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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 21 stycznia 2016  r. do dnia 9 marca 2016 r. 

 
W wyżej wymienionym okresie odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 63/16, 64/16, 

65/16, 66/16, 67/16, 68/16, 69/16). 
 

I.  Opracowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 65/16/16 z dnia 10.02.2016 r. 
1. Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na działania 

związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych                       
i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego 
Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków 
Krajobrazowych. 

2. Rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. Filipowicza 9                 
i likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Otwocku. 
 

Protokół Nr 69/16  z dnia 09.03.2016 r. 
3. 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. 
4. Zmian w uchwale Nr 84/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r.                 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2016-2028. 
 
II. Zostały podj ęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 63/16 z dnia 27.01.2016 r. 
1. Przedłużenia Panu Cezaremu Łukaszewskiemu powierzenia stanowiska dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, ul. Główna 10. 
2. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 do podpisania i złożenia wniosku                               
o dofinansowanie projektu „KWALIFIKACJE PO ANGIELSKU – MOBILNA KADRA 
EDUKACYJNA”. 

3. Przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych  dodatku motywacyjnego. 
4. 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.   

 
Protokół Nr 64/16 z dnia 03.02.2016 r. 
5. 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. 
6. Ogłoszenia  konkursu i powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie  
w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7. 

 
Protokół Nr 65/16 z dnia 10.02.2016 r. 
7. Zmieniająca Uchwałę Nr CCCVII/106/12; (w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej 

stawki czynszu z tytułu wydzierżawienia na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia 
Spółka z o.o. zabudowanych nieruchomości gruntowych  położonych w Otwocku                      
i Józefowie,  na czas oznaczony lat 30). 
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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,  z późn. zm.  

9. Wykonania uchwały Nr 288/XXXVIII/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 sierpnia  
2014 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości 
oznaczonych jako działki nr ew. 13/5 i 13/6 z obrębu 5 w Otwocku; z ceną wywoławczą 
nieruchomości w wysokości 345.000,00 zł.  

10. Wykonania uchwały Nr 289/XXXVIII/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 sierpnia 
2014 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 
oznaczonej jako działka nr ew. 13/7 z obrębu 5 w Otwocku; z ceną wywoławczą 
nieruchomości w wysokości 385.000,00 zł.   

11. Uruchomienia w Technikum Nr 2 wchodzącego  w skład  Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 kształcenia w zawodzie technik 
cyfrowych procesów graficznych (311911). 

12. Wykonania uchwały Nr 90/XII/16 Rady Powiatu  w Otwocku z dnia 26 stycznia 2016 r. 
w sprawie 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; z ceną 
ustaloną w wysokości 60.766,00 zł.  

 
Protokół Nr 66/16 z dnia 17.02.2016 r. 
13. 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.  
14. Udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Powiatu Otwockiego czynności 

związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  
w powiecie otwockim (II)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój. 

15. Wyrażenia zgody na zawarcie umów 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.   

 
Protokół Nr 67/16 z dnia 24.02.2016 r.  
16. Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Otwocku. 
17. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

ratownictwa i ochrony ludności w 2016 roku. 
18. Wykonania uchwały nr 89/XII/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 stycznia 2016 r. 

w sprawie 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;              
z ceną ustaloną wysokości 138.222,00 zł.  

 
Protokół Nr 68/16 z dnia 02.03.2016 r.  
19. 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. 
20. Ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych  
im. Stanisława Staszica  w Otwocku przy ul. Konopnickiej  3. 

21. Wykonania uchwały nr 35/IV/15 Rady Powiatu  w Otwocku  z dnia 19 marca 2015 r.              
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 
nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Otwockiego, położonych 
w Otwocku, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 6/20  o pow.             
0,0843 ha z obr. 135 i nr 6/23 o pow. 2,9235 ha z obr. 135, na rzecz PGE               
Dystrybucja SA. 
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22. Wykonania uchwały nr 74/IX/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 października 
2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Kołbieli przy 
ul. Parkowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 2260/2 o pow. 
11,0219 ha z obr. 13 Kołbiel, na rzecz PGE Dystrybucja SA. 

23. Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku                
z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

24. Naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację 
zadań publicznych w 2016 roku z zakresów: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                  
i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania sportu; turystyki                       
i krajoznawstwa. 

 
Protokół Nr 69/16 z dnia 09.03.2016 r. 
25. Powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wykonywanie zadania 

Powiatu Otwockiego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności  w 2016 roku. 
 

III. Zarz ąd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 
 

Protokół Nr 63/16  z dnia 27.01.2016 r.  
1. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia wraz z umową udzielenia sublicencji ze 

Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć reprezentującej Sekretariat kampanii 
„Wi ęcej niż energia”.    

2. Wyrażono zgodę na: 
- podpisanie umowy zlecenia z Panem Grzegorzem Sychowcem na kwotę 2.000,00 zł 
brutto/miesiąc, za następujące miesiące: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, 
wrzesień, październik, listopad, grudzień, łącznie 18.000,00 zł brutto, 
- przeniesienie środków w rozdz. 926, dział 92605:  
 z § 4210 na § 4170 - 2.225,00 zł, 
 z § 4300 na § 4170 - 2.225,00 zł, 
 z § 4210 na § 4110 -    100,00 zł.  

3. Wyrażono zgodę na zabezpieczenie zwiększonych środków (w wysokości                    
179.511,00 zł; wzrost o 13.467,00 zł) na pokrycie 10% kosztów działalności warsztatów 
terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu otwockiego w bieżącym roku. 

4. Wyrażono zgodę na realizację wydarzenia Ferie w Ognisku „Świder” dla najmłodszych 
„Zima w Świdrze” w trybie współorganizacji bez uwzględnienia poczęstunku – kwota                
700,00 zł.  

 
Protokół Nr 64/16 z dnia 03.02.2016 r. 
5. Wyrażono zgodę na objęcie patronatem Starosty wydarzenia oraz  użyczenie  sali  

widowiskowej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku na organizację 
konkursu wyboru Miss Ziemi  Otwockiej. 

6. Wstępnie zadeklarowano dofinansowanie realizacji zakupu pojazdów dla Policji                      
w łącznej kwocie 55.000,00 zł.  

7. Postanowiono, aby podczas wyjazdów feryjnych  „Zima w Świdrze – Ferie  w  Ognisku”  
realizowana była promocja powiatu w granicach przyznanych środków  finansowych. 

8. Na wniosek Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce „Promyczek”                                     
o współorganizację  i dofinansowanie Koncertu  Charytatywnego Starego Dobrego 
Małżeństwa, wyrażono zgodę na udzielenie Honorowego Patronatu Starosty 
Otwockiego, oraz dofinansowanie  organizacji koncertu do kwoty 3.500,00 zł. 

 
Protokół Nr 65/16 z dnia 10.02.2016 r. 
9. Zapoznano się z: 

- rachunkiem zysków i strat PCZ Sp. z o.o. na dzień 31.12.2015 r., 
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- zestawieniem należności PCZ Sp. z o.o. wobec kontrahentów na dzień 31.12.2015 r., 
- zestawieniem zobowiązań PCZ Sp. z o.o. wobec kontrahentów na dzień 31.12.2015 r., 
- zestawieniem zmian kadrowych PCZ Sp. z o.o. w miesiącu grudniu 2015 r.    

10. Postanowiono o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. 
Konopnickiej 3. 

11. Wyrażono zgodę na wprowadzenie od dnia 1 września 2016 r. innowacji 
pedagogicznych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica                
w Otwocku w klasach: 
- technik hotelarstwa – klasa personelu pokładowego, 
- technik ekonomista – manager projektu, 
- technik ekonomista – klasa wojskowo-sportowa, 
- technik żywienia i usług gastronomicznych – promotor zdrowia i urody, 
- kucharz – klasa wojskowa – służba żywnościowa w logistyce wojskowej, pod 
warunkiem wprowadzenia przez Panią dyrektor oszczędności z których sfinansowane 
będą działania innowacyjne przewidziane na rok 2016 ponieważ środki na 
zaproponowane innowacje nie zostały zaplanowane w  budżecie na rok 2016. 

12. Wyrażono zgodę na wdrożenie prac mających na celu przekształcenie Oświaty 
Powiatowej w Centrum Usług Wspólnych.    

13. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Józefowie na 
promowanie powiatu w kwocie 2.500,00 zł z rozdziału 75075 §4300 podczas 
wydarzenia pn. „V Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dla Dzieci „Bez Sceny” Józefów 
2016”. 

14. Wyrażono zgodę na zawarcie Porozumienia Nr 2/KP.DU.I./W/16 z Województwem 
Mazowieckim w sprawie organizacji przedsięwzięcia kulturalnego pn.: „Stolica Kultury 
Mazowsza”. 

15. Zaakceptowano treść postanowienia Zarządu Powiatu uzgadniającego pozytywnie                   
w całości projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 
Rudno, gm. Kołbiel. 

 
Protokół Nr 66/16 z dnia 17.02.2016 r.  
16. Pozytywnie zaopiniowano wnioski Gminy Karczew:  

- w sprawie zaliczenia działki nr ew. 47 obręb 29 do istniejącej drogi gminnej Nr 
270352W ul. Janusza Kusocińskiego w Karczewie celem jej przedłużenia w kierunku ul. 
Ludwika i Jana Trzaskowskich, 
- w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej (dz. nr ew. 82 obręb 13) we wsi Sobiekursk do 
kategorii drogi gminnej. 

17. Postanowiono o wydzierżawieniu 1-ego urządzenia na potrzeby Samodzielnego Biura 
Kultury i Promocji, który obecnie nie posiada wydajnej drukarko-kopiarki. 

 
Protokół Nr 67/16 z dnia 24.02.2016 r. 
18. Zaakceptowano umowy z Miastem Otwock w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

powiatowi polegającej na: 
- wykonaniu projektu i budowie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kraszewskiego                         
(na odcinku od ul. Brzozowej do ronda Żołnierzy AK, IV rejonu Otwock – Fromczyn) –                   
I Etap, 
- budowie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Narutowicza – Etap II, 
- wykonaniu projektu i budowie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Tatrzańskiej na odc.                
od ul. Narutowicza do ul. Reymonta, 
-  budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz miejsc parkingowych w ul. Poniatowskiego             
(na odc. od ul. Andriollego do ul. Filipowicza). 

19. Zaakceptowano umowy z Miastem Otwock w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
powiatowi polegającej na: 
- budowie odwodnienia w ul. Karczewskiej na wysokości ul. Lennona w Otwocku, 
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- budowie przystanków autobusowych na ul. Majowej na wysokości ul. Wąskiej, na ul. 
Kraszewskiego przy ul. Chrobrego oraz przy ul. Kraszewskiego – Rondo Żołnierzy AK 
IV Rejonu Otwock Fromczyn, 
- remoncie chodników i krawężników w ul. Batorego na odc. od skrzyżowania                            
z ul. Karczewską do wjazdu do PCZ w Otwocku, 
- remoncie chodników w ul. Warszawskiej od ul. Kościelnej do ul. Leśnej w Otwocku, 
- remoncie chodników w ul. Matejki na odc. od ul. Karczewskiej do wys. skrzyżowania             
z ul. Wyspiańskiego oraz remoncie krawężników w ul. Matejki, 
- remoncie chodników i krawężników w ul. Karczewskiej na odc. od skrzyżowania                
z ul. Matejki do wysokości dz. ew. 41 obr. 137, 
- remoncie chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do                     
ul. Górnej. 

20. Wyrażono zgodę na  przekazanie na Fundusz Wsparcia Komendanta Wojewódzkiego 
PSP w Warszawie kwoty 30.000,00 zł jako wkład powiatu w obszarze zapewnienia 
optymalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w powiecie; (przekazanie na 
potrzeby Komendy Powiatowej PSP samochodu m-ki Volkswagen Furgon). 

21. Pozytywnie zaopiniowano projekt „Budowa drogi gminnej – ul. Kościelna w Zakręcie, 
gm. Wiązowna”. 

 
Protokół Nr 68/16 z dnia 02.03.2016 r.  
22. Zatwierdzono „Regulamin dofinansowania Powiatowych Konkursów Szkolnych”. 
23. W związku z wnioskiem Burmistrza Karczewa postanowiono iż nie ma możliwości 

współfinansowania przez Powiat Otwocki Zespołu Szkół w Karczewie; 
(współfinansowanie byłoby niezgodne z treścią porozumienia zawartego w dniu 
29.03.2004 r. pomiędzy Gminą Karczew, a Powiatem Otwockim).    

24. Zaakceptowano (z sugestią wprowadzenia zmian w treści) umowy z Gminą Celestynów 
na zadania: 
- udzielenie powiatowi przez Gminę Celestynów pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych 
nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock - Pogorzel - Stara Wieś - IV etap”.  
- udzielenie powiatowi przez Gminę Celestynów pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej na realizację zadania pn.: „Wykonanie koncepcji budowy chodnika                              
w miejscowości Jatne - Dyzin”, 
- udzielenie powiatowi przez Gminę Celestynów pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej na realizację zadania pn.: „Wykonanie koncepcji budowy chodnika                            
w miejscowości Dąbrówka - Stara Wieś”, 
- udzielenie powiatowi przez Gminę Celestynów pomocy rzeczowej z przeznaczeniem 
na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 2717W ul. Wojska Polskiego                         
w Celestynowie w zakresie remontu chodnika wraz z odwodnieniem w rejonie 
skrzyżowania z ul. Kolejową w postaci przekazania materiałów do wykorzystania 
przedmiotu zadania.  

25. Na wniosek Państwa B. M. i S. A. w sprawie wykupu lokalu Nr 3 położonego                          
w Józefowie przy ul. Głównej zaproponowano rozłożenie kwoty zakupu lokalu na raty.    

26. Na wniosek Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 w sprawie 
wsparcia finansowego i organizacyjnego projektu „Obroża”: 
- wyrażono zgodę na udzielenie wsparcia organizacyjnego projektu „Obroża”,                         
z wyłączeniem negocjacji z Holiday Inn w Józefowie, 
- nie wyrażono zgody na udzielenie wsparcia finansowego projektu „Obroża”.  

27. Postanowiono o dokonaniu analizy adaptacji pomieszczeń na parterze i pierwszym 
piętrze budynku przy ul. Komunardów 10 w Otwocku.  
Następnie postanowiono o  zleceniu wykonania trzech koncepcji przebudowy budynku 
przy ul. Komunardów 10 w Otwocku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe 
Starostwa.  
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 Protokół Nr 69/16 z dnia 09.03.2016 r. 
28. Wyrażono zgodę na przekazanie Stowarzyszeniu Młodzieżowy Zespół Ludowy 

„K ątowiaki” nieodpłatnie krzeseł biurowych przeznaczonych do likwidacji z sali 
konferencyjnej Starostwa. 

29. Pozytywnie zaopiniowano wystąpienie GDDKiA o wydanie decyzji na realizację 
inwestycji: „Rozbudowa drogi krajowej Nr 17 Warszawa-Lublin polegającej na budowie 
połączenia drogi krajowej Nr 17 Warszawa-Lublin z istniejącym i planowanym układem 
dróg publicznych w miejscowościach: Góraszka i Wiązowna”. 

30. Postanowiono o udzieleniu odpowiedzi na  pismo Konsultanta krajowego w dziedzinie 
pediatrii prof. Teresy Jackowskiej dot. sytuacji na Oddziale Pediatrii PCZ Sp. z o.o. dot. 
interwencji w sprawie Oddziału Pediatrii z Zarządem PCZ Sp. z o.o. 

31. Postanowiono o nie udzieleniu Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków SPAM 
Oddział Warszawski wsparcia finansowego cyklu wydarzeń muzycznych na terenie 
Pałacu w Otwocku Wielkim (Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim). 

 
 

Przewodniczący Zarządu 
Mirosław Pszonka 

 


