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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 20 stycznia 2016 r.  

 
W wyżej wymienionym okresie odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 57/15, 58/15, 

59/15, 60/16, 61/16, 62/16). 
 
I.  Opracowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 59/15 z dnia 29.12.2015 r.  
1. Zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 

 
Protokół Nr 62/16/16  z dnia 20.01.2016 r. 
2. Wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Otwockiego, położonej w Józefowie przy ul. Ks. Malinowskiego, oznaczonej      
w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 102/1 o pow. 0,0347 ha z obr. 5. 

3. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nr 3 wraz z przypadającym udziałem w prawie 
użytkowania wieczystego Powiatu Otwockiego wynoszącym 1852/36704 części 
zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej                
w Józefowie przy ul. Głównej 10B, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 
32/5 o pow. 0,1569 ha i nr 32/9 o pow. 0,0160 ha  z obr. 31. 

4. Skargi Pani B.O. na działanie Starosty Otwockiego. 
5. Zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 

 
II. Zostały podj ęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 57/15 z dnia 18.12.2015 r. 
1. Zmiany uchwały Nr CXLVII/56/15 Zarządu Powiatu  w Otwocku z dnia  16 grudnia 

2015 r. 
 
Protokół Nr 58/15 z dnia 23.12.2015 r. 
1. Powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert  na wykonywanie zadania 

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

2. Powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wykonywanie zadania 
Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu 
Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie                                    
w 2016 r. 
 

Protokół Nr 59/15  z dnia 29.12.2015 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. 
 
Protokół Nr 60/16 z dnia 08.01.2016 r.  
4. Przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek 

organizacyjnych Powiatu Otwockiego w roku 2016. 
5. Ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości 
dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu 
państwa na rok 2016. 
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Protokół Nr 61/16 z dnia 13.01.2016 r. 
6. Powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Otwocku do składu komisji 

inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz Powiatu 
Otwockiego. 

7. Ustalenia ceny w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej 
w Otwocku przy ul. Hrabiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 
31/10 o pow. 0,1500 ha, nr 31/11 o pow. 0,1500 ha i nr 31/12  o pow. 0,1500 ha z obr. 
165; cena 190.000,00 zł.  

8. Zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  22 grudnia 2015 r. – 
Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok. 
 

Protokół Nr 62/16 z dnia 20.01.2016 r. 
9. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, służb inspekcji                     

i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja  w roku 
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

10. Zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku  z dnia  22 grudnia 2015 r. – 
Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok, z późn. zm.  

11. Przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli. 
12. Zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy               

w Otwocku przy ul. Pułaskiego 5a. 
13. Udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu 

Otwockiego. 
14. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. 

Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3 do podpisania i złożenia wniosku                            
o dofinansowanie projektu „NOWE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE". 

 
III. Zarz ąd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 
 

Protokół Nr 58/15  z dnia 23.12.2015 r. 
1. W sprawie pisma z dnia 28.10.2015 r., Nr RP3117/15/000031  Biura Studiów                         

i projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. dot. wydania wstępnej opinii                
dot. lokalizacji gazociągu przesyłowego do DN 1000, MOP 8,4MPa, relacji Wola 
Karczewska – Wronów Zarząd Powiatu posiłkując się opiniami Gmin: Otwock, 
Wiązowna, Kołbiel, Celestynów wypracował następujące stanowisko: 
Na obszarze gmin Wiązowna, Otwock i Kołbiel, wg wskazań Gmin, najmniej 
konfliktowy jest przebieg zbliżony do wariantu 1. Natomiast ten wariant stwarza 
konflikty na obszarze gminy Celestynów. Stąd zachodzi konieczność modyfikacji 
wariantu 1 na obszarze gminy Celestynów poprzez konsultację z Gminą Celestynów, 
uwzględniając potrzebę jak najmniejszego odstępstwa nowej trasy gazociągu                      
w stosunku do obecnego przebiegu, ale także neutralizację ingerencji nowej trasy 
gazociągu w obszary inwestycyjne na terenie gminy Celestynów. 

2. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Pana Michała Michniewicza prowadzącego dział. 
gosp. „MM-Projekt” o realizację projektu rozbudowy drogi gminnej 270830W 
Malcanów-Dziechciniec – ul. Podleśna w Gminie Wiązowna.  

3. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Biura Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka                  
o rozbudowę ul. Fieldorfa i ul. Sosnkowskiego  w Otwocku. 

4. Wyrażono zgodę na wystąpienie do Pana Waldemara Kulińskiego Dyrektora Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z prośbą o podanie, jakie warunki 
powiat musiałby spełnić, aby uruchomić ośrodka egzaminowania osób ubiegających się 
o uprawnienia do kierowania pojazdami. 

5. Wyrażono zgodę na dokonanie zakupu następujących urządzeń na potrzeby 
Samodzielnego Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku: 
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- dron zdalnie sterowany z kamerą nagrywania obrazu i wykonywania zdjęć w kwocie 
do 3.000,00 zł, 
- obiektyw do aparatu fotograficznego Nikon (posiadany na stanie) w kwocie do 
3.000,00 zł,  
- projektor multimedialny w kwocie do 3.500,00 zł, 
- ekran do projektora rozwijany na statywie w kwocie do 600,00 zł, 
- dmuchany balon reklamowy Powiatu Otwockiego w kwocie do 2.400,00 zł. 

6. Postanowiono o wydłużeniu naboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej II 
kadencji Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. do dnia 1 lutego 2016 r. włącznie. 

 
Protokół Nr 60/16 z dnia 08.01.2016 r.  
7. Zadeklarowano kwotę w wysokości 2.000,00 zł jako współfinansowanie przez powiat 

zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 270313  na odcinku od km 0+200 do                    
km 0+786 we wsi Glinki, Gmina Karczew”. 

8. Pozytywnie zaopiniowano projekty zadań:   
-„Budowa drogi gminnej 270820W w Boryszewie”, 
-„Budowa drogi publicznej – ul. Wypoczynkowa w Lipowie i Porębach”. 

9. Zadeklarowano kwotę do 10.000,00 zł na realizację przedmiotu zadań w sprawie: 
- ustalenia zasad wspólnej realizacji zadań gminnych, polegających na przebudowie 
dróg gminnych 270830W Malcanów-Dziechciniec ul. Podleśna, 270831W – ul. 
Żwirowa, 270831W – ul. Jeździecka, 
- ustalenia zasad wspólnej realizacji zadania gminnego pn. „Przebudowa drogi gminnej 
Lipowo-Kopki-Dziechciniec” ul. Trakt Napoleoński. 

10. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksów Nr 2 do umów z Miastem Otwock: 
- Nr WIN 28 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
Powiatowi Otwockiemu w przedmiocie wykonania projektu i budowy ścieżki rowerowej 
oraz chodnika w ul. Narutowicza (na odcinku od przejazdu kolejowego w Śródborowie 
do granicy Miasta Otwocka w Świerku), 
-   Nr WIN 61 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 
Otwockiemu w przedmiocie kontynuacji ciągu pieszo-rowerowego w ul. Żeromskiego 
na odcinku od ul. Samorządowej do ulicy Kościuszki oraz w ulicy Filipowicza na 
odcinku od ul. Poniatowskiego do ronda im. Zbigniewa Herberta i w ul. Matejki.   

11. Postanowiono wystąpić do Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z prośbą                       
o przedstawienie projektu porozumienia w sprawie poparcia dla kampanii „Wi ęcej niż 
energia”. 

12. Wyrażono zgodę na podpisanie przez Dyrektora Oświaty Powiatowej porozumienia                
w sprawie zakupu świadczeń z zakresu medycyny szkolnej w 2016 roku.    

13. Zapoznano się ze Sprawozdaniem Starosty Otwockiego z dnia 31 grudnia 2015 r.                     
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok. 

14. Zadeklarowano kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania gminnego pn.: „Przebudowa 
oraz zmiana nawierzchni dróg gminnych na Osiedlu Mieszkaniowym „Leśna”                        
w miejscowości Osieck, Gmina Osieck”. 

 
Protokół Nr 61/16 z dnia 13.01.2016 r.  
15. Przyjęto Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Otwocki w 2015 roku.  

16. Omówiono kwestię wysokości miesięcznej stawki czynszu z tytułu wydzierżawienia na 
rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zabudowanych nieruchomości 
gruntowych położonych w Otwocku. Zaproponowano stawkę w wysokości 10.000,00 zł. 
+ podatek VAT, po uprzednim spotkaniu z Prezes PCZ Sp. z o.o. w przedmiotowej 
sprawie. 
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17. Wyrażono zgodę na: 
- rozpoczęcie postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół       
Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Pułaskiego 7 w Otwocku,  
- rozpoczęcie procedury przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, ul. Główna 10.   

18. Postanowiono o wykonaniu remontu sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy 
ul. Górnej 13 w zakresie: 
- malowanie ścian, 
- wymiana wykładziny podłogowej, 
- ujednolicenie mebli, 
- zamontowanie klimatyzatora. 

 
Protokół Nr 62/16 z dnia 20.01.2016 r.  
19. Zapoznano się ze stanowiskiem Nr 1/2016 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 stycznia               

2016 r. w sprawie integralności terytorialno-administracyjnej Województwa 
Mazowieckiego oraz braku akceptacji społecznej dla zmian obecnie obowiązującego 
podziału terytorialnego. 

20. Zaakceptowano wybór zlecenia Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej zadania Powiatu 
Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Centrum 
Interwencji Kryzysowej w Otwocku w 2016 r. 

21. Zaakceptowano wybór zlecenia Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób                                 
z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Otwocku zadania Powiatu Otwockiego                      
z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej 
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w 2016 r. 

22. Zatwierdzono wykaz i harmonogram wydarzeń na 2016 rok: kulturalnych, 
promocyjnych, sportowych i turystycznych. 

23. Wyrażono zgodę na wydzierżawienie 50 m2 gruntu stanowiącego część działki 
położonej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19 oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka 55/3 z obr.3 (KW 32234) pozostającej w trwałym zarządzie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr l im. Marii Konopnickiej w Otwocku na 
działalność handlowo-usługową nowemu najemcy.  

24. Wyrażono zgodę  na wprowadzenie od 1 września 2016 r. innowacji pedagogicznych               
w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku i Zespole Szkół 
Ogólnokształcących im. K.I. Gałczyńskiego  w Otwocku.  

25. Na wniosek Prezes PCZ Sp. z o.o. wyrażono zgodę na: 
-  zawarcie umowy dzierżawy automatów na napoje, na okres 3 lat, posadowionych                 
w holu głównym Szpitala przy ul. Batorego 44 w Otwocku oraz w Przychodni 
Rejonowej przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku na powierzchni 1,5 m2, 
- wprowadzenie opcji zakupu w automatach jednorazowych kapci ochronnych przez 
odwiedzających. 

26. Pozytywnie zaopiniowano projekt zjazdu ZZU Karczew na drogę powiatową Nr 2724W,  
27. Pozytywnie zaopiniowano projekt zjazdu ZZUP Wola Karczewska II na drogę 

powiatową Nr 2710W. 
 
 

Przewodniczący Zarządu 
Mirosław Pszonka 


