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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 13 maja 2016  r. do dnia 14 czerwca 2016 r.  

 
W wyżej wymienionym okresie odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 80/16, 81/16, 

82/16, 83/16, 84/16). 
 

I.  Opracowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 83/16 z dnia 08.06.2016 r. 
1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania                           

z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2015 rok. 
2. Udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu  w Otwocku za 2015 rok. 

 
Protokół Nr 84/16  z 14.06.2016 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              
z późn. zm. 
 

II. Zostały podj ęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 
 
Protokół Nr 80/16 z dnia 19.05.2016 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. 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 81/16 z dnia 25.05.2016 r.  
7. Ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na 

sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego,  
położonej w Kołbieli, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 2260/2 o pow. 110 
219 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW WA1O/00048905/8 prowadzonej przez 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku; z ceną wywoławczą 
nieruchomości w wysokości 2.176.000,00 zł.   

8. Udzielenia upoważnienia Panu Mirosławowi Pszonce – Staroście Otwockiemu do 
podejmowania samodzielnej decyzji  o wydatkach do kwoty 5.000,00 zł.  

 
Protokół Nr 82/16 z dnia 01.06.2016 r. 
9. Zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Aktywni w życiu  i w pracy” 

współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Działania 9.1 Aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014 – 2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Otwocku do podejmowania czynności  w zakresie realizacji 
projektu pozakonkursowego. 
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Protokół Nr 83/16 z dnia 08.06.2016 r.  
10. Upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, 

Powiatu Otwockiego, na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki 
Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 20 czerwca 2016 r. 

11. 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”. 

 
Protokół Nr 84/16 z dnia 14.06.2016 r. 
12. 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. 
13. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego; 9 uchwał. 
14. Rozstrzygnięcia otartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku 

w zakresów: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki  
i krajoznawstwa. 

15. Udzielenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres 3 lat dla nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku przy ul. Ujejskiego 
14, ozn. jako dz. ew. nr 47 w obr. 80. 

 
III. Zarz ąd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 
Protokół Nr 80/16 z dnia 19.05.2016 r.  
16. Postanowiono o wszczęciu procedury pomocy publicznej de minimis w kwocie                 

34.959,03 zł z tytułu odsetek objętych notą nr 1/2016 z dnia 05.04.2016 r. wystawioną 
dłużnikowi -  PCZ Sp. z o.o.  Po korekcie czynszu od 01.01.2016 r. – wysokość wynosi 
33.193,96 zł. 

17. Przyjęto do wiadomości informację Pani M.G. na temat odoru w Otwocku.   
18. Przyjęto następujący podział środków przeznaczonych na zakup nagród za zajęcie I, II, 

III miejsca w końcowej klasyfikacji mistrzostw wydarzeń sportowych na 2016 rok:                      
1. Szkoły podstawowe: 
I miejsce  - 400,00 zł 
II miejsce  - 350,00 zł 
III miejsce  - 250,00 zł 
2. Szkoły gimnazjalne:  
I miejsce  - 400,00 zł 
II miejsce  - 350,00 zł 
III miejsce  - 250,00 zł 
3. Szkoły ponadgimnazjalne:  
I miejsce  - 600,00 zł 
II miejsce  - 500,00 zł 
III miejsce  - 400,00 zł 

19. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miastem Otwock w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej powiatowi na zadanie inwestycyjne: „Projekt sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ul. Okrzei z ul. Rycerską”. 

20. Wyrażono zgodę na przesunięcie środków w harmonogramie wydarzeń kulturalnych na 
2016 r. w następujący sposób: 1.000,00 zł z wydarzenia pn.: „V Noc Muzeów – 
inscenizacja/rekonstrukcja historyczna” na wydarzenie pn.: „Jubileuszowy Piknik                     
i Jarmark Ludowy w Kątach”. 

21. Postanowiono o wynajęciu części pomieszczenia w korytarzu bocznym budynku 
Starostwa przy ul. Górnej 13 w Otwocku pod budkę fotograficzną. 
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Protokół Nr 81/16 z dnia 25.05.2016 r. 
22. Wysłuchano  informacji Pana Józefa Zubelewicza reprezentującego firmę  ERBUD SA 

nt. możliwości sfinansowania przez Wykonawcę rozbudowy budynków Starostwa na ul. 
Komunardów 10 oraz budowy mostu na rzece Świder wraz z dojazdem łączącym ul. 
Jana Pawła II  w Otwocku z ul. Sikorskiego w Józefowie w formie: rozbudowa, budowa 
i sfinansowanie inwestycji. 

23. Postanowiono o podjęciu działań przez Biuro Kultury i Promocji mających na celu 
udział Powiatu Otwockiego w V workshop Europy Centralnej i Wschodniej oraz 
targach China Homelife Show w Nadarzynie.  

24. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy Nr CRU/179/2016 w przedmiocie 
udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego w postaci zakupu materiałów 
drogowych na modernizację drogi powiatowej Nr 2713W Wola Ducka/Wola 
Karczewska. 

25. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł (ze środków promocji) 
międzynarodowego spotkania młodzieży przy Domu Prowincjalnym Szensztackiego 
Instytutu Sióstr Maryi, w ramach Światowych Dni Młodzieży w ramach promocji 
powiatu. 

26. Wyrażono zgodę na przesunięcie środków w harmonogramie wydarzeń kulturalnych na 
2016 r. w następujący sposób: 3972,00 zł  (w podziale na paragrafy: § 4300 w kwocie 
1972,00 zł i §4210 w kwocie 2.000,00 zł) z wydarzenia pn. „V Noc Muzeów - 
inscenizacja/rekonstrukcja historyczna” na wydarzenie pn. „XIII Powiatowy Festiwal 
Kultury Powiatowy Festiwal Kultury”. 

27. Pozytywnie zaopiniowano propozycję zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
dotychczasowej drogi powiatowej Nr 2715W ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. 
Powstańców Warszawy do ul. Filipowicza w Otwocku. 

28. Pozytywnie zaopiniowano propozycję pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 
271076W ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Majowej do granicy Miasta Otwocka. 

29. Postanowiono o wykonaniu bieżącego remontu pomieszczeń Wydziału Komunikacji               
i Transportu, natomiast decyzja o ewentualnym wykonaniu dokumentacji na 
kompleksowy remont Wydziału zapadnie po decyzji w kwestii rozbudowy budynków 
Starostwa przy ul. Komunardów 10 w Otwocku w formie: rozbudowa, budowa                         
i sfinansowanie inwestycji. 

 
Protokół Nr 82/16 z dnia 01.06.2016 r. 
30. Postanowiono przydzielić kwotę 30.000,00 zł ze środków rezerwy do kwoty                    

40.000,00 zł zabezpieczonej w budżecie powiatu na 2016 rok jako wsparcie finansowe 
na rzecz Komendy Powiatowej Policji - łącznie ze strony powiatu dofinansowanie 
zakupu pojazdu nieoznakowanego marki Škoda Superb opiewa na kwotę 70.000,00 zł.  

31. Wyrażono zgodę na zwiększenie środków finansowych o kwotę 370.000,00 zł                      
z budżetu PCPR, na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja 
budynku przy ul. Ujejskiego 14”. 

32. Wyrażono zgodę na użyczenie części nieruchomości przed Pałacem na czas organizacji 
inscenizacji pt.: „Obrona barykady powstańczej atakowanej przez Niemców                             
z wykorzystaniem Goliathów”. 

33. Postanowiono o zmianie formy dofinansowania wyjazdu w Alpy młodzieży z sekcji 
wysokogórskiej działającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2                  
w Otwocku, poprzez zwiększenie o 1.000,00 zł planu finansowego w ww. placówce. 

 
Protokół Nr 83/16 z dnia 08.06.2016 r. 
34. Postanowiono o rozpoczęciu procedury rozbudowy Starostwa przy ul. Komunardów 10 

w Otwocku. 
35. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Stowarzyszenia Kebastan z dnia 1 czerwca 

2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego 
w Otwocku oraz na stronie internetowej www.powiat-otwocki.pl oraz rozpocząć 
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procedurę zbierania uwag do oferty, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego  i wolontariacie. 

36. Wyrażono zgodę na utworzenie stanowiska pracy instruktor-kustosz w Powiatowej 
Bibliotece Publicznej w Otwocku. Koszt etatu instruktor-kustosz za okres IX-XII.2016 r 
opiewa na kwotę 26.100,00 zł.   

37. Postanowiono o zaproszeniu Burmistrza Miasta Józefowa oraz Przewodniczącego Rady 
Miasta Józefowa na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu w sprawie omówienia tematu 
budowy mostu na rzece Świder wraz z dojazdem łączącym ul. Jana Pawła II  w Otwocku 
z ul. Sikorskiego  w Józefowie. 

 
Protokół Nr 84/16 z dnia 14.06.2016 r. 
38. Wyrażono zgodę na złożenie formularza zgłoszeniowego w ramach programu 

Rewitalizacja boisk i sal gimnastycznych dla Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. 
Słowackiego 4/10.  

39. Wyrażono zgodę na utworzenie w roku szkolnym 2016/2017 klasy I w Szkole 
Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy 
ul. Literackiej 8, dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym jako niepełnosprawność 
wiodąca w sprzężeniu ze słabosłyszeniem. 

40. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu w formie dotacji celowej w ramach zadania pn.: 
„Pomoc finansowa dla powiatu na modernizację drogi powiatowej Nr 2711W 
(Glinianka-Rzakta) – wykonanie nakładki asfaltowej”.  

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

 
 
 

    wz. Starosty 
Paweł Rupniewski 
    Wicestarosta 


