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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 15 listopada 2014 r. do dnia 12 grudnia 2014 r.  

 
W wyżej wymienionym okresie odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu (Nr 214/14, 

215/14 - IV kadencja).  
(1/14, 2/14  - V kadencja). 
 
I. Opracowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 
V kadencja  
 

Protokół Nr 2/14 z dnia 12.12.2014 r. 
1. Powołania Komisji Rewizyjnej. 
2. Powołania Komisji Budżetowej. 
3. Powołania Komisji Środowiska. 
4. Powołania Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. 
5. Powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 
6. Powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego.  
7. Delegowania radnych Rady Powiatu w Otwocku do składu Komisji Bezpieczeństwa                

i Porządku. 
8. Ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego.  
9. Zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014. 
10. Wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2014.  
11. 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. 

 
II. Zostały podj ęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 214/14 z dnia 20.11.2014 r. 
1. Zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014. 

 
Protokół Nr 215/14 z dnia 27.11.2014 r. 
2. Wykonania uchwały nr 310/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 

października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Otwockiego uregulowanej w księdze  wieczystej 
WA1O/00076022/9 stanowiącej działkę ewidencyjną nr 13/9 o pow. 1754m2 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; z ceną wywoławczą w wysokości 399.750,00 zł w tym 
23% VAT. 

3. Zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014. 
 
V kadencja  

Protokół Nr 1/14 z dnia 04.12.2014 r. 
4. Powołania członków stałej Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów i rokowań 

na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Otwockiego. 
 
Protokół Nr 2/14 z dnia 12.12.2014 r.  
5. Zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014. 
6. Podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu Powiatu                        
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w Otwocku.  
7. Wskazania członków Zarządu Powiatu  do dokonywania w imieniu Powiatu 

Otwockiego czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz 
udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych oraz 
do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych.  

8. Udzielenia upoważnienia Panu Mirosławowi Pszonce – Staroście Otwockiemu do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego. 

9. Udzielenia upoważnienia  Panu Pawłowi Rupniewskiemu  – Wicestaroście Otwockiemu 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

10. Udzielenia upoważnienia Pani Anecie Bartnickiej – Członkowi Zarządu Powiatu                     
w Otwocku do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

11. Udzielenia upoważnienia  Panu Romanowi Zdunikowi  – Członkowi Zarządu Powiatu 
w Otwocku do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

12. Wykonania uchwały nr 317/XL/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 listopada              
2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności do lokalu 
mieszkalnego nr 18 o powierzchni użytkowej 11,99m2 wraz z piwnicą nr 18 o pow. 
użytkowej 7,74m2 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; z ceną wywoławczą ww. 
lokalu w wysokości 25.000,00 zł.  

13. Umorzenia powstałego zadłużenia z tytułu dzierżawy części nieruchomości stanowiącej 
własność Skarbu Państwa. 

14. Przyznania zamiennych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi              
w budynku posadowionym na działkach ew. 46/11, 46/17, 46/20 w obrębie 143 przy ul. 
Pułaskiego 7B w Otwocku dotychczasowym najemcom nieruchomości położonej                  
w Józefowie przy ul. Piłsudskiego 22. 

15. Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego  
z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Centrum Interwencji 
Kryzysowej w Otwocku w 2015 r. 

16. Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego  
z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu  Domu Pomocy Społecznej 
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w drodze powierzenia zadania 
publicznego w 2015 r. 

 
III. Zarz ąd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 
 

Protokół Nr 214/14 z dnia 20.11.2014 r. 
1. Uznano za niecelową ofertę Klubu Sztuk Walk „Sokudo” na zadanie publiczne w 2014 

roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Turniej Karate 
Fudokan”. 

2. Wyrażono zgodę na włączenie gmin: Lesznowola, Puchaczów i Jaktorów do Koalicji 
Powiatów. 

 
Protokół Nr 215/14 z dnia 27.11.2014 r.  
3. Negatywnie zaopiniowano odroczenie terminu płatności należności w kwocie                    

9.298,46 zł za pobyt dziecka z Powiatu Tarnogórskiego w placówce opiekuńczo – 
wychowawczej na terenie Powiatu Otwockiego. 
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4. W związku z przeprowadzoną kontrolą przez Państwową Inspekcję Pracy                             
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Otwocku, postanowiono                    
o wystąpieniu do Wojewody Mazowieckiego o zapewnienie pomieszczeń pod 
archiwum Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w pomieszczeniach przy 
ul. Górnej 13 - Archiwum Urzędu Wojewódzkiego, natomiast do Wojewódzkiego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakup kontenera magazynowego.   

5. Przeprowadzono dyskusję w sprawie zwrotu przez Powiat Otwocki części oświatowej 
subwencji ogólnej za rok 2010 – w związku z pismem z dnia 19.11.2014 r., Nr 
ST5/0341/334/ADU/2014/123520 Ministerstwa Finansów. 
 

V kadencja  
Protokół Nr 1/14 z dnia 04.12.2014 r. 
6. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu nr 2 do umowy nr CRU/241/2014 z Gminą 

Wiązowna w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci opracowania 
koncepcji przebiegu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2709W od 
Żanęcina do Glinianki.   

 
Protokół Nr 2/14 z dna 12.12.2014 r.  
7. Wyrażono zgodę na wsparcie 23 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy                     

w Otwocku w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sceny koncertowej oraz 
nagłośnienia i oświetlenia koncertu. 

 
Przewodniczący Zarządu 

Mirosław Pszonka 


