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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 30 kwietnia 2015 r. do dnia 26 maja 2015 r.  

 
W wyżej wymienionym okresie odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu (Nr 22/15, 23/15, 

24/15, 25/15). 
 
I. Opracowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 24/15 z dnia 20.05.2015 r.  
1. Wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz wkładu niepieniężnego 

(aportu) do Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą  w Otwocku w zamian 
za objęcie przez Powiat Otwocki udziałów w Spółce. 

2. Określenia liczby udziałów obejmowanych przez Powiat Otwocki w Powiatowym 
Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku. 
 

Protokół Nr 25/15 z dnia 26.05.2015 r.  
3. Udzielenia poręczenia Spółce Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku 

wykupu obligacji przez nią emitowanych wraz z odsetkami. 
4. 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. 
5. 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. 

 
II. Zostały podj ęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 22/15 z dnia 07.05.2015 r. 
1. Powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych                      

w 2015 r. z zakresów: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
wspierania i upowszechniania sportu; turystyki  i krajoznawstwa. 

2. Ustalenia ceny w drugich rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Otwockiego,  położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 2260/2 o pow. 11,0219 ha z obr. 13 
Kołbiel, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą nr WA1O/00048905/8; z ceną wywoławczą nieruchomości                          
w wysokości 2.470.000,00 zł. 

3. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 
ratownictwa i ochrony ludności w 2015 roku. 

4. Powierzenia Panu Cezaremu Łukaszewskiemu stanowiska dyrektora Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, ul. Główna 10. 
 

Protokół Nr 23/15 z dnia 14.05.2015 r.  
5. Przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu opieki nad zabytkami Powiatu 

Otwockiego na lata 2013-2017” za okres od 13 marca 2013 r. do 12 marca 2015 r. 
6. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku                 

z zakresu turystyki i krajoznawstwa. 
7. Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015 

roku z zakresów: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
wspierania i upowszechniania sportu. 
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Protokół Nr 24/15 z dnia 20.05.2015 r.  
8. 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. 
9. Przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych  dodatku motywacyjnego. 
10. Wskazania szkoły zobowiązanej do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych na nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli 
pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne a także pracowników 
niepedagogicznych zlikwidowanego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 5     
w Józefowie ul. Ks. Malinowskiego 7. 

 
Protokół Nr 25/15 z dnia 26.05.2015 r.  
11. Wyrażenia zgody jednostce organizacyjnej Powiatu Otwockiego - Specjalnemu  

Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr l im. Marii Konopnickiej w Otwocku,                    
z siedzibą przy ul. Majowej 17/19, na posadowienie siłowni plenerowej na terenie 
Ośrodka. 

 
III. Zarz ąd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 
 

Protokół Nr 22/15 z dnia 07.05.2015 r.  
1. Zapoznano się ze sprawozdaniem finansowym PCZ Sp. z o.o. za okres 01.01.2014-

31.12.2014 r., oraz opinią Biegłego Rewidenta dotyczącej wyników badania 
sprawozdania finansowego wraz  z raportem uzupełniającym. 

2. Wyrażono zgodę na współorganizację przez powiat wydarzenia pn.: „Wieczór 
Uwielbienia” które odbędzie się dn. 04.06.2015 r. w Gliniance w kwocie 3.000,00 zł ze 
środków  rezerwy ogólnej.   

3. Wyrażono zgodę na przeniesienie środków w kwocie 1.000,00 zł z organizacji Pikniku 
sportowego na zakup nagród dla szkół podstawowych, gimnazjalnych                              
i ponadgimnazjalnych na zakończenie roku sportowego. 

 
Protokół Nr 23/15 z dnia 14.05.2015 r.  
4. Zapoznano się z założeniami do symulacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Otwockiego w kilku wariantach; (poręczenie emisji obligacji, wykup udziałów, 
transakcja buy-sell back). 

5. Wyrażono zgodę na podpisanie decyzji Zarządu Powiatu w sprawie oddania w trwały 
zarząd na czas nieoznaczony powiatowej jednostce organizacyjnej – Zarządowi Dróg 
Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie – wykonującego zadania Powiatu 
Otwockiego w zakresie określonym ustawą o drogach publicznych, niezabudowane 
nieruchomości wchodzące w skład drogi publicznej powiatowej oznaczonej numerem 
2765W – ul. Kołłątaja w Otwocku. 

 
Protokół Nr 24/15 z dnia 20.05.2015 r.  
6. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji                      

w sprawie przekazania kwoty 36.000,00 zł na zakup samochodu osobowego. 
7. Postanowiono o zakupie prezentu z okazji 50-lecia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 

„Jędruś” w Józefowie w wysokości do 1.000,00 zł ze środków promocji. 
 

Protokół Nr 25/15 z dnia 26.05.2015 r.  
8. Wstępnie omówiono warunki wydzierżawienia przez Fundację Konstruktywnego 

Rozwoju obiektu po zlikwidowanym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przy ul. 
Ks. Malinowskiego 7 w Józefowie.  

9. W sprawie pism Gminy Wiązowna dot.: 
- pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci wykonanego przez gminę projektu 
budowlanego budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W. 
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- pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci wykonanego przez gminę projektu 
budowlanego chodnika w ul. Dolina Świdra w m. Wola Karczewska, gmina Wiązowna,               
w pasie drogi powiatowej Nr 2712W, wypracowano stanowisko przyjęcia zaoferowanej 
pomocy rzeczowej gminy z realizacją zadań inwestycyjnych w następnych latach                   
w zależności od możliwości finansowych powiatu.   
 

 
 

Przewodniczący Zarządu 
Mirosław Pszonka 


