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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 22 października 2015 r. do dnia 25 listopada 2015 r.  

 
W wyżej wymienionym okresie odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 49/15, 50/15, 

51/15, 52/15, 53/15). 
 
I.  Opracowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 49/15 z dnia 28.10.2015 r.  
1. Przystąpienia Powiatu Otwockiego do projektu realizowanego przez Samorząd 

Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów 
Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie  e-administracji              
i geoinformacji”. 
 

Protokół Nr 52/15 z dnia 20.11.2015 r. 
2. Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz                    

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 
 
Protokół Nr 53/15 z dnia 25.11.2015 r.  
3. 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. 
4. 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. 

5. Udzielenia pomocy finansowej  dla Gminy Karczew na dofinansowanie projektu pt. 
„Budowa ul. Gołębiej i Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów użytkowych dróg 
gminnych”. 

 
II. Zostały podj ęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 49/15 z dnia 28.10.2015 r.  
1. 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 50/15 z dnia 04.11.2015 r. 
2. 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. 
3. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji  zadania publicznego              

w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu 
Otwockiego  w 2016 roku. 

4. Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy 
Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 

 
Protokół Nr 51/15 z dnia 12.11.2015 r. 
5. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2016-2028. 
6. Projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.  
7. Wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy obiektów, pomieszczeń                                

w nieruchomościach  stanowiących własność Powiatu Otwockiego i będących                       
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w posiadaniu zależnym przez Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o., na czas 
oznaczony do lat 3. 

8. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 3 lat części nieruchomości  
stanowiącej własność Powiatu Otwockiego i będącej  w posiadaniu zależnym przez 
Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o., na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 
firmy „AGROS” Krzysztof Rosłaniec. 

9. Udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli  w imieniu Powiatu 
Otwockiego  w zakresie działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku. 

10. Udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli  w imieniu Powiatu 
Otwockiego  w zakresie działalności Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku. 

11. Udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli  w imieniu Powiatu 
Otwockiego w zakresie działalności Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie 
w Otwocku. 

12. Udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli  w imieniu Powiatu 
Otwockiego  w zakresie działalności Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych 
im. Stanisława Staszica w Otwocku. 

13. Udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli  w imieniu Powiatu 
Otwockiego  w zakresie działalności  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku. 

14. Udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli  w imieniu Powiatu 
Otwockiego w zakresie działalności  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 
Nr 2 w Otwocku. 

15. Udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli  w imieniu Powiatu 
Otwockiego  w zakresie działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”                
w Józefowie. 

16. Udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli  w imieniu Powiatu 
Otwockiego w zakresie działalności  Powiatowego Gimnazjum Specjalnego Nr 21               
w Otwocku. 

17. Udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli  w imieniu Powiatu 
Otwockiego  w zakresie działalności  Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. 
Michała Elwiro Andriollego w Otwocku. 

18. Udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli  w imieniu Powiatu 
Otwockiego w zakresie działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej  w Otwocku. 

 
Protokół Nr 52/15 z dnia 20.11.2015 r. 
19. 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 53/15 z dnia 25.11.2015 r.  
20. Powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie 
Powiatu Otwockiego w 2016 roku.  

21. Wykonania uchwały nr 291/XXXVIII/14 Rady Powiatu  w Otwocku z dnia 21 sierpnia  
2014 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości - działki nr ew. 13/12                
z obrębu 5 w Otwocku; z ceną wywoławczą 630.000,00 zł.  

 
III. Zarz ąd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 
 

Protokół Nr 49/15 z dnia 28.10.2015 r. 
1. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do umowy Nr 28 z dnia 29.04.2015 r.                        

z Miastem Otwock o udzieleniu pomocy rzeczowej powiatowi na realizację zadania: 
Wykonanie projektu i budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w ulicy Narutowicza (na 
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odcinku od przejazdu kolejowego w Śródborowie do granicy Miasta Otwocka                      
w Świerku) oraz jednorazowej pielęgnacji drzew w ww. pasie drogowym. 

2. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do umowy Nr 25 z dnia 29.04.2015 r.                       
z Miastem Otwock w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi w przedmiocie 
wykonania projektu ronda na skrzyżowaniu ul. Reymonta i Żeromskiego.   

3. Wyrażono zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie na inwestycję pn.: 
„Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w m. 
Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap IV: Przebudowa dróg powiatowych nr 2715W i Nr 
2722W w m. Pogorzel. gm. Celestynów)”, realizowaną w ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na rok 2016. 

4. Na wniosek z dnia 15.09.2015 r. p. J.S. i A.T. w sprawie ustanowienia odpłatnej 
służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Ziemowita 7, 
stanowiącej dz. ew. nr 4/4 o pow. 5001 m2 z obr. 84 będącej własnością Powiatu 
Otwockiego w celu eksploatacji istniejącego na nieruchomości przyłącza 
kanalizacyjnego, Zarząd Powiatu podtrzymał stanowisko wyrażone uchwałą Nr 
CCXV/79/12 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 22.05.2012 r. w sprawie wykonania 
uchwały nr 148/XVIII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  26 kwietnia  2012 r.                    
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz każdoczesnego właściciela działki 
ew. nr 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. 

5. Wyrażono zgodę na zabezpieczenie przez Powiat Otwocki – Partnera Projektu: 
„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 
informacyjnego w zakresie e-administracji    i geoinformacji” (projekt ASI)  dodatkowej 
kwoty w wysokości 117.575,76 zł, która odpowiada zwiększeniu wkładu własnego 
powiatu ponad ten, który obecnie jest wpisany w umowie. 

6. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Fundacji Andriollego z dn. 19 października 
2015 r. na zadanie publiczne w 2015 roku w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Warsztaty Świdermajer” w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz na stronie 
internetowej www.powiat-otwocki.pl oraz rozpoczęcie procedury zbierania uwag do 
oferty, zgodnie z art. 19 a ustawy. 

7. Wyrażono zgodę na udział Powiatu Otwockiego w projekcie pn. „Stolica Kultury 
Mazowsza” 2016. 

8. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Gminą Wiązowna o udzieleniu powiatowi 
pomocy rzeczowej na wykonanie zadania: Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego do 
wykonania zadania inwestycyjnego w postaci wybudowania trzech peronów 
przystankowych oraz chodnika w pasie drogi powiatowej 2710W i 2706W.  

 
Protokół Nr 50/15 z dnia 04.11.2015 r. 
9. Zapoznano się z planem drogowo-mostowym zadań  i zakupów inwestycyjnych na rok 

2016. 
10. W związku z pismem z dnia 30.10.2015 r., Nr SRP.0003.13.2015 Przewodniczącego 

Rady Dariusza Grajdy przekazujące zapytania radnego Krzysztofa Szczegielniaka 
zgłoszone podczas IX sesji Rady Powiatu odbytej 29 października 2015 r. 
postanowiono o uruchomieniu  procedury udzielenia odpowiedzi na zapytania radnego, 
poprzez wystąpienie do PCZ Sp. z o.o. 

11. Pozytywnie zaopiniowano propozycję zaliczenia ul. Wypoczynkowej na odcinku ul. 
Armii Krajowej do ul. Armii Krajowej w Gminie Wiązowna do kategorii dróg 
gminnych. 

12. Wstępne omówiono projekt budżetu na 2016 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz 
zadań i zakupów inwestycyjnych. 
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13. Zatwierdzono protokół ze spotkania Zespołu ds. opracowania programu współpracy 
Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2016 rok, powołanego uchwałą Nr CXV/48/15 
Zarządu Powiatu w Otwocku z dn. 21 października 2015 r. nt. opracowania Programu 
współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. 

14. W związku z pismem z dnia 02.11.2015 r., Nr S.RP.0003.14.2015 Przewodniczącego 
Rady Dariusza Grajdy przekazujące zapytania radnego Krzysztofa Szczegielniaka, 
Artura Brodowskiego, Grzegorza Michalczyka zgłoszone podczas IX sesji Rady 
Powiatu odbytej 29 października 2015 r. postanowiono o uruchomieniu  procedury 
udzielenia odpowiedzi na zapytania radnych poprzez wystąpienie do stosownych 
adresatów.   

15. Na wniosek z dnia 02.11.2015 r., Nr SDM/5666/D/AK/15 Zarządu Dróg Powiatowych 
w sprawie wykorzystania drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących w pasach 
drogowych dróg powiatowych, postanowiono rozdysponować drewno przy udziale  
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dla najuboższych mieszkańców Powiatu 
Otwockiego. 

 
Protokół Nr 51/15 z dnia 12.11.2015 r. 
16. Wyrażono zgodę na przystąpienie do programu „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa”  

w ramach Priorytetu 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie                          
i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”. 

17. Wyrażono zgodę na rozszerzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Otwocku, ul. 
Moniuszki 41 o 5 uczestników. 

18. Wyrażono zgodę na zawarcie z Miastem Otwock:  
- aneksu Nr 2 do umowy Nr 20 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej Powiatowi Otwockiemu w przedmiocie budowy sygnalizacji świetlnej na 
przejściu dla pieszych w drodze (ul. Kraszewskiego przy skrzyżowaniu z ul. 
Ambasadorską), 
- aneksu Nr 2 do umowy Nr 21 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej Powiatowi Otwockiemu w przedmiocie budowy sygnalizacji świetlnej na 
przejściu dla pieszych w drodze (ul. Majowej przy SP Nr 5). 

19. Pozytywnie zaopiniowano dokumentację projektową dla inwestycji pod nazwą                         
„Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek 
obwodnicy Mińska Mazowieckiego. 

20. Wyrażono zgodę na dofinansowanie  w kwocie  8.000,00 zł  oferty Fundacji Andriollego 
na zadania  publiczne w 2015 roku  pt.: „Warsztaty  Świdermajer”. 

 
Protokół Nr 52/15 z dnia 20.11.2015 r. 
21. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksów Nr 1 do umowy z Miastem Otwock: 

- Nr WIN 23 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 
Otwockiemu w przedmiocie wykonania projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy 
Wawerskiej i Szkolnej, 
- Nr WIN 27 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 
Otwockiemu w przedmiocie wykonania projektu ronda na skrzyżowaniu ul. 
Samorządowej i ul. Reymonta. 

22. Wyrażono zgodę na współudział finansowy Powiatu Otwockiego w zadaniu: „Budowa 
ul. Gołębiej i Wierzbowej oraz remont ulicy Krakowskiej w Karczewie w celu poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców i podniesienia parametrów użytkowych dróg gminnych”  
w wysokości 3.000,00 zł 

23. Wyrażono zgodę na  przeznaczenie środków finansowych na XIII Zimowe Biegi 
Górskie; Falenica 2016 w kwocie 800,00 zł brutto na opłatę wpisowego oraz na zakup 
koszulek sportowych dla uczestników, z działu 750, rozdziału 75075. 
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24. Pozytywnie zaopiniowano  projekt „Rozbudowy ul. Reymonta w Otwocku na odcinku 
od ul. Samorządowej do ul. Żeromskiego” z uwagą, iż należy zapewnić odpowiedni 
odpływ wód opadowych poprzez zaprojektowanie układu odwodnienia ulicy Reymonta 
(studnie osadnikowe i studzienki ściekowe), w szczególności na odcinku od ul. 
Słowackiego do ul. Hoffmanowej. 

25. Wyrażono zgodę na zawarcie z Gminą Wiązowna: 
-  umowy za zadanie: „Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi 
powiatowej Nr 2705W we wsi Kąck poprzez zakup kruszywa dolomitowego”,  
- aneksu Nr 2 do umowy Nr CRU/141/2015, 99/CRU/2015 na zadanie: „Pomoc 
rzeczowa dla Powiatu Otwockiego do wykonania zadania inwestycyjnego w postaci 
zakupu materiałów dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 
2701W Majdan, Izabela, Michałówek”.   

26. Wyrażono zgodę na podjęcie prac mających na celu przygotowanie, organizację                    
i przeprowadzenie Wydarzenia: Świąteczna Przystań Muzyki. 

 
Protokół Nr 53/15 z dnia 25.11.2015 r.  
27. Wstępnie zapoznano się z projektem kalendarzy wydarzeń: kulturalnych, promocyjnych, 

sportowych i turystycznych na 2016 rok. 
28. Wyrażono zgodę na opublikowanie projektu Plan zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Otwockiego do 2025 r. (Plan 
Transportowy) w prasie lokalnej, oraz Biuletynie Informacji Publicznej.  

29. Zapoznano się ze stanowiskiem Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego                   
z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 2016 rok.  

 
 

Przewodniczący Zarządu 
Mirosław Pszonka 


