiektów pływających w roku 2017 

2016 r. poz. 8617 

6.10.2016 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2016

&poz=8617 

 archiwalna 

119. 119/XVI/16 29 sierpnia w sprawie skargi Pani M. W.  na działanie Dyrektora Liceum 

Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku 

  archiwalna 

120. 120/XVI/16 29 sierpnia w sprawie skargi Pana A. S. na bezczynność Starosty Otwockiego   archiwalna 

121. 121/XVI/16 29 sierpnia w sprawie przekazania skargi    archiwalna 

122. 122/XVII/16 13 września w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej 2703W w m. Boryszew”, wprowadzenia ww. zadania 

do budżetu Powiatu na rok 2017 oraz udzielenia pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej Gminie Wiązowna na wykonanie zadania pn. 

„Budowa drogi Gminnej 270820W w m. Boryszew” 

  archiwalna 

123. 123/XVII/16 13 września w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2017 

środków finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa i 

rozbudowa 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)” 

  archiwalna 

124. 124/XVIII/16 20 października w sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku                                      

z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego 

na 2016 rok, z późn. zm. 

  archiwalna 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=8614
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=8615
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=8615
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=8615
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=8615
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=8616
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=8616
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=8616
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=8616
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=8617
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=8617
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=8617
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=8617
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125. 125/XVIII/16 20 października w sprawie zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku                                                    

z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2016 – 2028, z późn. zm. 

  archiwalna 

126. 126/XVIII/16 20 października w sprawie poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Powiatowego 

Centrum Zdrowia  Sp. z o.o. w Otwocku przy ul. Batorego 44 

 zm. uchwałą: 

136/XIX/16 

 

127. 127/XVIII/16 20 października w sprawie zmian w uchwale Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu w 

Otwocku z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i 

szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały 

budżetowej 

   

128. 128/XVIII/16 20 października zmieniająca uchwałę Nr 7/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 

powołania Komisji Budżetowej 

  archiwalna 

129. 129/XVIII/16 20 października zmieniająca uchwałę Nr 8/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 

powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 

  archiwalna 

130. 130/XVIII/16 20 października zmieniająca uchwałę Nr 11/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 

powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

  archiwalna 

131. 131/XVIII/16 20 października w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji   archiwalna 

132. 132/XVIII/16 20 października w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-

księgowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Otwocki 

  uchylona – 

rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego z dnia          

24.11.2016 r. 

stwierdzające 

nieważność uchwały 

znak pisma:  

LEX-

I.4131.208.2016.BB 

133. 133/XVIII/16 20 października w sprawie nadania Statutu Oświacie Powiatowej w Otwocku   uchylona – 

rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego z dnia          

24.11.2016 r. 

stwierdzające 

nieważność uchwały 

znak pisma:  

LEX-

I.4131.208.2016.BB 
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134. 134/XIX/16 5 grudnia w sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku                                      

z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego 

na 2016 rok, z późn. zm. 

  archiwalna 

135. 135/XIX/16 5 grudnia w sprawie zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku                                                    

z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2016 – 2028, z późn. zm. 

  archiwalna 

136. 136/XIX/16 5 grudnia w sprawie zmiany uchwały Nr 126/XVIII/16 Rady Powiatu w Otwocku 

z dnia 20 października 2016 r. w sprawie poręczenia pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku 

przy ul. Batorego 44 

   

137. 137/XIX/16 5 grudnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew na 

dofinansowanie  zadań własnych  bieżących w związku ze 

zniszczeniami w wielu gospodarstwach rolnych we wsi Glinki i 

Ostrówek wskutek nawałnicy i gradobicia 

  archiwalna 

138. 138/XIX/16 5 grudnia w sprawie zmiany uchwały Nr 102/XIV/16 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 17 maja 2016 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON 

  archiwalna 

139. 139/XIX/16 5 grudnia w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – 

księgowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym    jest Powiat Otwocki 

2016 r. poz. 10833 

7.12.2016 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2016

&poz=10833  

  

140. 140/XIX/16 5 grudnia w sprawie nadania Statutu Oświacie Powiatowej w Otwocku 2016 r. poz. 10832 

7.12.2016 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2016

&poz=10832  

  

141. 141/XX/16 22 grudnia w sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku                                      

z dnia 22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego 

na 2016 rok, z późn. zm. 

  archiwalna 

142. 142/XX/16 22 grudnia w sprawie zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku                                                    

z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2016 – 2028, z późn. zm. 

  archiwalna 

143. 143/XX/16 22 grudnia w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2016 

  archiwalna 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=10833
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=10833
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=10833
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=10833
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=10832
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=10832
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=10832
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=10832
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144. 144/XX/16 22 grudnia Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok 2017 r. poz. 264 

11.01.2017 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2017

&poz=264  

zm. uchwałą: 

157/XXI/17 

170/XXIII/17 

182/XXIV/17 

189/XXV/17 

194/XXVI/17 

197/XXVII/17 

221/XXVIII/17 

224/XXIX/17 

archiwalna 

145. 145/XX/16 22 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na 

lata 2017-2031 

 zm. uchwałą: 

158/XXI/17 

171/XXIII/17 

183/XXIV/17 

190/XXV/17 

195/XXVI/17 

198/XXVII/17 

222/XXVIII/17 

225/XXIX/17 

utrata mocy  

na podstawie uchwały  

231/XXX/17 

146. 146/XX/16 22 grudnia w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2017 rok 

 

 

 archiwalna 

147. 147/XX/16 22 grudnia 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 

2017 r. poz. 266 

11.01.2017 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2017

&poz=266  

 archiwalna 

148. 148/XX/16 22 grudnia w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2017-2018 projektu pn. 

„Aktywni w życiu i w pracy” 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 

   

149. 149/XX/16 22 grudnia w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy 

Powiatem Otwockim a Gminą Otwock 

   

150. 150/XX/16 22 grudnia w sprawie skargi Pana H. M. na działanie Starosty Otwockiego   archiwalna 

151. 151/XX/16 22 grudnia w sprawie skargi Pani E. P. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych   archiwalna 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=264
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=264
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=264
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=264
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=266
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=266
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=266
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=266


 120 

152. 152/XX/16 22 grudnia w sprawie skargi Pani M. M. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych   archiwalna 

153. 153/XX/16 22 grudnia w sprawie skargi Pana D. B. na działanie Starosty Otwockiego   archiwalna 

154. 154/XX/16 22 grudnia w sprawie przekazania skargi oraz wniosku   archiwalna 

155. 155/XX/16 22 grudnia w sprawie przekazania wniosku   archiwalna 

156. 156/XX/16 22 grudnia w sprawie przekazania wniosku   archiwalna 

157. 157/XXI/17 24 stycznia  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. 

  archiwalna 

158. 158/XXI/17 24 stycznia  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 

  archiwalna 

159. 159/XXI/17 24 stycznia  w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej   archiwalna 

160. 160/XXI/17 24 stycznia  w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej  zm. uchwałą: 

169/XXIII/17 

246/XXXII/18 

archiwalna 

161. 161/XXI/17 24 stycznia  w sprawie rozpatrzenia petycji   archiwalna 

162. 162/XXI/17 24 stycznia  w sprawie uznania wezwania do usunięcia naruszenia przepisów prawa 

za bezzasadne 

  archiwalna 

163. 163/XXI/17 24 stycznia  w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 

150/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. w 

sprawie skargi Pana H. M. na działanie Starosty Otwockiego 

  archiwalna 

164. 164/XXI/17 24 stycznia  zmieniająca uchwałę Nr 7/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 

powołania Komisji Budżetowej 

  archiwalna 

165. 165/XXI/17 24 stycznia  zmieniająca uchwałę Nr 11/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 

powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

  archiwalna 

166. 166/XXII/17 7 lutego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i 

specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego Ustawą – 

Prawo Oświatowe oraz ustalenia projektu sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych 

   

167. 167/XXIII/17 30 marca  zmieniająca uchwałę Nr 8/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 

powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 

  archiwalna 

168. 168/XXIII/17 30 marca  zmieniająca uchwałę Nr 11/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 

powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

  archiwalna 

169. 169/XXIII/17 30 marca  zmieniająca uchwałę Nr 160/XXI/17 z dnia 24 stycznia 2017 r. w 

sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 

  archiwalna 

170. 170/XXIII/17 30 marca  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. 

  archiwalna 
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171. 171/XXIII/17 30 marca  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. 

  archiwalna 

172. 172/XXIII/17 30 marca  w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 

do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego Ustawą – Prawo 

Oświatowe oraz ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i 

specjalnych, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

2017 r. poz. 3654 

12.04.2017 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2017

&poz=3654 

  

173. 173/XXIII/17 30 marca  w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Otwockim na lata 

2017-2018 

  archiwalna 

174. 174/XXIII/17 30 marca  w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej,  na które zostaną przeznaczone środki PFRON 

 zm. uchwałą: 

204/XXVII/17 

233/XXX/17 

archiwalna 

175. 175/XXIII/17 30 marca  w sprawie 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 

  archiwalna 

176. 176/XXIII/17 30 marca  w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów najmu na czas 

nieokreślony z użytkownikami lokali w budynku posadowionym na 

działce ew. nr 8/4 w obr. 2 w Otwocku, stanowiącej własność Powiatu 

Otwockiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 

WA1O/00039027/3 

   

177. 177/XXIII/17 30 marca  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Gminie Wiązowna na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej 

270820W w m. Boryszew 

  archiwalna 

178. 178/XXIII/17 30 marca  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiązowna   archiwalna 

179. 179/XXIII/17 30 marca  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew   archiwalna 

180. 180/XXIII/17 30 marca  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew   archiwalna 

181. 181/XXIII/17 30 marca  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew   archiwalna 

182. 182/XXIV/17 25 maja 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. 

  archiwalna 

183. 183/XXIV/17 25 maja w sprawie zmian w uchwale Nr 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

  archiwalna 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3654
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3654
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3654
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3654
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Powiatu Otwockiego na lata 2017 – 2031, z późn. zm. 

184. 184/XXIV/17 25 maja w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat 

Otwocki w 2017 roku 

   

185. 185/XXIV/17 25 maja w sprawie 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 

   

186. 186/XXIV/17 25 maja w sprawie rozpatrzenia skargi   archiwalna 

187. 187/XXV/17 22 czerwca w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2016 rok 

  archiwalna 

188. 188/XXV/17 22 czerwca w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 

2016 rok 

  archiwalna 

189. 189/XXV/17 22 czerwca 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. 

  archiwalna 

190. 190/XXV/17 22 czerwca 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. 

  archiwalna 

191. 191/XXV/17 22 czerwca w sprawie powierzenia Gminie Karczew prowadzenia zadania w 

zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2772W ul. Kardynała 

Wyszyńskiego oraz ul. Świderska na odcinku od ul. Bohaterów 

Westerplatte do granic miasta Karczewa w zakresie budowy ciągu 

pieszo-rowerowego 

   

192. 192/XXV/17 22 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat 

Otwocki niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność osób 

fizycznych, położonych w miejscowości Izabela, gm. Wiązowna, 

oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ew. 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 

   

193. 193/XXV/17 22 czerwca w sprawie powołania Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego   archiwalna 

194. 194/XXVI/17 13 lipca 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. 

  archiwalna 

195. 195/XXVI/17 13 lipca 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. 

  archiwalna 

196. 196/XXVI/17 13 lipca w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2017-2019 projektu                                                 

pn. „Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim” współfinansowanego ze 
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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 

197. 197/XXVII/17 28 września 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. 

  archiwalna 

198. 198/XXVII/17 28 września 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. 

  archiwalna 

199. 199/XXVII/17 28 września w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bytowskiego na 

usuwanie skutków nawałnicy 

  archiwalna 

200. 200/XXVII/17 28 września w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego na 

usuwanie skutków nawałnicy 

  archiwalna 

201. 201/XXVII/17 28 września w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nakielskiego na 

usuwanie skutków nawałnicy 

  archiwalna 

202. 202/XXVII/17 28 września w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

obiektów pływających w 2018 r. 

2017 r. poz. 9352 

16.10.2017  

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2017

&poz=9352 

 archiwalna 

203. 203/XXVII/17 28 września w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z 

drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu 

2017 r. poz. 9353 

16.10.2017 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2017

&poz=9353  

 archiwalna 

204. 204/XXVII/17 28 września w sprawie 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 

 

 

  

 archiwalna 

205. 205/XXVII/17 28 września w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu „Świder” im. 

Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku 

2017 r. poz. 9354 

16.10.2017 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2017

 archiwalna 

 

likwidacji Ogniska 

Wychowawczego 

„Świder” - uchwała Nr 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=9352
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=9352
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=9352
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=9352
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=9353
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=9353
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=9353
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=9353
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=9354
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=9354
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=9354
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&poz=9354 98/XIII/19 

206. 206/XXVII/17 28 września w sprawie 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 

   

207. 207/XXVII/17 28 września w sprawie 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 

   

208. 208/XXVII/17 28 września w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Otwockiego, składającej się z działek ewidencyjnych 

oznaczonych numerami 73/10, 73/13 oraz 73/5, obręb 8, w Otwocku 

   

209. 209/XXVII/17 28 września w sprawie 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 

   

210. 210/XXVII/17 28 września w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Otwockiego, składającej się z działek ewidencyjnych 

oznaczonych numerami 73/12 oraz 73/14, obręb 8, w Otwocku 

   

211. 211/XXVII/17 28 września w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego Nr 1 w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w 

Otwocku ul. Majowa 17/19 

   

212. 212/XXVII/17 28 września w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w 

Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie przy ul. 

Głównej 10 

 zm. uchwałą: 

106/XIV/19 

 

213. 213/XXVII/17 28 września w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy 

ul. Literackiej 8 

 zm. uchwałą: 

107/XIV/19 

 

214. 214/XXVII/17 28 września w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii 

Konopnickiej w Otwocku  

przy ul. Majowej 17/19 

 zm. uchwałą: 

108/XIV/19 

 

215. 215/XXVII/17 28 września w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do 

Pracy                          w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 

 zm. uchwałą: 

109/XIV/19 

 

216. 216/XXVII/17 28 września w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 

Nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w 

Otwocku przy ul. Literackiej 8 

 zm. uchwałą: 

110/XIV/19 

 

217. 217/XXVII/17 28 września w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 

Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii 

 zm. uchwałą: 

111/XIV/19 

 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=9354
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Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 

218. 218/XXVII/17 28 września w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w 

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

Pułaskiego 7 

 zm. uchwałą: 

112/XIV/19 

 

219. 219/XXVII/17 28 września w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w 

Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława 

Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 

 zm. uchwałą: 

113/XIV/19 

 

220. 220/XXVII/17 28 września w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia pod 

nazwą Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa 

Mazowieckiego 

   

221. 221/XXVIII/17 24 października 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. 

  archiwalna 

222. 222/XXVIII/17 24 października 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. 

  archiwalna 

223. 223/XXVIII/17 24 października w sprawie zmiany uchwały Nr 181/XX/12 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – 

wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku 

2017 r. poz. 9933 

07.11.2017 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2017

&poz=9933 

  

224. 224/XXIX/17 28 listopada 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. 

  archiwalna 

225. 225/XXIX/17 28 listopada 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. 

  archiwalna 

226. 226/XXIX/17 28 listopada w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole 

Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Stanisława Staszica  w 

Otwocku przy ul. Marii Konopnickiej 3 

   

227. 227/XXIX/17 28 listopada w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół Nr 

2  im. Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 

   

228. 228/XXIX/17 28 listopada 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 

   

229. 229/XXIX/17 28 listopada w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami   archiwalna 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=9933
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=9933
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=9933
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=9933
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pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2018 rok 

230. 230/XXX/17 21 grudnia Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok 2018 r. poz. 245 

08.01.2018 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2018

&poz=245  

zm. uchwałą: 

238/XXXII/18 

249/XXXIV/18 

253/XXXV/18 

269/XXXVI/18 

272/XXXVII/18 

277/XXXVIII/18 

281/XXXIX/18 

289/XL/18 

19/III/18 

obowiązuje od  

1 stycznia 2018 r. 

231. 231/XXX/17 21 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na 

lata 2018-2031 

 zm. uchwałą: 

239/XXXII/18 

250/XXXIV/18 

254/XXXV/18 

273/XXXVII/18 

278/XXXVIII/18 

282/XXXIX/18 

290/XL/18 

20/III/18 

obowiązuje od  

1 stycznia 2018 r. 

 

utrata mocy  

na podstawie uchwały  

27/IV/19 

232. 232/XXX/17 21 grudnia w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 r. w formie dotacji 

celowej dla  Miasta Otwocka na realizację projektu „Program Miejski 

Lodowisko” 

  archiwalna 

233. 233/XXX/17 21 grudnia w sprawie 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 

  archiwalna 

234. 234/XXX/17 21 grudnia  w sprawie 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 

2018 r. poz. 112 

04.01.2018 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2018

&poz=112  

  

235. 235/XXX/17 21 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 10/II/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 18 

grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i 

Sportu 

  archiwalna 

236. 236/XXX/17 21 grudnia w sprawie skargi na postępowanie Dyrektora Zespołu Szkół   archiwalna 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=245
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=245
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=245
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=245
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=112
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=112
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=112
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=112
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Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku 

\ 

 

     archiwalna 

237. 237/XXXII/18 8 lutego w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej;   archiwalna 

238. 238/XXXII/18 8 lutego 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. 

  archiwalna 

239. 239/XXXII/18 8 lutego w sprawie 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 

  archiwalna 

240. 240/XXXII/18 8 lutego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Józefów   archiwalna 

241. 241/XXXII/18 8 lutego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karczew   uchylona uchwałą 

251/XXXIV/18 

242. 242/XXXII/18 8 lutego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiązowna   archiwalna 

243. 243/XXXII/18 8 lutego w sprawie 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 

  archiwalna 

244. 244/XXXII/18 8 lutego w sprawie 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; 

 zm. uchwałą: 

178/XXIV/20 

archiwalna 

245. 245/XXXII/18 8 lutego w sprawie 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 

   

246. 246/XXXII/18 8 lutego zmieniająca uchwałę Nr 160/XXI/17 z dnia 24 stycznia 2017 r.                           

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 

  

 

archiwalna 

 

247. 247/XXXII/18 8 lutego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 

Otwockiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia 

szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu 

przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i 

2018 r. poz. 2154 

01.03.2018 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

 utrata mocy 

na podstawie uchwały  

104/XIV/19 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2154
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2154
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wykorzystywania ils.aspx?year=2018

&poz=2154  

248. 248/XXXIII/18 28 lutego w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku 

pracy 

  archiwalna 

249. 249/XXXIV/18 27 marca 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. 

  archiwalna 

250. 250/XXXIV/18 27 marca w sprawie 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, z późn. zm. 

  archiwalna 

251. 251/XXXIV/18 27 marca w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Karczew   archiwalna 

252. 252/XXXIV/18 27 marca w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON 

 zm. uchwałą: 

285/XXXIX/18 

22/III/18 

obowiązuje od 1 

stycznia 2018 r. 

253. 253/XXXV/18 26 kwietnia  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. 

  archiwalna 

254. 254/XXXV/18 26 kwietnia  w sprawie 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, z późn. zm. 

  archiwalna 

255. 255/XXXV/18 26 kwietnia  w sprawie powierzenia Gminie Karczew prowadzenia zadania w 

zakresie zarządzania drogami powiatowymi Nr 2724W, 2730W, 

2728W, 2729W w wioskach: Janów, Łukówiec, Kępa Nadbrzeska, 

Ostrówiec, Glinki w granicach administracyjnych sołectw w zakresie 

budowy chodników 

   

256. 256/XXXV/18 26 kwietnia  w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Karczew na 

dofinansowanie zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi 

Nr 2724W, 2730W, 2728W, 2729W i budowę przy tych drogach 

chodników w granicach administracyjnych sołectw  w wioskach: 

Janów, Łukówiec, Kępa Nadbrzeska, Ostrówiec i Glinki 

   

257. 257/XXXV/18 26 kwietnia  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. 77/5 o pow. 0,0053 

ha, nr 80/5 o pow. 0,0149 ha, nr 83/23 o pow. 0,0034 ha,                                

nr 79/5 o pow. 0,0227 ha, nr 81/5 o pow. 0,0073 ha,                                                      

nr 82/5 o pow. 0,0103 ha z obr. Izabela gm. Wiązowna 

   

258. 258/XXXV/18 26 kwietnia  w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas    

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2154
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2154
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nieokreślony z dotychczasowymi najemcami lokali w budynku 

usytuowanym na nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. 

Pułaskiego 7B, oznaczonej jako działki ew. nr 46/11, 46/12, 46/17, 

46/20 w obr. 143 w Otwocku 

259. 259/XXXV/18 26 kwietnia  w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji 

celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu otwockiego  

oraz sposobu jej rozliczania 

2018 r. poz. 5333 

16.05.2018 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2018

&poz=5333 

  

260. 260/XXXV/18 26 kwietnia  w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach  oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Otwocki 

2018 r. poz. 5334 

16.05.2018 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2018

&poz=5334 

 utrata mocy 

na podstawie uchwały  

105/XIV/19 

 

obowiązuje od 1 

września 2018 r. 

261. 261/XXXV/18 26 kwietnia  w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego 

funduszu na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Otwocki 

2018 r. poz. 5335 

16.05.2018 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2018

&poz=5335 

  

262. 262/XXXV/18 26 kwietnia  w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w 

poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska 

kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych 

zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli prowadzących  kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych 

zajęć w formie zaocznej 

2018 r. poz. 5336 

16.05.2018 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2018

&poz=5336 

 

 obowiązuje od 1 

września 2018 r. 

 

utrata mocy  

na podstawie uchwały 

237/XXXIII/21, która 

obowiązuje od dnia 1 

września 2021 r. 

263. 263/XXXVI/18 29 maja w sprawie podziału Powiatu Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia 

ich granic, nadania numerów okręgom wyborczym i określeniu liczby 

radnych wybieranych w okręgu wyborczym 

2018 r. poz. 6097 

11.06.2018 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2018

  

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5333
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5333
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5333
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5333
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5334
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5334
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5334
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5334
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5335
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5335
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5335
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5335
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5336
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5336
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5336
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5336
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6097
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6097
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6097
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&poz=6097  

264. 264/XXXVI/18 29 maja w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na 

okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego 

   

265. 265/XXXVI/18 29 maja w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. 

Konopnickiej 3 od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych 

  obowiązuje od 1 

września 2018 r. 

266. 266/XXXVI/18 29 maja w sprawie zwolnienia dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu 

Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku przy ul. 

Poniatowskiego 10 od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych 

  obowiązuje od 1 

września 2018 r. 

267. 267/XXXVI/18 29 maja w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach                                                                 

przez powiatowe jednostki budżetowe prowadzące działalność 

oświatową 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały  

280/XXXVIII/18 

268. 268/XXXVI/18 29 maja w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako 

działka ew. nr 94/5 o pow. 0,0430 ha z obr. 9 w Karczewie, dla której w 

Sądzie Rejonowym w Otwocku prowadzona jest księga wieczysta 

WA1O/00051022/8 

   

269. 269/XXXVI/18 29 maja 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. 

  archiwalna 

270. 270/XXXVII/18 21 czerwca w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2017 

rok 

  archiwalna 

271. 271/XXXVII/18 21 czerwca w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 

2017 rok 

  archiwalna 

272. 272/XXXVII/18 21 czerwca 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. 

  archiwalna 

273. 273/XXXVII/18 21 czerwca w sprawie 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, z późn. zm. 

  archiwalna 

274. 274/XXXVII/18 21 czerwca w sprawie powierzenia Gminie Celestynów prowadzenia zadania w 

zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2713W i budowę przy tej 

drodze zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji 

   

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6097
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ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi oraz udzielenia dotacji 

celowej Gminie Celestynów na dofinansowanie tego zadania 

275. 275/XXXVII/18 21 czerwca w sprawie powierzenia Gminie Kołbiel prowadzenia zadań w zakresie 

zarządzania drogami powiatowymi Nr 2736W, 2739W i budowie przy 

tych drogach chodników oraz udzielenia dotacji celowej Gminie 

Kołbiel na dofinansowanie tych zadań 

   

276. 276/XXXVII/18 21 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 

lat z dotychczasowym użytkownikiem nieruchomości ozn. jako część 

dz. ew. nr 51/3, 51/7, 51/8, 51/9 obr. 48 w Józefowie, dla której 

prowadzona jest księga wieczysta nr WA1O/00057204/0 

   

277. 277/XXXVIII/18 28 czerwca 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. 

  archiwalna 

278. 278/XXXVIII/18 28 czerwca w sprawie 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, z późn. zm. 

  archiwalna 

279. 279/XXXVIII/18 28 czerwca w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat 

Otwocki w 2018 roku 

   

280. 280/XXXVIII/18 28 czerwca w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach                                                                 

przez powiatowe jednostki budżetowe prowadzące działalność 

oświatową 

   

281. 281/XXXIX/18 11 września 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. 

  archiwalna 

282. 282/XXXIX/18 11 września w sprawie 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, z późn. zm. 

  archiwalna 

283. 283/XXXIX/18 11 września w sprawie powierzenia Gminie Wiązowna prowadzenia zadania w 

zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 2702W na terenie 

gminy Wiązowna w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych, 

chodników oraz dróg rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz 

bieżącym utrzymaniem tej drogi w celu poprawy bezpieczeństwa na 

drodze 

   

284. 284/XXXIX/18 11 września w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej w Powiecie Otwockim na lata 2018 - 2020” 

   

285. 285/XXXIX/18 11 września w sprawie zmiany uchwały Nr 252/XXXIV/18 Rady Powiatu w 

Otwocku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej  i społecznej, na które zostaną przeznaczone 

  archiwalna 
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środki PFRON 

286. 286/XXXIX/18 11 września w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

obiektów pływających w 2019 r. 

2018 r. poz. 9379 

04.10.2018 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2018

&poz=9379  

 obowiązuje od 1 

stycznia 2019 r. 

 

archiwalna 

287. 287/XXXIX/18 11 września w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, 

położonej w Starej Wsi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

ew. nr 673 o pow. 1,3394 ha z obr. Stara Wieś na rzecz Polskiej Spółki 

Gazownictwa sp. z o.o. 

   

288. 288/XXXIX/18 11 września w sprawie przekazania skargi   archiwalna 

289. 289/XL/18 16 października 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. 

  archiwalna 

290. 290/XL/18 16 października w sprawie 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, z późn. zm. 

  archiwalna 

291. 291/XL/18 16 października w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z 

drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu 

2018 r. poz. 10385 

30.10.2018 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2018

&poz=10385 

zm. uchwałą: 

15/II/18 

obowiązuje od 1 

stycznia 2019 r. 

292. 292/XL/18 16 października zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Otwocku w sprawie uchwalenia  

Statutu Powiatu Otwockiego 

2018 r. poz. 10386 

30.10.2018 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2018

&poz=10386 

 obowiązuje od VI 

kadencji Rady Powiatu 

w Otwocku 

 

utrata mocy  

na podstawie uchwały 

136/XVII/20 

293. 293/XL/18 16 października w sprawie przekazania skargi    archiwalna 

 

VI KADENCJA 2018 - 2023 
 

1. 1/I/18 20 listopada w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku  175/XXIV/20 

176/XXIV/20 

archiwalna 
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http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=10385
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=10385
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=10386
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=10386
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=10386
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=10386
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2. 2/I/18 20 listopada w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Otwocku  174/XXIV/20 archiwalna 

3. 3/I/18 20 listopada w sprawie wyboru Starosty Otwockiego  171/XXIV/20 archiwalna 

4.  4/I/18 20 listopada w sprawie wyboru Wicestarosty Otwockiego  172/XXIV/20 archiwalna 

5. 5/I/18 20 listopada w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu w Otwocku  166/XXIV/20 

173/XXIV/20 

archiwalna 

6. 6/II/18 6 grudnia w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  zm. uchwałą: 

17/II/18 

194/XXV/20 

210/XXVII/20 

373/LV/22 

 

7. 7/II/18 6 grudnia w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  zm. uchwałą: 

141/XVII/20 

195/XXV/20 

374/LV/22 

 

8. 8/II/18 6 grudnia w sprawie powołania Komisji Budżetowej  zm. uchwałą: 

18/II/18 

196/XXV/20 

 

9. 9/II/18 6 grudnia w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska  zm. uchwałą: 

49/VII/19 

155/XX/20 

197/XXV/20 

211/XXVII/20 

 

10. 10/II/18 6 grudnia w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  zm. uchwałą: 

198/XXV/20 

 

11. 11/II/18 6 grudnia w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa  zm. uchwałą: 

16/II/18 

50/VII/19 

154/XX/20 

193/XXV/20 

 

12. 12/II/18 6 grudnia w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących rady do wystawiania  

polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady   

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

183/XXV/20 

13. 13/II/18 6 grudnia w sprawie wyboru delegata Powiatu Otwockiego do Związku Powiatów 

Polskich 

  utrata mocy  

na podstawie uchwały 

268/XXXVIII/21 

14. 14/II/18 6 grudnia w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego   obowiązuje od 20 

listopada 2018 r. 
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utrata mocy  

na podstawie uchwały 

182/XXV/20 

15. 15/II/18 6 grudnia w sprawie zmiany uchwały Nr 291/XL/18 w sprawie ustalenia na rok 

2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 

2018 r. poz. 12523 

14.12.2018 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2018

&poz=12523 

 obowiązuje od 1 

stycznia 2019 r. 

 

archiwalna 

16. 16/II/18 6 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 11/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

   

17. 17/II/18 6 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 6/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej 

   

18. 18/II/18 6 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 8/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Budżetowej 

   

19. 19/III/18 20 grudnia 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. 

  archiwalna 

20. 20/III/18 20 grudnia w sprawie 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, z późn. zm. 

  archiwalna 

21. 21/III/18 20 grudnia w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2018 

  archiwalna 

22. 22/III/18 20 grudnia w sprawie zmiany uchwały Nr 252/XXXIV/18  Rady Powiatu w 

Otwocku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone 

środki PFRON 

  archiwalna 

23. 23/III/18 20 grudnia w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, 

położonej w Otwocku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

ew. nr 25/4 o pow. 0,0330 ha z obr. 61  

na rzecz PGE Dystrybucja S.A. 

   

24. 24/III/18 20 grudnia w sprawie przekazania skargi   archiwalna 

25. 25/III/18 20 grudnia w sprawie Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2019 rok 

  obowiązuje od 1 

stycznia 2019 r. 

26. 26/IV/19 24 stycznia Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok 2019 r. poz. 2080 

13.02.2019 r. 

zm. uchwałą: 

32/V/19 

obowiązuje od 1 

stycznia 2019 r. 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=12523
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=12523
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=12523
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=12523
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http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2019

&poz=2080 

42/VII/19 

60/VIII/19 

63/IX/19 

65/X/19 

73/XI/19 

76/XII/19 

99/XIV/19 

115/XV/19 

 

archiwalna 

27. 27/IV/19 24 stycznia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na 

lata 2019-2031 

 zm. uchwałą: 

33/V/19 

41/VI/19 

43/VII/19 

61/VIII/19 

64/IX/19 

66/X/19 

74/XI/19 

77/XII/19 

96/XIII/19 

100/XIV/19 

116/XV/19 

obowiązuje od 1 

stycznia 2019 r. 

 

utrata mocy  

na podstawie uchwały 

119/XV/19 

28. 28/IV/19 24 stycznia w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej  zm. uchwałą: 

94/XII/19 

archiwalna 

29. 29/IV/19 24 stycznia w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Otwocku do składu 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

 zm. uchwałą: 

184/XXV/20 

 

30. 30/IV/19 24 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od ustalonej 

ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 

stanowiącej budynek wraz gruntem w granicach fundamentowania poł. 

w Otwocku na działce ew. nr  13/12 z obr. 5 

   

31. 31/IV/19 24 stycznia w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej   archiwalna 

32. 32/V/19 28 marca w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2019 rok, z późn. zm. 

  orzeczenie nieważności                

w części – uchwała  

Nr 11.178.2019 RIO  

z dnia 21.05.2019 r. 

33. 33/V/19 28 marca w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2031, z późn. zm. 

  archiwalna 

34. 34/V/19 28 marca w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody 

budżetu Powiatu Otwockiego za pomocą innego instrumentu 

2019 r. poz. 4431 

04.04.2019 r. 

  

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2080
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2080
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2080
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2080
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płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest 

pieniądz elektroniczny 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2019

&poz=4431  

35. 35/V/19 28 marca w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych w Otwocku” finansowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

   

36. 36/V/19 28 marca w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku” 

finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 

   

37. 37/V/19 28 marca w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON 

 zm. uchwałą: 

45/VII/19 

79/XII/19 

103/XIV/19 

129/XV/19 

archiwalna 

38. 38/V/19 28 marca w sprawie 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 

  archiwalna 

39. 39/V/19 28 marca w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Otwockiego na lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko 

   

40. 40/VI/19 3 kwietnia w sprawie powierzenia Gminie Celestynów  prowadzenia zadania w 

zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2718W -  Celestynów (od dr. 

woj. 797 ul. Regucka - ul. św. Kazimierza - ul. Jankowskiego) - do dr. 

pow. 2717W (ul. Obrońców Pokoju) 

   

41. 41/VI/19 3 kwietnia w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2031, z późn. zm. 

  archiwalna 

42. 42/VII/19 6 czerwca w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2019 rok, z późn. zm. 

  archiwalna 

43. 43/VII/19 6 czerwca w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

  archiwalna 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4431
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4431
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4431
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=4431
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Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2031, z późn. zm. 

44. 44/VII/19 6 czerwca w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat 

Otwocki w 2019 roku 

   

45. 45/VII/19 6 czerwca w sprawie zmiany uchwały Nr 37/V/19  Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone 

środki PFRON 

  archiwalna 

46. 46/VII/19 6 czerwca w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 od obowiązku 

realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych 

  obowiązuje od 1 

września 2019 r. 

47. 47/VII/19 6 czerwca w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Otwocku 

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława 

Staszica w Otwocku 

  obowiązuje od 1 

września 2019 r. 

48. 48/VII/19 6 czerwca w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Specjalnej Nr 3 dla 

Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej oraz Autyzmem, w tym z 

Zespołem Aspergera w Otwocku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym Nr 2 w Otwocku 

  obowiązuje od 1 

września 2019 r. 

49. 49/VII/19 6 czerwca w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Przewodniczącego 

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska oraz w sprawie zmian w 

uchwale Nr 9/II/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 6 grudnia 2018 r.   

   

50. 50/VII/19 6 czerwca zmieniająca uchwałę Nr 11/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

   

51. 51/VII/19 6 czerwca w sprawie rozpatrzenia petycji   archiwalna 

52. 52/VII/19 6 czerwca w sprawie rozpatrzenia wniosku   archiwalna 

53. 53/VII/19 6 czerwca w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P. W. na Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku 

  archiwalna 

54. 54/VII/19 6 czerwca w sprawie przekazania wniosku   archiwalna 

55. 55/VII/19 6 czerwca w sprawie przekazania skargi   archiwalna 

56. 56/VII/19 6 czerwca w sprawie przekazania skargi   archiwalna 

57. 57/VIII/19 24 czerwca w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Otwocku wotum zaufania 

za 2018 rok 

   

58. 58/VIII/19 24 czerwca w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2018 

rok 

   

59. 59/VIII/19 24 czerwca w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 

2018 rok 

   

60. 60/VIII/19 24 czerwca w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

  archiwalna 
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2019 rok, z późn. zm. 

61. 61/VIII/19 24 czerwca w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2031, z późn. zm. 

  archiwalna 

62. 62/VIII/19 24 czerwca w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie 

dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w 

Powiecie Otwockim 

2019 r. poz. 8045 

28.06.2019 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2019

&poz=8045 

  

63. 63/IX/19 25 lipca w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2019 rok, z późn. zm. 

  archiwalna 

64. 64/IX/19 25 lipca w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2031, z późn. zm. 

  archiwalna 

65. 65/X/19 29 sierpnia w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2019 rok, z późn. zm. 

  archiwalna 

66. 66/X/19 29 sierpnia w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 24  stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej  Prognozy  Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031, z późn. zm. 

  archiwalna 

67. 67/X/19 29 sierpnia w sprawie udzielenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości 

oznaczonej jako działka ew. nr 35/24 o pow. 0,0139 ha z obr. 9 w 

Karczewie, dla której w Sądzie Rejonowym w Otwocku prowadzona 

jest księga wieczysta WA1O/00081659/1 

   

68. 68/X/19 29 sierpnia w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy utworzenia rejonu 

energetycznego Otwock w miejsce istniejącego posterunku PGE 

Dystrybucja S.A. 

   

69. 69/X/19 29 sierpnia w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego „Aktywna 

integracja w powiecie otwockim” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej 

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 

Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – projekt pozakonkursowy 

   

70. 70/X/19 29 sierpnia w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz 

szkół specjalnych działających na obszarze Powiatu Otwockiego 

2019 r. poz. 10354 

04.09.2019 r. 

http://edziennik.maz

 z mocą obowiązującą  

od 1 września 2019 r. 

 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=8045
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=8045
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=8045
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=8045
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=103554
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owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2019

&poz=10354  

utrata mocy  

na podstawie uchwały 

360/LIV/22 

 

 

71. 71/X/19 29 sierpnia w sprawie zakazu używania jednostek pływających z silnikami 

spalinowymi na jeziorze Rokola (Otwock Wielki), z wyłączeniem 

jednostek służb porządku publicznego 

2019 r. poz. 10355 

04.09.2019 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2019

&poz=10355 

 nieważność uchwały – 

rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego 

Nr WNP-

I.4131.172.2019.MW z 

dnia 04.10.2019 r. 

http://edziennik.mazowi

eckie.pl/WDU_W/2019/

11736/akt.pdf 

72. 72/X/19 29 sierpnia w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 53/VII/19 

Rady Powiatu w Otwocku z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi Pana P. W. na Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku 

  archiwalna 

73. 73/XI/19 17 września w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2019 rok, z późn. zm. 

  archiwalna 

74. 74/XI/19 17 września w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2031, z późn. zm. 

  archiwalna 

75. 75/XII/19 30 października w sprawie powierzenia Gminie Karczew prowadzenia zadania w 

zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2730W we wsi Kępa 

Nadbrzeska w zakresie budowy chodnika 

   

76. 76/XII/19 30 października w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia  24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2019 rok, z późn. zm. 

  archiwalna 

77. 77/XII/19 30 października w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 24  stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031, z późn. zm. 

  archiwalna 

78. 78/XII/19 30 października w sprawie zatwierdzenia przystąpienia w charakterze Wykonawcy do 

projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu 

kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do 

pracy” wdrażanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

   

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=103554
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=103554
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=103554
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=10355
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=10355
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=10355
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=10355
http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/11736/akt.pdf
http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/11736/akt.pdf
http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/11736/akt.pdf
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Niepełnosprawnych w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym 

Instytutem Badawczym, realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa 

79. 79/XII/19 30 października w sprawie zmiany uchwały Nr 37/V/19  Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON 

  archiwalna 

80. 80/XII/19 30 października w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i 

Doskonalenia Zawodowego w Otwocku wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Ekonomiczno -Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w 

Otwocku przy ul. Marii Konopnickiej 3 

   

81. 81/XII/19 30 października w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego 

Specjalnego Nr IV w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 

Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8 

   

82. 82/XII/19 30 października w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego Nr I im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku przy ul. 

Filipowicza 9 

   

83. 83/XII/19 30 października w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego Nr II w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej 

- Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 

   

84. 84/XII/19 30 października w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego Nr II w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej 

- Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 

   

85. 85/XII/19 30 października w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Otwocku w Zespole Szkół Nr 1 w 

Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10 

   

86. 86/XII/19 30 października w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Specjalnego Nr 3 w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy 

ul. Literackiej 8 

   

87. 87/XII/19 30 października w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława 

Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 

   

88. 88/XII/19 30 października w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 

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

ul. Pułaskiego 7 

   

89. 89/XII/19 30 października w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego    
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Powiatowego Gimnazjum Specjalnego Nr 21 w Otwocku przy ul. 

Mickiewicza 43/47 

90. 90/XII/19 30 października w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego 

Powiatowego Gimnazjum Specjalnego Nr 1 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku 

przy ul. Majowej 17/19 

   

91. 91/XII/19 30 października w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego 

Gimnazjum Specjalnego Nr 2 dla dzieci Niesłyszących, 

Słabosłyszących oraz z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera w 

Otwocku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w 

Otwocku przy ul. Literackiej 8 

   

92. 92/XII/19 30 października w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 17 w Otwocku 

przy ul. Mickiewicza 43/47 

   

93. 93/XII/19 30 października w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego Nr 2 w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. 

Literackiej 8 

   

94. 94/XII/19 30 października w sprawie zmiany uchwały Nr 28/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej 

  archiwalna 

95. 95/XII/19 30 października w sprawie rozpatrzenia petycji   archiwalna 

96. 96/XIII/19 14 listopada w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2031, z późn. zm. 

  archiwalna 

97. 97/XIII/19 14 listopada w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego niektórych zadań z 

zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem 

kwalifikacji wojskowej 

   

98. 98/XIII/19 14 listopada w sprawie likwidacji Ogniska Wychowawczego „Świder”  

im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku 

2019 r. poz. 13411 

25.11.2019 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2019

&poz=13411 

  

99. 99/XIV/19 28 listopada w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2019 rok, z późn. zm. 

  archiwalna 

100. 100/XIV/19 28 listopada w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 24  stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031, z późn. zm. 

  archiwalna 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=13411
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=13411
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=13411
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=13411
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101. 101/XIV/19 28 listopada w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z 

drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości 

kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 

2019 r. poz. 14294 

06.12.2019 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2019

&poz=14294 

 wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

archiwalna 

102. 102/XIV/19 28 listopada w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Otwockiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2020 rok 

  obowiązuje od 1 

stycznia 2020 r. 

 

archiwalna 

103. 103/XIV/19 28 listopada w sprawie zmiany uchwały Nr 37/V/19  Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON 

  archiwalna 

104. 104/XIV/19 28 listopada w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 

Otwockiego dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu 

przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystywania 

2019 r. poz. 14295 

06.12.2019 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2019

&poz=14295  

 utrata mocy 

na podstawie uchwały  

320/XLVIII/22 

105. 105/XIV/19 28 listopada w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i placówkach  oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Otwocki 

2019 r. poz. 14296 

06.12.2019 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2019

&poz=14296  

zm. uchwałą: 

349/LII/22 

 

106. 106/XIV/19 28 listopada zmieniająca uchwałę Nr 212/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w 

sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w 

Młodzieżowym  Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie przy ul. 

Głównej 10 

   

107. 107/XIV/19 28 listopada zmieniająca uchwałę Nr 213/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w 

sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w 

Specjalnym  Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy 

ul. Literackiej 8 

   

108. 108/XIV/19 28 listopada zmieniająca uchwałę Nr 214/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w 

sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej  Specjalnej Nr 1 w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. Marii 

Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 

   

109. 109/XIV/19 28 listopada zmieniająca uchwałę Nr 215/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w    

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=14294
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=14294
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=14294
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=14294
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=14295
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=14295
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=14295
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=14295
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=14296
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=14296
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=14296
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=14296
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sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 

w Specjalnym  Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. Marii 

Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 

110. 110/XIV/19 28 listopada zmieniająca uchwałę Nr 216/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w 

sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 

w Specjalnym  Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Otwocku 

przy ul. Literackiej 8 

   

111. 111/XIV/19 28 listopada zmieniająca uchwałę Nr 217/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w 

sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 3 

w Specjalnym  Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. Marii 

Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 

   

112. 112/XIV/19 28 listopada zmieniająca uchwałę Nr 218/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w 

sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole 

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

Pułaskiego 7 

   

113. 113/XIV/19 28 listopada zmieniająca uchwałę Nr 219/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w 

sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole 

Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych  im. Stanisława Staszica w 

Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 

   

114. 114/XIV/19 28 listopada w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W. G. na działalność Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku 

   

115. 115/XV/19 19 grudnia w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 24 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2019 rok, z późn. zm. 

   

116. 116/XV/19 19 grudnia w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 24  stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031, z późn. zm. 

   

117. 117/XV/19 19 grudnia w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2019 

  archiwalna 

118. 118/XV/19 19 grudnia Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok 2019 r. poz. 15868 

31.12.2019 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2019

&poz=15868 

zm. uchwałą: 

130/XVI/20 

137/XVII/20 

143/XIX/20 

159/XXII/20 

167/XXIV/20 

201/XXVI/20 

207/XXVII/20 

212/XXVIII/20 

wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

archiwalna 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=15868
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=15868
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=15868
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=15868
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119. 119/XV/19 19 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na 

lata 2020-2033 

 zm. uchwałą: 

131/XVI/20 

138/XVII/20 

144/XIX/20 

160/XXII/20 

168/XXIV/20 

202/XXVI/20 

208/XXVII/20 

213/XXVIII/20 

wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

utrata mocy  

na podstawie uchwały 

217/XXVIII/20 

 

archiwalna 

120. 120/XV/19 19 grudnia w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg powiatowych 

2019 r. poz. 15822 

30.12.2019 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2019

&poz=15822 

  

121. 121/XV/19 19 grudnia w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

obiektów pływających w 2020 r. 

2019 r. poz. 15823 

30.12.2019 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2019

&poz=15823 

 wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2020 r. 

 

archiwalna 

122. 122/XV/19 19 grudnia w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie gminy 

Wiązowna 

2019 r. poz. 15824 

30.12.2019 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2019

&poz=15824 

 wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2021 r. 

123. 123/XV/19 19 grudnia w sprawie określenia warunków i wysokości stawki procentowej 

bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych 

na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Powiatu Otwockiego 

2019 r. poz. 15825 

30.12.2019 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2019

&poz=15825 

  

124. 124/XV/19 19 grudnia w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy   archiwalna 

125. 125/XV/19 19 grudnia w sprawie rozpatrzenia skargi Pana S. J. na działalność Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku 

  archiwalna 

126. 126/XV/19 19 grudnia w sprawie rozpatrzenia skargi BB Instal spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością na działanie Starosty Otwockiego 

  archiwalna 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=15822
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=15822
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=15822
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=15822
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=15823
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=15823
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=15823
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=15823
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=15824
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=15824
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=15824
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=15824
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=15825
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=15825
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=15825
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=15825
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127. 127/XV/19 19 grudnia w sprawie przekazania wniosku   archiwalna 

128. 128/XV/19 19 grudnia w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie 

  archiwalna 

129. 129/XV/19 19 grudnia w sprawie zmiany uchwały Nr 37/V/19  Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON 

  archiwalna 

130. 130/XVI/20 30 stycznia w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2020 rok, z późn. zm. 

  archiwalna 

131. 131/XVI/20 30 stycznia w sprawie zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2020 – 2033, z późn. zm. 

  archiwalna 

132. 132/XVI/20 30 stycznia w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 17 w Otwocku przy ul. 

Mickiewicza 43/47 

   

133. 133/XVI/20 30 stycznia w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Otwocki na rok 2020, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane 

2020 r. poz. 1781 

07.02.2020 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2020

&poz=1781 

 archiwalna 

134. 134/XVI/20 30 stycznia w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej   archiwalna 

135. 135/XVI/20 30 stycznia w sprawie zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej 

przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Otwocku analizy wniosków 

pokontrolnych Komisji Rewizyjnej V kadencji 

  nieważność uchwały – 

rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego 

Nr WNP-

I.4131.20.2020.MW z 

dnia 05.03.2020 r. 

136. 136/XVII/20 27 lutego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Otwockiego 2020 r. poz. 3657 

18.03.2020 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2020

&poz=3657 

  

137. 137/XVII/20 27 lutego w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2020 rok, z późn. zm. 

  archiwalna 

138. 138/XVII/20 27 lutego w sprawie zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z   archiwalna 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1781
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1781
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1781
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1781
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=3657
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=3657
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=3657
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=3657
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dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2020 – 2033, z późn. zm. 

139. 139/XVII/20 27 lutego w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiących część działek o nr ew. 51/10 i 51/9 z obr. 

48, będącą częścią pasa drogi powiatowej ul. Piłsudskiego w Józefowie 

   

140. 140/XVII/20 27 lutego w sprawie nieprzystąpienia do przeprowadzenia postępowania 

mediacyjnego 

   

141. 141/XVII/20 27 lutego zmieniająca uchwałę Nr 7/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

   

UCHWAŁY RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

142. 142/XVIII/20 23 kwietnia w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących „Raportu 

o stanie Powiatu Otwockiego” 

   

143. 143/XIX/20 30 kwietnia w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2020 rok, z późn. zm. 

  archiwalna 

144. 144/XIX/20 30 kwietnia w sprawie zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2020 – 2033, z późn. zm. 

  archiwalna 

145. 145/XIX/20 30 kwietnia w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Powiatowego Centrum 

Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku przy ul. Batorego 

44 

  uchylona uchwałą 

224/XXX/21 

146. 146/XIX/20 30 kwietnia w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON 

 zm. uchwałą: 

209/XXVII/20 

archiwalna 

147. 147/XIX/20 30 kwietnia w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Powiecie Otwockim na lata 2020-2022 

   

148. 148/XIX/20 30 kwietnia w sprawie przyjęcia Programu „Seniorzy w Powiecie Otwockim 2020-

2023” 

   

149. 149/XIX/20 30 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu 

Otwockiego, położonych w Otwocku, oznaczonych w ewidencji 

gruntów jako działki ew. nr 4/7 o pow. 1,0823 ha  obr. 118  oraz nr 9/1 

o z obr. 118 

   

150. 150/XX/20 28 maja zmieniająca uchwałę nr 42/VII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 

kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg 

Powiatowych w Otwocku 

  ujednolicony tekst 

Statutu Zarządu Dróg 

Powiatowych w 

Otwocku – załącznik nr 

1 
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151. 151/XX/20 28 maja w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ośmiu lokali mieszkalnych w 

budynku przy ul. Pułaskiego 7B w Otwocku wraz z udziałem w 

nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Powiatu Otwockiego 

   

152. 152/XX/20 28 maja w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Otwockiego   archiwalna 

153. 153/XX/20 28 maja w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu 

Otwockiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w 

Otwocku 

  archiwalna 

154. 154/XX/20 28 maja zmieniająca uchwałę Nr 11/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

   

155. 155/XX/20 28 maja zmieniająca uchwałę Nr 9/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

   

156. 156/XXI/20 25 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu 

partnerskiego  „Aktywna integracja w powiecie otwockim” 

współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego 

w ramach IX Osi Priorytetowej Wspieranie włączenia społecznego i 

walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa 

osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – 

projekt pozakonkursowy 

   

157. 157/XXI/20 25 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z 

Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  w restrukturyzacji z siedzibą 

w Otwocku zabudowanych nieruchomości położonych w Otwocku przy 

ul. Armii Krajowej 3, ul. Mickiewicza 8 oraz Batorego 44 

   

158. 158//XXI/20 25 czerwca w sprawie wezwania do uzupełnienia treści petycji   archiwalna 

159. 159/XXII/20 8 lipca w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia  19 grudnia  2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2020 rok, z późn.zm. 

  archiwalna 

160. 160/XXII/20 8 lipca w sprawie zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2020 – 2033, z późn.zm. 

  archiwalna 

161. 161/XXII/20 8 lipca w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu 

   

162. 162/XXIII/20 27 sierpnia w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości 

oznaczonej jako działka ew. nr 95 o pow. 0,0288 ha z obr. 9 w 

Karczewie, dla której w Sądzie Rejonowym w Otwocku prowadzona 

jest księga wieczysta WA1O/00051022/8 

   

163. 163/XXIII/20 27 sierpnia w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu Otwockiego wotum 

zaufania za 2019 rok 

   

164. 164/XXIII/20 27 sierpnia w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego    nieważność uchwały – 
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oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2019 

rok 

uchwała Nr 20.320.2020 

Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w 

Warszawie z dnia 

17.09.2020 r. 

165. 165/XXIII/20 27 sierpnia w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego 

za 2019 rok 

  nieważność uchwały – 

uchwała Nr 20.321.2020 

Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w 

Warszawie z dnia 

17.09.2020 r. 

166. 166/XXIV/20 5 października w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Otwockiego   archiwalna 

167. 167/XXIV/20 5 października w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 19 grudnia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2020 rok, z późn. zm. 

  archiwalna 

168. 168/XXIV/20 5 października w sprawie zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2020 – 2033, z późn. zm. 

  archiwalna 

169. 169/XXIV/20 5 października w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na 

usuwanie skutków nawałnicy 

  archiwalna 

170. 170/XXIV/20 5 października w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2020-2022 projektu pn. 

„Rodzinne Drogowskazy” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX 

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 

Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

   

171. 171/XXIV/20 9 października w sprawie wyboru Starosty Otwockiego    

172. 172/XXIV/20 9 października w sprawie wyboru Wicestarosty Otwockiego    

173. 173/XXIV/20 9 października w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Otwockiego    

174. 174/XXIV/20 9 października w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Otwockiego    

175. 175/XXIV/20 9 października w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu 

Otwockiego 

   

176. 176/XXIV/20 9 października w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego    

177. 177/XXIV/20 9 października w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Anielin” w 

Karczewie przy ul. Anielin 1 

2020 r. poz. 10728 

29.10.2020 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2020

  

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=10728
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=10728
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=10728
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&poz=10728 

178. 178/XXIV/20 9 października w sprawie zmiany uchwały nr 244/XXXII/18 Rady Powiatu w Otwocku 

z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie 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 

  archiwalna 

179. 179/XXIV/20 9 października w sprawie zatwierdzenia do realizacji grantu dla Domu Pomocy 

Społecznej w Karczewie w ramach projektu pn. „Wsparcie dla 

Mazowsza” 

   

180. 180/XXIV/20 9 października w sprawie zatwierdzenia do realizacji grantu dla Domu Pomocy 

Społecznej w Otwocku w ramach projektu pn. „Wsparcie dla 

Mazowsza” 

   

181. 181/XXIV/20 9 października w sprawie zatwierdzenia do realizacji grantu dla Domu Pomocy 

Społecznej „Wrzos” w Otwocku w ramach projektu pn. „Wsparcie dla 

Mazowsza” 

   

182. 182/XXV/20 5 listopada w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego   obowiązuje od 9 

października 2020 r. 

 

utrata mocy  

na podstawie uchwały 

291/XLII/21 

183. 183/XXV/20 5 listopada w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących rady do wystawiania 

polecenia wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady 

   

184. 184/XXV/20 5 listopada zmieniająca uchwałę nr 29/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 

stycznia 2019 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w 

Otwocku do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

   

185. 185/XXV/20 5 listopada w sprawie określenia  rozkładu  godzin  pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie powiatu otwockiego 

2020 r. poz. 13047 

17.12.2020 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2020

&poz=13047 

 utrata mocy  

na podstawie uchwały 

242/XXXIII/21 

 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=10728
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=13047
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=13047
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=13047
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=13047
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186. 186/XXV/20 5 listopada w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika 

jednostki organizacyjnej Powiatu Otwockiego 

   

187. 187/XXV/20 5 listopada w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika 

jednostki organizacyjnej Powiatu Otwockiego 

   

188. 188/XXV/20 5 listopada w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika 

jednostki organizacyjnej Powiatu Otwockiego 

   

189. 189/XXV/20 5 listopada w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika 

jednostki organizacyjnej Powiatu Otwockiego 

   

190. 190/XXV/20 5 listopada w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na kierownika 

jednostki organizacyjnej Powiatu Otwockiego 

   

191. 191/XXV/20 5 listopada w sprawie przekazania skargi    

192. 192/XXV/20 5 listopada w sprawie rozpatrzenia petycji    

193. 193/XXV/20 5 listopada zmieniająca uchwałę Nr 11/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

   

194. 194/XXV/20 5 listopada zmieniająca uchwałę Nr 6/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej 

   

195. 195/XXV/20 5 listopada zmieniająca uchwałę Nr 7/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

   

196. 196/XXV/20 5 listopada zmieniająca uchwałę Nr 8/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Budżetowej 

   

197. 197/XXV/20 5 listopada zmieniająca uchwałę Nr 9/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

   

198. 198/XXV/20 5 listopada zmieniająca uchwałę Nr 10/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

   

199. 199/XXV/20 5 listopada w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2019 rok 

   

200. 200/XXV/20 5 listopada w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego za 

2019 rok 

  nieważność uchwały – 

uchwała Nr 28.365.2020 

Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w 

Warszawie z dnia 

01.12.2020 r. 

201. 201/XXVI/20 26 listopada w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 19 grudnia  2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2020 rok, z późn.zm. 

  archiwalna 

202. 202/XXVI/20 26 listopada w sprawie zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2020 - 2033, z późn.zm. 

  archiwalna 
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203. 203/XXVI/20 26 listopada w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z 

drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości 

kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 

2020 r. poz. 12536 

09.12.2020 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2020

&poz=12536 

zm. uchwałą: 

254/XXXVI/21 

wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

archiwalna 

204. 204/XXVI/20 26 listopada w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

obiektów pływających w 2021 r. 

2020 r. poz. 12537 

09.12.2020 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2020

&poz=12537 

 wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

archiwalna 

205. 205/XXVI/20 26 listopada w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Otwockiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2021 rok 

  obowiązuje od 1 

stycznia 2021 r. 

 

archiwalna 

206. 206/XXVI/20 26 listopada w sprawie przekazania skargi   archiwalna 

207. 207/XXVII/20 17 grudnia w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 19 grudnia  2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2020 rok, z późn. zm 

  archiwalna 

208. 208/XXVII/20 17 grudnia w sprawie zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2020 - 2033, z późn. zm. 

  archiwalna 

209. 209/XXVII/20 17 grudnia w sprawie zmiany uchwały Nr 146/XIX/20 Rady Powiatu Otwockiego z 

dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone 

środki PFRON 

  archiwalna 

210. 210/XXVII/20 17 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 6/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Rewizyjnej 

   

211. 211/XXVII/20 17 grudnia zmieniająca uchwałę Nr 9/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska 

   

212. 212/XXVIII/20 29 grudnia w sprawie zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 19 grudnia  2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2020 rok, z późn. zm. 

  archiwalna 

213. 213/XXVIII/20 29 grudnia w sprawie zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 19 grudnia  2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2020 - 2033, z późn. zm. 

  archiwalna 

214. 214/XXVIII/20 29 grudnia w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wiązowna polegającej   wchodzi w życie z 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=12536
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=12536
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=12536
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=12536
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=12537
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=12537
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=12537
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=12537
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na przekazaniu projektu rozbudowy ul. Szkolnej w Zakręcie i Izabeli 

oraz ul. Postępu w Izabeli 

dniem 1 stycznia 2021 r. 

215. 215/XXVIII/20 29 grudnia w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2020 

  archiwalna 

216. 216/XXVIII/20 29 grudnia Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2021 rok 2021 r. poz. 751 

28.01.2021 r.  

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2021

&poz=751 

zm. uchwałą: 

221/XXIX/21 

222/XXX/21 

232/XXXI/21 

233/XXXIII/21 

249/XXXV/21 

251/XXXVI/21 

257/XXXVII/21 

264/XXXVIII/21 

269/XXXIX/21 

277/XL/21 

280/XLI/21 

287/XLII/21 

wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

archiwalna 

217. 217/XXVIII/20 29 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na 

lata 2021-2035 

 zm. uchwałą: 

223/XXX/21 

234/XXXIII/21 

250/XXXV/21 

252/XXXVI/21 

258/XXXVII/21 

265/XXXVIII/21 

270/XXXIX/21 

278/XL/21 

281/XLI/21 

288/XLII/21 

wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

utrata mocy na 

podstawie uchwały 

296/XLIII/21 

218. 218/XXVIII/20 29 grudnia w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej    

219. 219/XXVIII/20 29 grudnia w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Otwocki na rok 2021, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane 

2021 r. poz. 156 

11.01.2021 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2021

&poz=156 

 archiwalna 

220. 220/XXIX/21 18 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Otwocki 

umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności 

 

  

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=751
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=751
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=751
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=751
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=156
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=156
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=156
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=156
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publicznej 

221. 221/XXIX/21 18 stycznia w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20  Rady Powiatu  

Otwockiego z dnia 29 grudnia  2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2021 rok, z późn.zm. 

 

  

222. 222/XXX/21 28 stycznia w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia  2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2021 rok, z późn. zm. 

 

  

223. 223/XXX/21 28 stycznia w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia  2020 r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035, z późn. 

zm. 

 

  

224. 224/XXX/21 28 stycznia w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Powiatowego Centrum 

Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku przy ul. Batorego 

44 

 

  

225. 225/XXX/21 28 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Powiatu Otwockiego 

w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 

Państwa oznaczonej jako działka ew. nr 201/4 z obr. 43 w Otwocku 

 

  

226. 226/XXX/21 28 stycznia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości 

oznaczonych jako działki ew. nr 188/34 o pow. 0,0029 ha oraz nr 

188/36 o pow. 0,0014 ha z obr. 43 w Otwocku, dla których w Sądzie 

Rejonowym w Otwocku prowadzona jest księga wieczysta nr 

WA1O/00071019/0 

 

  

227. 227/XXX/21 28 stycznia w sprawie określenia liczby udziałów obejmowanych przez Powiat 

Otwocki w podwyższonym kapitale zakładowym Powiatowego 

Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w 

Otwocku 

 

 uchylona uchwałą 

294/XLIII/21 

228. 228/XXX/21 28 stycznia w sprawie odmowy udzielenia informacji    

229. 229/XXX/21 28 stycznia w sprawie przekazania protestu    

230. 230/XXX/21 28 stycznia w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi    

231. 231/XXX/21 28 stycznia w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi    

232. 232/XXXI/21 11 lutego  w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia  2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2021 rok, z późn. zm. 

 

  

233. 233/XXXIII/21 25 marca w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia  2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2021 rok, z późn. zm. 

 

  

234. 234/XXXIII/21 25 marca w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia  2020 r. w sprawie Wieloletniej 
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Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035, z późn. 

zm. 

235. 235/XXXIII/21 25 marca w sprawie 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 

 

  

236. 236/XXXIII/21 25 marca w sprawie udzielenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy 

najmu lokalu nr 4 w budynku usytuowanym w Otwocku przy ul. 

Koszykowej 4 

 

  

237. 237/XXXIII/21 25 marca w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w 

poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska 

kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych 

zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zasad zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 

2021 r. poz. 3294 

13.04.2021 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2021

&poz=3294 

zm. uchwałą: 

315/XLVII/22 

350/LII/22 

obowiązuje od dnia 1 

września 2021 r. 

238. 238/XXXIII/21 25 marca w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o 

zezwolenie na prowadzenie w Technikum Nr 1 wchodzącym w skład 

Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława 

Staszica w Otwocku oddziału przygotowania wojskowego 

 

  

239. 239/XXXIII/21 25 marca w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej w Powiecie Otwockim na lata 2021 - 2023” 
 

  

240. 240/XXXIII/21 25 marca w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON 
 

zm. uchwałą: 

293/XLIII/21 

 

241. 241/XXXIII/21 25 marca w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy 

dla Dzieci w Otwocku z siedziba przy ul. Komunardów 10, utworzenia 

trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych, nadania im statutów 

oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Otwocku 

2021 r. poz. 3295 

13.04.2021 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2021

&poz=3295 

sprostowanie omyłki 

pisarskiej uchwałą: 

256/XXXVI/21 

 

242. 242/XXXIII/21 25 marca w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2021 r. poz. 3296   

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3294
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3294
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3294
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3294
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3295
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3295
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3295
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3295
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terenie powiatu otwockiego 13.04.2021 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2021

&poz=3296 

243. 243/XXXIII/21 25 marca w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 

oraz znajdujących się na terenie Powiatu Otwockiego 

2021 r. poz. 3297 

13.04.2021 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2021

&poz=3297 

  

244. 244/XXXIII/21 25 marca w sprawie przekazania informacji publicznej    

245. 245/XXXIV/21 29 kwietnia w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu 
 

  

246. 246/XXXIV/21 29 kwietnia w sprawie przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych na lata 2021-2026 
 

  

247. 247/XXXIV/21 29 kwietnia w sprawie przekazania wniosku    

248. 248/XXXV/21 17 maja w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2021-2023 projektu pn. 

„Życiowe i zawodowe drogowskazy” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX 

Wspieranie włączenia społecznego i walka  z ubóstwem, Działanie 9.1 

Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

 

  

249. 249/XXXV/21 17 maja w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20  Rady Powiatu  

Otwockiego z dnia 29 grudnia  2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2021 rok, z późn.zm. 

 

  

250. 250/XXXV/21 17 maja w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu  

Otwockiego z dnia 29 grudnia  2020 r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035, z 

późn.zm. 

 

  

251. 251/XXXVI/21 10 czerwca w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20  Rady Powiatu  

Otwockiego z dnia 29 grudnia  2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2021 rok, z późn.zm. 

 

  

252. 252/XXXVI/21 10 czerwca w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu  

Otwockiego z dnia 29 grudnia  2020 r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035, z 

późn.zm. 

 

  

253. 253/XXXVI/21 10 czerwca w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat    

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3296
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3296
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3296
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3296
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3297
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3297
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3297
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3297
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Otwocki w 2021 roku 

254. 254/XXXVI/21 10 czerwca w sprawie zmiany uchwały nr 203/XXVI/20 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu 

strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu 

2021 r. poz. 5447 

17.06.2021 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2021

&poz=5447 

 archiwalna 

255. 255/XXXVI/21 10 czerwca w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie 

dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w 

Powiecie Otwockim 

2021 r. poz. 5446 

17.06.2021 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2021

&poz=5446 

 utrata mocy na 

podstawie uchwały  

Nr 330/XLIX/22 

 

256. 256/XXXVI/21 10 czerwca w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 

241/XXXIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 25 marca 2021r. w 

sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla 

Dzieci w Otwocku z siedzibą przy ul. Komunardów 10, utworzenia 

trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych, nadania im statutów 

oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Otwocku 

2021 r. poz. 5466 

17.06.2021 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2021

&poz=5466 

 

  

257. 257/XXXVII/21 29 czerwca w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2021 rok, z późn. zm. 

   

258. 258/XXXVII/21 29 czerwca w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035, z późn. zm. 

   

259. 259/XXXVII/21 29 czerwca w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny 

sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 13/13 z obr. 5 w 

Otwocku 

   

260. 260/XXXVII/21 29 czerwca w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród uczniom 

szczególnie uzdolnionym szkół ponadpodstawowych, dla których 

Powiat Otwocki jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki w 

nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne 

2021 r. poz. 5992 

06.07.2021 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2021

&poz=5992 

  

261. 261/XXXVII/21 29 czerwca w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Otwockiego wotum zaufania 

za 2020 rok 

   

262. 262/XXXVII/21 29 czerwca w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz    

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5447
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5447
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5447
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5447
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5446
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5446
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5446
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5446
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5466
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5466
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5466
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5466
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5992
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5992
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5992
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5992
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sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2020 rok 

263. 263/XXXVII/21 29 czerwca w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego za 

2020 rok 

   

264. 264/XXXVIII/21 2 września w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2021 rok, z późn. zm. 

   

265. 265/XXXVIII/21 2 września w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035, z późn. zm. 

   

266. 266/XXXVIII/21 2 września w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 r. w formie dotacji 

celowej dla Miasta Otwocka na realizację zadania „Wykonanie 

pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece 

Świder” 

  archiwalna 

267. 267/XXXVIII/21 2 września w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. 

Konopnickiej 3 z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych 

   

268. 268/XXXVIII/21 2 września w sprawie wyboru delegata Powiatu Otwockiego do Związku Powiatów 

Polskich 

   

269. 269/XXXIX/21 30 września w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2021 rok, z późn. zm. 

   

270. 270/XXXIX/21 30 września w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035, z późn. zm. 

   

271. 271/XXXIX/21 30 września w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Mazowieckiego w 2021 r. 

  archiwalna 

272. 272/XXXIX/21 30 września w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu 

partnerskiego „Aktywna integracja w powiecie otwockim” 

współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach IX Osi 

Priorytetowej Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – projekt pozakonkursowy 

   

273. 273/XXXIX/21 30 września w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o 

zezwolenie na utworzenie w Technikum Nr 1 wchodzącego w skład 

Zespołu szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica 

w Otwocku oddziału przygotowania wojskowego 

   

274. 274/XXXIX/21 30 września w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny    
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sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 13/9 oraz udział 

1/3 części w działce 13/11 z obr. 5 w Otwocku 

275. 275/XXXIX/21 30 września w sprawie przekazania skargi na działalność Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Otwocku 

   

276. 276/XXXIX/21 30 września w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Otwocki 

umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności 

publicznej 

   

277. 277/XL/21 28 października  w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2021 rok, z późn. zm. 

   

278. 278/XL/21 28 października  w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035, z późn. zm. 

   

279. 279/XL/21 28 października  w sprawie zmiany uchwały Nr 136/XXIII/08 Rady Powiatu w Otwocku 

z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia sztandaru Powiatu 

Otwockiego 

   

280. 280/XLI/21 25 listopada w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2021 rok, z późn. zm. 

   

281. 281/XLI/21 25 listopada w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035, z późn. zm. 

   

282. 282/XLI/21 25 listopada w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Powiatu Otwockiego 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatowego Centrum Zdrowia 

Sp z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku oznaczonej jako 

działki ew. nr 6/6 i 6/9 z obr. 135 w Otwocku 

   

283. 283/XLI/21 25 listopada w sprawie ustalenia na rok 2022 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z 

drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości 

kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 

2021 r. poz. 11020 

06.12.2021 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2021

&poz=11020 

 wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2022 r. 

284. 284/XLI/21 25 listopada w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

obiektów pływających w 2022 r. 

2021 r. poz. 11021 

06.12.2021 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2021

 wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2022 r. 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=11020
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=11020
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=11020
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=11020
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=11021
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=11021
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=11021
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&poz=11021 

285. 285/XLI/21 25 listopada w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Otwockiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2022 rok 

  obowiązuje od 1 

stycznia 2022 r. 

286. 286/XLI/21 25 listopada zmieniająca uchwałę Nr 247/XXXII/2002 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla 

radnych Rady Powiatu w Otwocku oraz zasad jej przyznawania i 

wypłacania 

2021 r. poz. 10378 

26.11.2021 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2021

&poz=10378 

 wchodzi w życie po 

upływie 3 dni od dnia 

opublikowania w Dz. 

Urz. Woj. Maz.; 

 

ma zastosowanie dla 

diet należnych od 1 

sierpnia 2021 r. 

287. 287/XLII/21 15 grudnia w sprawie zmian w uchwale Nr 216/XXVIII/20 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2021 rok, z późn. zm. 

   

288. 288/XLII/21 15 grudnia w sprawie zmian w uchwale Nr 217/XXVIII/20 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2021 – 2035, z późn. zm. 

   

289. 289/XLII/21 15 grudnia w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Otwocki 

umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności 

publicznej 

  w roku budżetowym 

2022 r. 

290. 290/XLII/21 15 grudnia w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2021 

 zm. uchwałą: 

292/XLIII/21 

 

291. 291/XLII/21 15 grudnia w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty   ma zastosowanie dla 

wynagrodzenia Starosty 

Otwockiego należnego 

od 1 sierpnia 2021 r. 

292. 292/XLIII/21 29 grudnia w sprawie zmian w uchwale Nr 290/XLII/21 Rady Powiatu Otwockiego 

z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku  budżetowego 2021 

  orzeczenie nieważności                

w części – uchwała  

Nr 5.78.2022 RIO  

z dnia 01.02.2022 r. 

https://warszawa.rio.gov

.pl/?p=document&actio

n=save&id=44332&bar

_id=45799 

293. 293/XLIII/21 29 grudnia w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXXIII/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań z 

   

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=11021
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=10378
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=10378
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=10378
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=10378
https://warszawa.rio.gov.pl/?p=document&action=save&id=44332&bar_id=45799
https://warszawa.rio.gov.pl/?p=document&action=save&id=44332&bar_id=45799
https://warszawa.rio.gov.pl/?p=document&action=save&id=44332&bar_id=45799
https://warszawa.rio.gov.pl/?p=document&action=save&id=44332&bar_id=45799
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zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną 

przeznaczone środki PFRON 

294. 294/XLIII/21 29 grudnia w sprawie uchylenia uchwały Nr 227/XXX/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia liczby 

udziałów obejmowanych przez Powiat Otwocki w podwyższonym 

kapitale zakładowym Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w 

restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku 

   

295. 295/XLIII/21 29 grudnia Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2022 rok 2022 r., poz. 774 

20.01.2022 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2022

&poz=774 

zm. uchwałą: 

297/XLIV/22 

303/XLV/22 

306/XLVI/22 

313/XLVII/22 

317/XLVIII/22 

323/XLIX/22 

336/LI/22 

344/LII/22 

351/LIII/22 

355/LIV/22 

365/LV/22 

wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2022 r. 

296. 296/XLIII/21 29 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na 

lata 2022-2035 

 zm. uchwałą: 

298/XLIV/22 

304/XLV/22 

307/XLVI/22 

314/XLVII/22 

318/XLVIII/22 

324/XLIX/22 

337/LI/22 

345/LII/22 

352/LIII/22 

356/LIV/22 

366/LV/22 

wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 

utrata mocy na 

podstawie uchwały  

Nr 369/LV/22 

 

297. 297/XLIV/22 27 stycznia w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21  Rady Powiatu  

Otwockiego z dnia 29 grudnia  2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2022 rok 

   

298. 298/XLIV/22 27 stycznia w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035 

   

299. 299/XLIV/22 27 stycznia w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej    

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=774
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=774
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=774
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=774
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300. 300/XLIV/22 27 stycznia w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Otwocki na rok 2022, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane 

2022 r., poz. 1396 

07.02.2022 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2022

&poz=1396 

  

301. 301/XLIV/22 27 stycznia w sprawie przekazania skargi    

302. 302/XLV/22 24 lutego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Wiązowna będących własnością Powiatu 

Otwockiego 

   

303. 303/XLV/22 24 lutego w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21  Rady Powiatu  

Otwockiego z dnia 29 grudnia  2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2022 rok, z późn. zm. 

   

304. 304/XLV/22 24 lutego w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu  

Otwockiego z dnia 29 grudnia  2021 r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035, z późn. 

zm. 

   

305. 305/XLV/22 24 lutego zmieniająca uchwałę Nr 247/XXXII/2002 Rady Powiatu w Otwocku z 

dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla 

radnych Rady Powiatu w Otwocku oraz zasad jej przyznawania i 

wypłacania 

2022 r., poz. 2389 

03.03.2022 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2022

&poz=2389 

  

306. 306/XLVI/22 31 marca w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia  2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2022 rok, z późn. zm. 

   

307. 307/XLVI/22 31 marca w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035, z późn. zm. 

   

308. 308/XLVI/22 31 marca w sprawie 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 

   

309. 309/XLVI/22 31 marca w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. w formie dotacji 

celowej dla Miasta Otwocka na realizację zadania „Wykonanie 

pomostów/przystani do wodowania i cumowania kajaków na rzece 

   

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1396
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1396
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1396
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1396
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2389
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2389
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2389
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2389
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Świder” 

310. 310/XLVI/22 31 marca w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON 

 zm. Uchwałą  

Nr 363/LIV/22 

 

311. 311/XLVI/22 31 marca w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z wojną na 

terytorium tego państwa 

  z mocą od 24 lutego 

2022 r. 

 

312. 312/XLVI/22 31 marca w sprawie przekazania skargi    

313. 313/XLVII/22 28 kwietnia w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia  2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2022 rok,  

z późn. zm. 

   

314. 314/XLVII/22 28 kwietnia w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035, z późn. zm. 

   

315. 315/XLVII/22 28 kwietnia zmieniająca uchwałę Nr 237/XXXIII/21 Rady Powiatu Otwockiego z 

dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, 

wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze 

oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zasad zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 

2022 r., poz. 5443 

10.05.2022 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2022

&poz=5443 

 

 

 z mocą od 1 września 

2022 r. 

316. 316/XLVII/22 28 kwietnia w sprawie przekazania skargi    

317. 317/XLVIII/22 26 maja w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2022 rok, z późn. zm. 

   

318. 318/XLVIII/22 26 maja w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035, z późn. zm. 

   

319. 319/XLVIII/22 26 maja w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących 

 zm. uchwałą: 

329/XLIX/22 

 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=5443
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=5443
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=5443
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=5443
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się na terenie Powiatu Otwockiego 

320. 320/XLVIII/22 26 maja w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu 

Otwockiego dla publicznych i niepublicznych szkół/placówek oraz 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystania 

2022 r., poz. 6240 

06.06.2022 r.  

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2022

&poz=6240 

 nieważność uchwały – 

uchwała Nr 15.255.2022 

Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w 

Warszawie z dnia 

21.06.2022 r. 

321. 321/XLVIII/22 26 maja w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu Otwockiego 

do rozpatrzenia skargi 

   

322. 322/XLVIII/22 26 maja w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół 

Nr 1 w Otwocku 

   

 

323. 323/XLIX/22 14 czerwca w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia  2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2022 rok, z późn. zm. 

   

 

324. 

 

324/XLIX/22 14 czerwca w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035, z późn. zm. 

   

325. 

 

325/XLIX/22 14 czerwca w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 

2022-2030 oraz wprowadzenia systemu zarządzania strategią rozwoju 

powiatu otwockiego 

  wchodzi w życie z 

dniem od 1 lipca 2022 r.  

 

326. 

 

326/XLIX/22 14 czerwca w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą 

"Otwockie przewozy Gminno-Powiatowe" 

   

327.  

 

327/XLIX/22 14 czerwca w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą 

"Otwockie przewozy Gminno-Powiatowe 

   

328.  

 

328/XLIX/22 14 czerwca w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu 

Otwockiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 

Otwocki, ustalenia warunków oraz zasad korzystania z nich 

2022 r., poz. 6894 

28.06.2022 r.  

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2022

&poz=6894 

  

329. 

 

329/XLIX/22 14 czerwca w sprawie zmian w Uchwale Nr 319/XLVIII/22 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się 

w gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących się na terenie 

Powiatu Otwockiego 

   

330.  

 

330/XLIX/22 14 czerwca w sprawie zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie 

dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 

2022 r., poz. 6895 

28.06.2022 r.  

  

 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6240
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6240
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6240
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6240
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6894
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6894
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6894
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6894
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w Powiecie Otwockim http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2022

&poz=6895 

331. 

 

331/XLIX/22 14 czerwca w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku 

   

332. 

 

332/L/22 28 czerwca w sprawie powierzenia Miastu Otwock prowadzenia zadania w zakresie 

zarządzania drogą powiatową Nr 2715W – ul. Wawerską w Otwocku w 

zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

rozbudowę drogi 

   

333. 

 

333/L/22 28 czerwca w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Otwockiego wotum zaufania 

za 2021 rok 

   

334. 

 

334/L/22 28 czerwca w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2021 rok  

   

335. 

 

335/L/22 28 czerwca w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Otwockiego za 

2021 rok  

   

336. 

 

 

336/LI/22 25 sierpnia w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2022 rok, z późn. zm. 

   

337. 

 

 

337/LI/22 25 sierpnia w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035, z późn. zm. 

   

338. 

 

338/LI/22 25 sierpnia w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat 

Otwocki w 2022 roku 

  nieważność uchwały – 

uchwała Nr 22.343.2022 

Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w 

Warszawie z dnia 

27.09.2022 r. 

Uchylona Uchwałą Nr 

346/LII/22  

339. 

 

 

 

339/LI/22 25 sierpnia w sprawie powierzenia Miastu Otwock wykonywania zadania 

publicznego zarządzania drogami publicznymi kategorii powiatowej 

w zakresie wprowadzenia i zarządzania strefą płatnego parkowania 

w częściach dróg powiatowych w Otwocku 

   

340. 340/LI/22 25 sierpnia w sprawie przystąpienia Powiatu Otwockiego do Stowarzyszenia 

„Metropolia Warszawa” 

   

341. 

 

341/LI/22 25 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości 

oznaczonej jako działka ew. nr 188/38 o pow. 0,0046 ha z obr. 

   

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6895
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6895
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6895
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=6895
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 43 w Otwocku, dla której w Sądzie Rejonowym w Otwocku 

prowadzona jest księga wieczysta nr WA1O/00071019/0 

342. 

 

342/LI/22 25 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na rzecz Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Otwocku na okres 10 lat prawa odpłatnego 

użytkowania zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku przy ul. Andriollego 80, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr 9/8 o pow. 

819 m2 i nr 9/10 o pow. 87 m2 z obr.145 

   

343. 343/LI/22 25 sierpnia w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Otwockiego    

344. 344/LII/22 29 września w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2022 rok, z późn.zm. 

   

345. 345/LII/22 29 września w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035, z późn.zm. 

   

346. 346/LII/22 29 września w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat 

Otwocki w 2022 roku 

  orzeczenie nieważności                

w części – uchwała  

Nr 24.376.2022 RIO  

z dnia 25.10.2022 r. 

wniesienie skargi do 

WSA – Uchwała  

Nr 357/LIV/22  na ww. 

Uchwałę RIO  

 

347. 347/LII/22 29 września w sprawie powierzenia Miastu Otwock prowadzenia zadania w zakresie 

zarządzania drogami powiatowymi Nr 2756W – ul. Orlą w Otwocku, 

Nr 2760W–  ul.  Batorego w Otwocku, Nr 2754W – ul. Reymonta w 

Otwocku, Nr 2764W –  ul.  Żeromskiego w Otwocku w zakresie 

opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej na rozbudowę 

dróg 

   

348. 348/LII/22 29 września w sprawie przekazania skargi    

349. 349/LII/22 29 września zmieniająca uchwałę Nr 105/XIV/19 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 

28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Otwocki 

2022 r., poz.10240 

06.10.2022 r.  

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2022

&poz=10240 

 z mocą od 1 września 

2022 r. 

350 350/LII/22 29 września zmieniająca uchwałę Nr 237/XXXIII/21 Rady Powiatu Otwockiego 2022 r., poz.10241  z mocą od 1 września 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=10240
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=10240
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=10240
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=10240
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z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których 

ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, 

wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze 

oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz zasad zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej 

06.10.2022 r.  

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2022

&poz=10241 

2022 r. 

351 351/LIII/22 27 października w sprawie w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2022 rok, z późn. zm. 

   

352 

 

352/LIII/22 27 października w  sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035, z późn. zm. 

   

353 

 

353/LIII/22 27 października w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Powiat Otwocki 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności 

publicznej 

   

354 

 

354/LIII/22 27 października w sprawie przekazania skargi    

355 355/LIV/22 1 grudnia w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2022 rok, z późn.zm. 

   

356 356/LIV/22 1 grudnia w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035, z późn.zm. 

 

   

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=10241
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=10241
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=10241
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=10241
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357 357/LIV/22 1 grudnia w sprawie wniesienia skargi na Uchwałę Nr 24.376.2022 Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 października 

2022 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały 

Nr 346/LII/22 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 29 września 2022 r. 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat 

Otwocki w 2022 r. 

 

   

358 358/LIV/22 1 grudnia w sprawie ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usunięcie pojazdu 

z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość 

kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu 

 

2022 r., 

poz. 13305 

09.12.2022 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2022

&poz=13305 

 
wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 

2023 r. 

 

359 359/LIV/22 1 grudnia w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

obiektów pływających w 2023 r. 

2022 r., 

poz. 13306 

09.12.2022 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2022

&poz=13306 

 
wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 

2023 r. 

 

360 360/LIV/22 1 grudnia w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz 

szkół specjalnych działających na obszarze Powiatu Otwockiego 

2022 r., 

poz. 13307 

09.12.2022 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2022

&poz=13307 

 z mocą od 1 września 

2022 r. 

361 361/LIV/22 1 grudnia w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Otwockiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2023 rok 

  
wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 

2023 r. 

 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=13305
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=13305
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=13305
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=13305
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=13306
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=13306
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=13306
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=13306
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=13307
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=13307
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=13307
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=13307
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362 362/LIV/22 1 grudnia w sprawie zmiany uchwały nr 113/XVIII/08 Rady Powiatu w Otwocku 

z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia herbu Powiatu 

Otwockiego 

 

2022 r., 

poz. 13308 

09.12.2022 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2022

&poz=13308 

  

363 363/LIV/22 1 grudnia w sprawie zmiany uchwały Nr 310/XLVI/22 Rady Powiatu Otwockiego 

z dnia 31 marca 2022  r. w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone 

środki PFRON 

   

364 364/LIV/22 1 grudnia w sprawie przekazania wniosku do rozpatrzenia zgodnie z właściwością    

365 365/LV/22 29 grudnia w sprawie zmian w uchwale Nr 295/XLIII/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu 

Otwockiego na 2022 rok, z późn.zm. 

   

366 366/LV/22 29 grudnia w sprawie zmian w uchwale Nr 296/XLIII/21 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2022 – 2035, z późn.zm. 

   

367 367/LV/22 29 grudnia w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2022 

   

368 368/LV/22 29 grudnia Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2023 rok 2023 r., poz. 819 

25.01.2023 r. 

 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2023

&poz=819 

zm. uchwałą: 

378/LVI/23 

382/LVII/23 

383/LVIII/23 

391/LIX/23 

397/LX/23 

wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2023 r. 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=13308
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=13308
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=13308
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=13308
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=819
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=819
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=819
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=819
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369 369/LV/22 29 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na 

lata 2023-2037 

 zm. uchwałą: 

379/LVI/23 

384/LVIII/23 

392/LIX/23 

398/LX/23 

wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2023 r. 

370 370/LV/22 29 grudnia w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej Nr 3 w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy 

ul. Literackiej 8 

   

371 371/LV/22 29 grudnia w sprawie zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8 w Zespół 

Szkół Specjalnych 

   

Uchylona Uchwałą Nr 

386/LVIII/23 

372 372/LV/22 29 grudnia w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Powiatu Otwockiego 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatowego Centrum Zdrowia 

Sp z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku oznaczonej jako 

działka ew. nr 25/1 z obr. 24 w Józefowie 

   

373 373/LV/22 29 grudnia w sprawie zmiany uchwały Nr 6/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r.  

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

  z mocą od 1 stycznia 

2023 r. 

374 374/LV/22 29 grudnia w sprawie zmiany uchwały Nr 7/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r.  

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

   

375 375/LV/22 29 grudnia w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Powiatu Otwockiego    

376 376/LV/22 29 grudnia w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu Otwockiego  

do rozpatrzenia skargi - (skarga Nr 1) 

   

377 377/LV/22 29 grudnia w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Powiatu Otwockiego  

do rozpatrzenia skargi - (skarga Nr 2) 

   

378 378/LVI/23 26 stycznia w sprawie zmian w uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego  

z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego 

na 2023 rok, z późn.zm. 

   

379 379/LVI/23 26 stycznia w sprawie zmian w uchwale Nr 369/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego  

z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2023 – 2037 

   

380 380/LVI/23 26 stycznia w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

 

   

381 381/LVI/23 26 stycznia zmieniająca uchwałę Nr 8/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Budżetowej 
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382 382/LVII/23 6 marca w sprawie zmian w uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego  

z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego 

na 2023 rok, z późn.zm. 

 

   

383 383/LVIII/23 23 marca w sprawie zmian w uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego  

z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego 

na 2023 rok, z późn.zm. 

 

   

384 384/LVIII/23 23 marca w sprawie zmian w uchwale Nr 369/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego  

z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2023 – 2037 

   

385 385/LVIII/23 23 marca w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Powiat Otwocki na rok 2023,  maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form 

i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 

 

2023 r., poz. 3892 

29.03.2023 r. 

 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2023

&poz=3892 

 

  

386 386/LVIII/23 23 marca w sprawie uchylenia uchwały Nr 371/LV/22 Rady Powiatu 

Otwockiego z dnia 29 grudnia 2022 r. 

 

   

387 387/LVIII/23 23 marca w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i   społecznej,  na które zostaną przeznaczone środki PFRON 

   

388 388/LVIII/23 23 marca w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi powiatowej na 

odcinkach dawnej drogi krajowej nr 17 położonej na terenie powiatu 

otwockiego, na odcinkach od km 9+084 do km 9+292 oraz od km 

9+695 do km10+156 

 

2023 r., poz. 3893 

29.03.2023 r. 

 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2023

&poz=3893 

  

389 389/LVIII/23 23 marca w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2718W – ul. Św. 

Kazimierza i ul. Jankowskiego w Celestynowie na odcinku od  

ul. Reguckiej do ul. Obrońców Pokoju 

 

2023 r., poz. 3894 

29.03.2023 r. 

 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2023

&poz=3894 

  

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3892
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3892
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3892
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3892
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3893
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3893
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3893
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3893
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3894
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3894
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3894
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3894
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390 390/LVIII/23 23 marca w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 

oraz znajdujących się na terenie Powiatu Otwockiego w ramach 

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

2023 r., poz. 3665 

24.03.2023 r. 

http://edziennik.maz

owieckie.pl/ActDeta

ils.aspx?year=2023

&poz=3665 

 

 w dzień następujący po 

dniu ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. Maz. 

nieważność uchwały – 

uchwała Nr 11.169.2023 

Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w 

Warszawie z dnia 

25.04.2023 r. 

 

391 391/LIX/23 27 kwietnia w sprawie zmian w uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z 

dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2023 rok, z późn.zm. 

   

392 392/LIX/23 27 kwietnia w sprawie zmian w uchwale Nr 369/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego 

z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2023 – 2037 

   

393 393/LIX/23 27 kwietnia w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat 

Otwocki w 2023 roku 

   

394 394/LIX/23 27 kwietnia w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej Nr 3 w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. 

Literackiej 8 

   

395 395/LIX/23 27 kwietnia w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż czterech lokali mieszkalnych 

oraz pięciu lokali niemieszkalnych w budynkach przy ul. Komunardów 

10 w Otwocku wraz z udziałem w gruncie, stanowiącym własność 

Powiatu Otwockiego 

   

396 396/LIX/23 27 kwietnia w sprawie rozpatrzenia petycji    

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3665
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3665
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3665
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3665
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397 397/LX/23 15 maja w sprawie zmian w uchwale Nr 368/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego  

z dnia 29 grudnia 2022 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego 

na 2023 rok, z późn.zm. 

   

398 398/LX/23 15 maja w sprawie zmian w uchwale Nr 369/LV/22 Rady Powiatu Otwockiego z 

dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2023 – 2037 

   

 

 


