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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 26 listopada 2015 r. do dnia 16 grudnia 2015 r.  

 
W wyżej wymienionym okresie odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Powiatu (Nr 54/15, 55/15, 

56/15). 
 
I.  Opracowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 55/15 z dnia 09.12.2015 r. 
1. Zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. Filipowicza 9. 
 

Protokół Nr 56/15  z dnia 16.12.2015 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. 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. 

4. Nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Podbieli. 
 
II. Zostały podj ęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 54/15 z dnia 02.12.2015 r. 
1. Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku. 
 
Protokół Nr 55/15 z dnia 09.12.2015 r. 
2. Zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Młodzież z przyszłością. Rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów szkół z Powiatu Otwockiego” współfinansowanego  
z Unii Europejskiej w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 
2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Oświaty Powiatowej w Otwocku do 
podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu. 

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. Wyboru ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność 
pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie 
Otwockim w roku 2016. 
 

Protokół Nr 56/15  z dnia 16.12.2015 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. Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego          

z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Centrum Interwencji 
Kryzysowej w Otwocku w 2016 r. 

7. 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 2016 r. 

8. Ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół   i placówek oświatowych dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 
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9. Zaopiniowania wyrównania kwot na wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie  Pracy          
w Otwocku. 

 
III. Zarz ąd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 
 

Protokół Nr 54/15 z dnia 02.12.2015 r. 
1. Zapoznano się z głównymi założeniami Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Powiatu Otwockiego do 2025 r. (Plan Transportowy).   
2. Wstępne omówiono zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego                     

w Otwocku. 
3. Wyrażono zgodę na zmianę zadania w Kalendarzu Wydarzeń Turystycznych                        

na 2015 r. z przygotowania aplikacji mobilnej na wydanie publikacji turystycznej. 
4. Wyrażono zgodę na zawarcie  aneksu do umowy Nr 253/CRU/2015 z dnia 23 września 

2015 r. z gminą Kołbiel w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Otwockiemu na realizację zadania pt.: „Modernizacja drogi powiatowej                                 
w Sępochowie”, z uwagą w brzmieniu: „o ile warunki atmosferyczne pozwolą na 
realizację zadania”. 

5. 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. 

6. Postanowiono o przeznaczeniu kwoty 10.000,00 zł. z rezerwy ogólnej na nagrody dla 
policjantów KPP w Otwocku. 

 
Protokół Nr 55/15 z dnia 09.12.2015 r. 
7. Wysłuchano informacji nt. aktualnej sytuacji finansowej PCZ Sp. z o.o. oraz działań 

podjętych przez Prezes Henrykę Romanow od chwili powołania.   
8. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu do nr 1 do umowy Nr CRU/219/2015 z dnia 

12.06.2015 r. z Gminą Wiązowna o udzieleniu pomocy rzeczowej dla powiatu                      
w postaci wykonanego projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2712W – ul. 
Doliny Świdra w m. Wola Karczewska.   

9. Na wniosek Pań J.S i A.T. w sprawie ustanowienia dla każdoczesnego właściciela 
działki ew. 4/3 o pow. 2122 m2 odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości 
położonej  w Otwocku przy ul. Tatrzańskiej 22 stanowiącej dz. ew. nr 4/4 o pow.                  
5001 m2 z obr. 84 postanowiono o zawarciu ugody z ww. wnioskodawcą  na 
następujących warunkach: 
- w sprawie IC 576/13 powiat uzna powództwo do kwoty 20.266,00 zł, zaś                            
w pozostałym zakresie (tj. co do kwoty 22.052,00 zł oraz odsetek ustawowych) 
powódki cofną pozew, 
- koszty procesu zostaną wzajemnie zniesione, 
- w zamian za cofnięcie pozwu w zakresie kwoty 22.052,00 zł powiat ustanowi na rzecz 
powódek żądaną służebność za jednorazową opłatą w  kwocie 20.266,00 zł, 
- wzajemne roszczenia stron podlegać będą potrąceniu. 

 
Protokół Nr 56/15  z dnia 16.12.2015 r. 
10. Zapoznano się z zamierzeniami Prezes PCZ Sp. z o.o. Henryki Romanow nt. dokonania  

zmian w niektórych komórkach organizacyjnych Spółki. 
11. Pozytywie zaopiniowano zaliczenie dróg na terenie Gminy Kołbiel do kategorii dróg 

gminnych: 
- ul. Nauczycielska na odcinku od ul. Szkolnej do dz. nr ew. 406/25, 
- ul. Akacjowa na odcinku od drogi krajowej DK 50 do końca długości, 
- droga Lubice II – Sufczyn na odcinku od m. Lubice II do drogi gminnej nr 270402W 
Sufczyn-Gocław, 
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- droga Dobrzyniec – Rudzienko na odcinku od drogi powiatowej nr 2245W Nowa 
Pogorzel – Grzebowilk-Grębiszew-Dobrzyniec do drogi gminnej nr 270410W 
Rudzienko-Dobrzyniec, 
- droga w m. Władzin na odcinku od drogi powiatowej nr 2738W Kołbiel – Siennica do 
drogi gminnej nr 270405W Wola Sufczyńska-Władzin.  

12. Delegowano na  przedstawicieli do Komisji Konkursowej na wybór Prezesa Zarządu                       
PCZ Sp. z o.o. Pana Pawła Rupniewskiego Wicestarostę, oraz Pana Krzysztofa 
Boczarskiego Członka Zarządu Powiatu.   

 
 

Przewodniczący Zarządu 
Mirosław Pszonka 


