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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 18 czerwca 2015 r. do dnia 26 sierpnia 2015 r.  

 
W wyżej wymienionym okresie odbyło się 11 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 28/15, 29/15, 

30/15, 31/15, 32/15, 33/15, 34/15, 35/15, 36/15, 37/15, 38/15). 
 
I. Opracowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 29/15 z dnia 30.06.2015 r.  
1. 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 zajęć nauczycieli 
prowadzących  kształcenia 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. 
 

Protokół Nr 33/15 z dnia 23.07.2015 r. 
2. 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. 

3. 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. 

 
Protokół Nr 34/15 z dnia 31.07.2015 r.  
4. Zmieniającej uchwałę Nr 7/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji 

Budżetowej. 
 

Protokół Nr 37/15 z dnia 21.08.2015 r.  
5. 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. 
6. 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. 

7. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2015 roku. 
8. 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. 

9. 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. 

10. Ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie 
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 
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Protokół Nr 38/15 z dnia 26.08.2015 r.  
11. Zmieniającej uchwałę Nr 9/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania  

Komisji  Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 
12. Zmieniającej uchwałę Nr 11/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania  

Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. 
 
II. Zostały podj ęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 28/15 z dnia 24.06.2015 r. 
1. Powołania Komisji egzaminacyjnej  dla nauczyciela  ubiegającego się  o awans  na 

stopień  nauczyciela mianowanego; łącznie 11 uchwał.  
2. Unieważnienia  otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego w 2015 

roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa. 
3. Zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego  Powiatu Otwockiego za 2014 rok. 
4. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku 

za 2014 rok.  
 

Protokół Nr 29/15 z dnia 30.06.2015 r.  
5. 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. 
 

Protokół Nr 31/15 z dnia 10.07.2015 r.  
6. 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. 
 
Protokół Nr 32/15 z dnia 15.07.2015 r.  
7. Ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 
8. Przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych  dodatku motywacyjnego. 
 
Protokół Nr 33/15 z dnia 23.07.2015 r.  
9. Wykonania uchwały nr 285/XXXVIII/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 sierpnia 

2014 r. 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. 

 
Protokół Nr 34/15 z dnia 31.07.2015 r.  
10. 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. 
 
Protokół Nr 36/15 z dnia 13.08.2015 r. 
11. 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. 
12. Zmiany uchwały Nr XLIX/22/15 Zarządu Powiatu  w Otwocku z dnia 7 maja 2015 r.     

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań 
publicznych w 2015 roku z zakresów: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                            
i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania sportu; turystyki                          
i krajoznawstwa.  

13. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego pn. 
„Organizacja współzawodnictwa sportowego w ramach Mistrzostw Powiatu 
Otwockiego szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych na rok 
szkolny 2015/2016”. 
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14. Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku                
z zakresów: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki                
i krajoznawstwa. 

 
Protokół Nr 37/15 z dnia 21.08.2015 r.  
15. 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. 
 
Protokół Nr 38/15 z dnia 26.08.2015 r.  

16. Przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za                  
I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
oraz sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku za                   
I półrocze 2015 roku. 

17. Zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku                       
z siedzibą w Karczewie.    
 

III. Zarz ąd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 
 

Protokół Nr 28/15 z dnia 24.06.2015 r.  
1. Nie wyrażono zgody na utworzenie Ośrodka Terapeutycznego dla Młodzieży w formie 

proponowanej przez  Fundację Konstruktywnego  Rozwoju, ze względu na  odmowę 
podpisania  stosownej umowy przez Prezesa Fundacji.  

2. Na wniosek Komendanta  Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej, wyrażono zgodę  
na  zakup 50 szt.  koszulek i czapeczek z nadrukiem  herbu powiatu, po uprzednim 
wszczęciu procedury: zapytania o ofertę, celem wyboru najkorzystniejszej oferty 
realizacji usługi. 

3. Zdecydowano o przeprowadzeniu gruntownych oględzin przewodów kominowych 
nieruchomości przy ul. Komunardów 10 w Otwocku – siedziba Starostwa Powiatowego 
w Otwocku. 
 

Protokół Nr 29/15 z dnia 30.06.2015 r.  
4. Na wniosek Fundacji Moniki Gawrylak dla Kultury i Rozwoju Osobistego „Być 

Więcej” wyrażono zgodę  na  zawarcie  umowy dzierżawy na umieszczenie banera 
reklamowego na nieruchomości  stanowiącej własność  Powiatu Otwockiego, położnej  
w Kołbieli przy ul. Parkowej 10. 

5. Wyrażono zgodę na  zawarcie  aneksu do umowy z Gminą Wiązowna: 
- nr CRU/141/2015  w  sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na wykonanie zadania: 
pomoc  rzeczowa dla powiatu Otwockiego  na wykonanie zadania inwestycyjnego                  
w  postaci zakupu materiałów dla  Powiatu Otwockiego na modernizację drogi 
powiatowej Nr 2701W Majdan , Izabela, Michałówek, 
- nr CRU/139/2015 w sprawie udzielenia pomocy  rzeczowej na wykonanie  zadania: 
pomoc  rzeczowa  dla Powiatu Otwockiego do wykonania zadania inwestycyjnego                   
w postaci zakupu materiałów dla Powiatu  Otwockiego na modernizację drogi 
powiatowej  Nr 2712W  we wsi Kruszówiec.  

6. Podjęto decyzję o udzieleniu pożyczki Powiatowemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o.                    
w wysokości 1 mln złotych  na okres  1 miesiąca, pod warunkiem ziszczenia się  
możliwości  prawnych zawarcia przedmiotowej umowy pożyczki. 

 
Protokół Nr 30/15 z dnia 08.07.2015 r.  
7. Wyrażono zgodę na zawarcie umów o pomocy rzeczowej udzielonej powiatowi przez 

Miasto Otwock na zadania: 
- wykonanie projektu i budowy ścieżki rowerowej i chodnika z elementami odwodnienia 
w ul. Majowej od ul. Jana Pawła II do ul. Otwockiej oraz miejsc  postojowych na 
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odcinku od ul. Tuwima do ul.  Otwockiej, jednorazowej pielęgnacji drzew w ww. pasie 
drogowym, 
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Żeromskiego od ul. Samorządowej do                  
ul. Kościuszki oraz w ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ronda  im. 
Zbigniewa  Herberta do ul. Matejki, jednorazowej pielęgnacji drzew w ww. pasie 
drogowym. 

8. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy o pomocy rzeczowej udzielonej powiatowi przez 
Miasto Otwock na zadanie: wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic 
Batorego/Matejki/Karczewska (Zaprojektowanie pasów lewoskrętu i prawoskrętu).    

9. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy o pomocy rzeczowej udzielonej powiatowi przez 
Miasto Otwock na zadanie: wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej lub ronda na 
skrzyżowaniu ulic: Rycerskiej i Tysiąclecia.   

10. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksów do umów z Miastem Otwock: 
- aneks umowy nr 20 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla 
pieszych w drodze (ul. Kraszewskiego przy skrzyżowaniu z ul. Ambasadorską), 
- aneks  umowy nr 21 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie sygnalizacji świetlnej na 
przejściu dla pieszych w drodze (ul. Majowej) przy SP Nr 5. 

11. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Gminą Wiązowna o udzieleniu pomocy 
rzeczowej powiatowi w postaci wykonanej dokumentacji  projektowej  budowy ciągu 
pieszo-rowerowego wzdłuż  drogi powiatowej  nr 2709W – na odcinku od dz. ew. nr 
84/2 w m. Dziechciniec do działki ew. nr 125 w m. Malcanów (ul. Kotliny) – o dł. 
wynoszącej ok. 3.125,0 m. oraz na odcinku drogi od dz. 36/2 w m. Lipowo do dz. ew. 
413 w m. Glinianka (Ośrodek Zdrowia ) – o dł. ok. 2.280,0 m.    

12. Uzgodniono rozwiązania techniczne projektu budowlanego budowy drogi ekspresowej 
S-17 Warszawa (węzeł Zakręt) – Garwolin, odcinek węzeł Lubelska (A2) – węzeł 
Garwolin. Zadanie: Budowa węzła „Wiązowna I” - Rozwiązanie docelowe,                                 
z następującą uwagą: 
Z uwagi na występującą komunikację zbiorową (ZTM) z Wiązowny do Warszawy 
należy zapewnić jej obsługę na drogach dojazdowych.   

 
Protokół Nr 31/15 z dnia 10.07.2015 r.  
13. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Bankiem Spółdzielczym w Karczewie na 

obsługę kredytu w rachunku bieżącym dla deficytu przejściowego  – w kwocie 3 mln zł. 
  
 Protokół Nr 32/15 z dnia 15.07.2015 r. 

14. Pozytywnie zaopiniowano inwestycję budowy ul. Tysiąclecia na odcinku od ul. 
Batorego do ul. Mazurskiej  w Otwocku. 

15. Zaakceptowano treść projektu aneksu do umowy Nr 58/CRU/2015 (158/2015) z dnia 
19.03.2015 r. – Budowa wyniesionego skrzyżowania wraz  z przejściami dla pieszych 
Leśna/3 Maja”.   

16. Postanowiono o wygaszeniu z dniem 15 lipca 2015 r. prawa trwałego zarządu 
ustanowionego decyzją Nr 6/2005  Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 31 sierpnia                
2005 r. w sprawie przekazania w trwały zarząd na czas nieoznaczony, powiatowej 
jednostce organizacyjnej – Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu Nr 5                        
w Józefowie – nieruchomość zabudowaną z zasobu powiatowego, położoną w Józefowie 
przy ul. Ks. Malinowskiego 7, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 101                   
o pow. 6638 m2 zapisana w KW 16117 i działka nr  102 o pow. 11.002 m2 z obr. 05, 
uregulowaną w KW 34509 –  z przeznaczeniem na działalność ww. Ośrodka.   
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Protokół Nr 33/15 z dnia 23.07.2015 r.  
17. Wyrażono zgodę na wygaszenie prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz 

powiatowej jednostki organizacyjnej – Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 5 
w Józefowie w stosunku do zabudowanych nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Otwockiego, położonych w Józefowie przy ul. Ks. Malinowskiego 

18. Nie przyjęto oferty Grupy Turystyczno-Motocyklowej „GTM” na zadanie publiczne                  
w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Piknik 
Sportowo-Motocyklowy”. 

19. Podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z  Prezydentem  Miasta  Otwocka  w zakresie 
działań zmierzających do niwelowania emisji substancji pochodzących ze składowiska  
odpadów  Sater – Otwock  oraz zakładu P.P.H.U. Lekaro m. Wola  Ducka. 

 
Protokół Nr 34/15 z dnia 31.07.2015 r.  
20. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Gminą Celestynów w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla powiatu z przeznaczeniem na realizację przebudowy drogi 
powiatowej Nr 2715W w Dyzinie w postaci przekazania materiału – mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 

21. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Gminą Celestynów w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla powiatu w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: 
„Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. 
Otwock – Pogorzel – Stara Wieś – III etap” 

22. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Gminą Karczew w sprawie udzielenia powiatowi 
pomocy finansowej w wysokości 28.163,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, związanych                  
z realizacją zadań wynikających z przepisów ustawy o ruchu drogowym, ustawy                         
o kierujących pojazdami oraz przepisów wykonawczych realizowanych przez 
pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Otwocku,                   
w szczególności rejestracji pojazdów i wydawanie praw jazdy. 

23. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Gminą Wiązowna w sprawie udzielenia 
powiatowi pomocy rzeczowej na wykonanie zadania inwestycyjnego w postaci zakupu 
gruzu betonowego o frakcji 0-63 mm dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi 
powiatowej Nr 2705W we wsi Kąck o długości 1100 mb.”. 

24. Przyjęto do wiadomości protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 02.07.2015 r. z kontroli 
wykonania uchwały Nr 196/XXIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia                                
19 października 2012 r. 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. 

25. Postanowiono o wsparciu wydarzenia 40-lecia powstania Hufca ZHP Celestynów                     
w kwocie 1.000,00 zł.   

26. Wyrażono zgodę na  wykorzystanie środków finansowych zaoszczędzonych na zadaniu: 
Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 2705W – ul. Kościelnej                
w Wiązownie, na zadanie: Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 
2747W Osieck – Natolin – Stara Huta w Natolinie. 

27. Zaakceptowano treść pisma o dokonanie czynności kontroli klasyfikacji gruntów, 
dotyczy działek (w całości lub części  w zakresie ujawnionego w ewidencji użytku Ls)  
ewidencyjnych  o numerach 8/3 z obr. 2 w Otwocku, nr 13/5, 13/6, 13/7, 13/9, 13/11 
oraz 13/12 z obr. 5 w Otwocku jak również nr 73/4 i nr 73/6 z obr. 8. 

28. Postanowiono o przekazaniu Radzie Nadzorczej PCZ Sp. z o.o. opinii prawnej dot. 
możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez Prezesa PCZ Sp. z o.o. celem 
podjęcia stosownych działań. 
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Protokół Nr 35/15 z dnia 05.08.2015 r.  
29. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Mazowiecką Agencję Energetyczną Sp. z o.o.                

o współpracy w ramach Zakupu Grupowego Energii Elektrycznej. 
30. Pozytywnie zaopiniowano propozycję Starosty Garwolińskiego  w sprawie pozbawienia 

kategorii drogi powiatowej niżej wymienionych odcinków dróg powiatowych: 
- 1320W Garwolin-Górki-Izdebnik, odcinek od przejazdu kolejowego w m. Górki do 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1323W w m. Zakącie, 
- 1347W Sobolew-Kownacica-Gończyce, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 807 do 
drugiego zakrętu zlokalizowanego 180m za przejazdem kolejowym w m. Sobolew, 
- 1358W Życzyn-Korytnica-do drogi nr 17, odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 1354W w m. Dębówka do przejazdu kolejowego w m. Życzyn. 

 
Protokół Nr 37/15 z dnia 21.08.2015 r.  

31. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Gminą Józefów w sprawie udzielenia powiatowi 
pomocy rzeczowej na realizację zadania pn.: „Projekt organizacji ruchu i wykonanie 
przejścia dla pieszych w ul. 3 Maja na skrzyżowaniu z ul. Westerplatte”.   

 
 


