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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 15 czerwca 2016  r. do dnia 23 sierpnia 2016 r.  

 
W wyżej wymienionym okresie odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 85/16, 86/16, 

87/16, 88/16, 89/16, 90/16, 91/16). 
 

I.  Opracowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 88/16 z dnia 22.07.2016 r. 
1. Zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dotychczasowej drogi gminnej ul. Jana 

Pawła II w Otwocku. 
2. Pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi Nr 2715W ul. Armii Krajowej                       

w Otwocku na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Filipowicza. 
 

Protokół Nr 90/16  z dnia 17.08.2016 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. 
 

Protokół Nr 91/16 z dnia 23.08.2016 r.  
5. Powierzenia  Gminie Wiązowna prowadzenia zadania w zakresie zarządzania droga 

powiatową Nr 2703W Góraszka-Boryszew. 
6. Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających                 

w roku 2017. 
7. Ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 
8. Skargi Pani M. W.  na działanie Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I                             

w Otwocku. 
9. Skargi Pana A. S. na bezczynność Starosty Otwockiego. 

 
II. Zostały podj ęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 
Protokół Nr 85/16 z dnia 24.06.2016 r. 
10. Wyrażenia zgody na  rozłożenie  na raty zaległych  należności  z tytułu  ustanowienia  

drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność  Powiatu Otwockiego. 
11. Wyrażenia zgody na  rozłożenie  na raty zaległych  należności  z tytułu  ustanowienia  

drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego. 
12. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej  Biblioteki Publicznej  Otwocku 

za 2015 rok. 
13. Zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Powiatu Otwockiego  za 2015 rok. 

 
Protokół Nr 86/16 z dnia 29.06.2016 r. 
14. Zmian w uchwale  Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2015 r. – 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 r. z późn. zm. 
15. Powierzenia Panu Grzegorzowi Michalczykowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół                      

Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku, ul. Pułaskiego 7. 
16. Powierzenia Pani Apolonii Żołądek stanowiska dyrektora  Zespołu Szkół Ekonomiczno 

- Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3. 
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17. Powierzenia Pani Joannie Michalczyk stanowiska dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku ul. Filipowicza 9 
 

Protokół Nr 87/16 z dnia 13.07.2016 r. 
18. 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. 
19. Powołania komisji negocjacyjnej w celu przeprowadzenia rokowań i uzgodnienia 

wysokości odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod poszerzenie drogi 
powiatowej nr 2705W we wsi Kąck gm. Wiązowna. 

20. Powołania komisji negocjacyjnej w celu przeprowadzenia rokowań i uzgodnienia 
wysokości odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod poszerzenie drogi 
powiatowej - ul. Żeromskiego w Otwocku. 

21. Powołania komisji negocjacyjnej w celu przeprowadzenia rokowań i uzgodnienia 
wysokości odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod poszerzenie drogi 
powiatowej - ul. Żeromskiego w Otwocku. 

 
Protokół Nr 88/16 z dnia 22.07.2016 r. 
22. 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. 
23. Odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa; (Pana Grzegorza 

Michalczyka).  
24. Odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa; (Pani Apolonii 
Żołądek).  

 
Protokół Nr 89/16 z dnia 10.08.2016 r. 
25. Zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 2216W na 

odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 221214W do granic powiatu mińskiego 
(długości 990 mb.). 

26. Zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej Nr 
221214W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2216W  do granic powiatu 
mińskiego (długość 850 mb.). 

27. 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. 

28. Wyrażenia zgody na wykonanie modernizacji budynku Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Otwocku usytuowanego na działce ew. nr 42 z obr. 143 w Otwocku 
przy ul. Pułaskiego 5a. 

29. Wykonania uchwały nr 286/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. 8/3 z obrębu 2 w Otwocku; z ceną wywoławczą                       
w wysokości 313.000,00 zł. 

 
Protokół Nr 90/16 z dnia 17.08.2016 r.  
30. Wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie pomieszczeń biurowych znajdujących się na parterze budynku usytuowanego 
na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 73/6 i nr 73/8 o łącznej pow.            
10605 m2 z obr. 8. 

31. Wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami znajdującymi 
się w zasobie nieruchomości Powiatu Otwockiego, położonymi w pasach dróg 
powiatowych nr 2765W, 2768W, 2769W i 2767W. 

 
Protokół Nr 91/16 z dnia 23.08.2016 r.  
32. Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Otwockiego, informacji    

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu 
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wykonania planów finansowych Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 
roku 

 
III. Zarz ąd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 
Protokół Nr 85/16 z dnia 24.06.2016 r.  
33. Podjęto decyzję o przyznaniu w trzech kategoriach  po cztery  nagrody dla absolwentów 

szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, którzy uzyskali najlepsze 
wyniki z egzaminu maturalnego.  

34. Na wniosek Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie nieodpłatnego udostępnienia auli           
w Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku dn. 09.11.2016 r.              
w związku z organizowaniem obchodów jubileuszowych 100 rocznicy nadania praw 
miejskich Miastu Otwock, przyjęto do wiadomości treść pisma, w związku z oddaniem 
przez Powiat Otwocki w trwały zarząd przedmiotowej nieruchomości na zasadach 
określonych przepisami  ustawy o gospodarce  nieruchomościami; podmiotem władnym 
podjęcia decyzji pozostaje dyrektor placówki. 

35. Wyrażono zgodę na objęcie przez  Powiat Otwocki honorowym patronatem imprezy 
kulturalnej: „Krajowe Święto Pomidora” w Janowie w dniu 31.07.2016 r. oraz 
wykorzystywanie w materiałach  promocyjnych  ww. imprezy nazwy i logo Powiatu. 

36. Wyrażono zgodę na objęcie przez  Powiat Otwocki  honorowym patronatem imprezy 
kulturalnej – koncert  pt.: „Dermonung, Pamiętać Otwock”. 

37. Pozytywnie zaopiniowano projekt pn.: Przebudowa skrzyżowania ul. Samorządowej                  
i ul. Reymonta w Otwocku. 

38. Zapoznano się z treścią wniosku mieszkańców wsi Natolin gm. Osieck w sprawie  
kontynuacji budowy drogi  powiatowej  nr 1311W. Wniosek zostanie rozpatrzony 
zgodnie z procedurą rozpatrywania petycji/wniosków. 

39. Wyrażono zgodę na przyjęcie oferty  i zawarcie umowy  ze stowarzyszeniem  Kebastan 
na realizację  zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wspierania                                     
i upowszechniania  kultury  fizycznej pt. „Rejs  integracyjny  żaglowcem Mahagoni po  
jeziorach mazurskich: Jezioro Ryńskie, Tałty, Bełdany”. 

 
Protokół Nr 86/16 z dnia 29.06.2016 r. 
40. Wyrażono zgodę  na nieodpłatne umieszczenie banera reklamowego na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej 10 
w dniach od 20 czerwca 2016 r. do 12 lipca 2016 r.  

41. Zapoznano się ze sprawozdaniem z likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku.  
 

Protokół Nr 87/16 z dnia 13.07.2016 r.  
42. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji                   

w sprawie dofinansowania zakupu pojazdu nieoznakowanego dla potrzeb Komendy 
Powiatowej Policji w Otwocku. 

43. Zaakceptowano zwiększenie środków finansowych na realizację zadania 
inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Ujejskiego 14”, które 
zostanie dokonane uchwałą Rady Powiatu w sprawie 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. na najbliższej sesji Rady Powiatu. 

44. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia 
powiatowi pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na remont 
chodników: 
– w ul. Filipowicza (na odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Poniatowskiego) – strona 
południowa), 
– w ul. Orlej (dojście do dworca kolejowego). 
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45. Wyrażono zgodę na realizację przez Gminę Karczew inwestycji polegającej na budowie 
ścieżki rowerowej na działkach: nr 501 i 511 obręb nr 4 oraz działkach nr 72/1 i 589 
obręb nr 9. 

 
Protokół Nr 88/16 z dnia 22.07.2016 r.  
46. Postanowiono o odstąpieniu od zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia 

zgody na zawarcie umów najmu na czas nieokreślony z użytkownikami lokali                        
w budynku posadowionym na działce ew. nr 8/4 w obr. 2 w Otwocku, stanowiącej 
własność Powiatu Otwockiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 
WA1O/00039027/3, z propozycją zabezpieczenia w budżecie powiatu na 2017 rok 
środków finansowych z przeznaczeniem na  utrzymanie budynku posadowionego na 
działce ew. nr 8/4 w obr. 2  w Otwocku.   

47. Postanowiono o wypłaceniu 120,00 zł za każdą sztukę pozyskanej zwierzyny (w wyniku 
odstrzału redukcyjnego), zagospodarowanej na własny użytek myśliwego, lub 170,00 zł 
za tuszę dostarczoną do punktu skupu.   

48. Na wniosek o umorzenie należności cywilnoprawnych podmiotów wynajmujących 
powierzchnię podczas XIII Powiatowego Festiwalu Kultury, który odbył się w dniu                
26 czerwca 2016 r. w Parku Miejskim w Otwocku, postanowiono przekazać wniosek do 
Wydziału Finansowego celem rozpatrzenia ww. sprawy zgodnie z uchwałą                    
Nr 304/XLIX/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Otwockiemu i jego jednostkom 
podległym.  

49. Pozytywnie zaopiniowano planowaną rozbudowę ul. Ługi na odcinku od ul. Okrzei do 
ul. Danuty w Otwocku.   

50. Na wniosek Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek, postanowiono                                          
o współfinansowaniu organizacji koncertu kabaretu „Hrabi” w kwocie 3.000,00 zł,               
w tym 1.500,00 zł  szkolenie: ABC Wolontariusza i Pierwsza Pomoc. 

51. Zapoznano się z informacją Zarządu Dróg Powiatowych nt. sprawowania nadzoru                     
i kontroli nad działalnością ZDP  w Otwocku. 

52. Wskazano: 
- Pawła Rupniewskiego - Wicestarostę, 
- Romana Zdunika  - Członka Zarządu, którzy z ramienia Zarządu Powiatu 
podpiszą dokumenty dotyczące wydarzenia pn.: Dożynki Województwa 
Mazowieckiego”.  

53. Postanowiono o zabezpieczeniu w budżecie powiatu na 2016 rok kwoty 5.000,00 zł               
z przeznaczeniem na remont elewacji przy wejściu do budynku Biblioteki.  

54. Przyjęto do wiadomości pismo Prezes PCZ Sp. z o.o. Henryki Romanow informujące                
o wstrzymaniu przyjęć pacjentów do oddziału pediatrii z powodu awarii rur 
kanalizacyjnych. 

55. Wyznaczono 
- Pawła Rupniewskiego - Wicestarostę, 
- Romana Zdunika  - Członka Zarządu, 
- oraz dwóch radnych, jako delegację Powiatu Otwockiego do uczestnictwa                          
w obchodach 25 rocznicy Dnia Niepodległości Ukrainy w dniach 22-24 sierpnia               
2016 r.  

56. Wyrażono zgodę na podpisanie porozumienia o rozwiązaniu umowy Nr 
198/CRU/2016/KP z dnia 25.05.2016 r. ze Stowarzyszeniem „GLORIA” dot. występów 
orkiestry Stowarzyszenia na Kresach Wschodnich. 

57. Wyrażono zgodę na zmianę przeznaczenia dotacji na 2016 r. udzielonej z budżetu 
powiatu uchwałą Nr CLXI/62/16 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 20 stycznia 2016 r. 
w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu 
Otwockiego; (zmiana całkowitego kosztu inwestycji oraz przeznaczenia dotacji na               
2016 r. i jej wykorzystanie na przeprowadzenie prac konserwacyjnych na urządzeniach 
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objętych nowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, przedłożonym przy ww. 
piśmie z dnia 14.07.2016 r.).   

58. Postanowiono o wykonaniu remontu w pomieszczeniach biurowych Wydziału 
Architektury i Budownictwa w budynku Starostwa przy ul. Komunardów 10                        
w Otwocku.  

59. Postanowiono o zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości 135.000,00 zł                    
z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej 
na remont z przebudową skrzydła wraz z niezbędnymi instalacjami; (według 
opracowanej koncepcji). 

60. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy z Miastem Otwock w przedmiocie 
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie ciągu 
pieszo rowerowego oraz miejsc parkingowych w ul. Poniatowskiego (na odc. od                   
ul. Andriollego do ul. Filipowicza). 

61. Zaakceptowano protokół z rokowań w dniu 20.07.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości 
odszkodowania  za grunt wydzielony na poszerzenie drogi publicznej (powiatowej)              
ul. Żeromskiego w Otwocku stanowiący działkę ew. nr 12/25 o pow. 109 m2 z obr. 242. 

62. Zaakceptowano protokół z rokowań w dniu 20.07.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości 
odszkodowania  za grunt wydzielony na poszerzenie drogi publicznej (powiatowej)               
ul. Żeromskiego w Otwocku stanowiący działkę ew. nr 13/16 o pow. 28 m2 z obr. 242. 

63. W związku z zamiarem złożenia przez Gminę Wiązowna wniosku o dofinansowanie             
w ramach Programu „Razem Bezpieczniej”, edycja 2016-2017, cel: „Zwiększenie 
bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia 
lokalnych systemów bezpieczeństwa, wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia                   
w przedmiocie realizacji zadania polegającego na podniesieniu bezpieczeństwa na 
drogach powiatowych: Nr 2705W ul. Kościelna w Wiązownie, Nr 2702W ul. Szkolna            
w Zakręcie, Nr 2709W ul. Mazowiecka w Malcanowie, Nr 2709W ul. Napoleońska               
w Gliniance, poprzez m.in. wykonanie stałej organizacji ruchu drogowego przy 
placówkach oświatowych. 

 
Protokół Nr 89/16 z dnia 10.08.2016 r. 
64. Postanowiono o zgłoszeniu do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej  na lata 2016-2019 następującego zadania:    
- przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w m. 
Otwock, Pogorzel, Stara Wieś (Etap V: przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W                        
w miejsc. Pogorzel i Otwock, gm. Celestynów i Otwock). 

65. Postanowiono o przesunięciu środków z istniejących pozycji budżetu powiatu                      
w wysokości 35.000,00 zł; (jako zabezpieczenie w planie wydatków majątkowych 
Powiatu Otwockiego) z przeznaczeniem na przebudowę mostu na przepust w ciągu drogi 
powiatowej Nr 2741W Kołbiel – Sufczyn w Kołbieli. 

66. Pozytywnie zaopiniowano wniosek o opinię wymaganej do uzyskania zgody na 
realizację inwestycji drogowej  „Budowa mostu przez rzekę Świder w km 0+933,36 
wraz z dojazdami, łączącego ul. Jana Pawła II w Otwocku (droga powiatowa Nr 2757W) 
z ul. Sikorskiego w Józefowie (droga powiatowa nr 2769W), gmina Otwock i Józefów, 
Powiat Otwocki”. 

67. Pozytywnie zaopiniowano wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dla budowy ścieżki rowerowej i chodnika w pasie drogi powiatowej 
nr 2759W – ul. Narutowicza w Otwocku. 

68. Pozytywnie zaopiniowano nowy projekt zjazdu ZZU Karczew; (sprawa opracowania 
dokumentacji projektowej gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji 
Rembelszczyzna – Mory II – Wola Karczewska). 

69. Pozytywnie zaopiniowano propozycje zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg 
gminnych w Karczewie: 
- ul. Generała St. Grota Roweckiego na odcinku od ul. Ks. Bp. Władysława Miziołka do 
ul. Generała Józefa Bema, 



 6

-  ul. Generała Andersa na odcinku od. ul. Ks. Bp. Władysława Miziołka do ul. Generała 
Józefa Bema, 
- ul. Generała Zygmunta Berlinga na odcinku od granicy administracyjnej m. Karczewa 
do ul. Generała Józefa Bema, 
- ul. Generała Gen. Władysława Sikorskiego na odcinku od granicy administracyjnej m. 
Karczewa do ul. Generała Józefa Bema wraz z rozwidleniem w kierunku wschodnim do 
działki nr ew. 52 obręb 5, 
- ul. bez nazwy na odcinku od ul. Generała Józefa Bema do ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, 
- ul. bez nazwy na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Częstochowskiej. 

70. Pozytywnie zaopiniowano propozycję zaliczenia ul. Generała Józefa Bema w Karczewie 
na odcinku od działki nr ew. 30/32 poprzez działki nr ew.: 30/2, 29/6, 28/1, 27/14, 19/1, 
do działki nr ew. 15/3 – włącznie wszystkie z obrębu 5, jako kontynuacji istniejącej ww. 
drogi gminnej (Nr 271705W) do ul. Generała Józefa Hallera w Karczewie. 

71. Pozytywnie zaopiniowano propozycję przekazania w zarządzanie Gminie Wiązowna 
drogi powiatowej Nr 2703W Góraszka-Boryszew, w związku z ubieganiem się przez 
Gminę o dofinansowanie budowy ww. drogi z NPPDL, w zakresie zadań zarządcy drogi 
określonych w art. 20 pkt 2-4 ustawy z dnia  21 marca 1985 r. o drogach publicznych.    

72. Na wniosek Gminy Celestynów w sprawie wydłużenia odcinka projektowanego 
chodnika w m. Dąbrówka, postanowiono, iż obecnie nie jest możliwe zwiększenie 
zakresu opracowywanej obecnie koncepcji budowy chodnika  w m. Dąbrówka, bowiem 
zgodnie z ogłoszeniem o zamówienie publiczne, którego przedmiotem było opracowanie 
koncepcji budowy chodnika, wskazany zakres obejmował odcinek od istniejącego 
chodnika w m. Stara Wieś do istniejącego chodnika w m. Dąbrówka. W związku                       
z powyższym Zarząd Powiatu oczekuje na dokonanie przez Radę Gminy Celestynów 
zmian w budżecie gminy – przesunięcia środków w wysokości 5.900,00 zł wnikających 
z oszczędności wykonania koncepcji budowy chodnika w m. Jatne - Dyzin oraz w m. 
Dąbrówka – Stara Wieś, celem realizacji zadania o którym mowa powyżej.     

73. Pozytywnie zaopiniowano wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dla budowy drogi gminnej – ul. Czerskiej  na odc. od ul. 
Łukasińskiego do ul. Wiejskiej w Otwocku. 

74. Wyrażono zgodę na przeprowadzenie renowacji boiska (miejsca wyznaczonego przez 
Wydział Zarządzania Kryzysowego jako lądowisko dla helikopterów celem realizacji 
świadczeń medycznych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego) przez Starostwo                          
z własnych środków, pod nadzorem OKS. 

75. Wniosek radnego Miasta Otwocka Marka Leśkiewicza w sprawie implementacji waluty 
równoległej/lokalnej na terenie Miasta Otwocka uznano jako ofertę współpracy. 
Postanowiono o wystąpieniu do wnioskodawcy z prośbą o wskazanie gmin w których 
został wdrożony program implementacji.  

76. Zwrócono się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przygotowanie 
dokumentów niezbędnych do wdrożenia programu Karty Dużej Rodziny na terenie 
Powiatu Otwockiego.  

77. Wyrażono zgodę na objęcie patronatem Starosty wydarzenia Gala Victores w celu 
upamiętnienia zwycięstwa Jana III Sobieskiego w bitwie pod Wiedniem dn.                            
8 października 2016 r. 

 
Protokół Nr 90/16 z dnia 17.08.2016 r.  
78. Zapoznano się z aktualną sytuacji w PCZ Sp. z o.o. ze szczególnym uwzględnieniem 

zaistniałej sytuacji na Oddziale Pediatrycznym. 
79. Zapoznano się z  wynikami naboru w placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Otwocki na rok 2016/2017. 
80. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr 93/CRU/2016 z dnia 4 kwietnia 

2016 z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 
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Otwockiemu polegającej na wykonaniu zadania: „Projekt i budowa ciągu pieszo-
rowerowego oraz remont chodników w ul. Przewoskiej”. 

 
Protokół Nr 91/16 z dnia 23.08.2016 r. 
81. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego            

w sprawie pomocy rzeczowej w postaci przekazania dokumentacji technicznej na 
przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową 
nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w miejscowości 
Celestynów, na terenie gminy Celestynów, powiat otwocki, województwo 
mazowieckie; pod warunkiem wyrażenia zgody przez Radę Powiatu na wykup terenów 
pod ww. inwestycję.  

82. Wyrażono zgodę na dokonanie zmian budżetowych w dziale 63003: 
- w poz. „Stworzenie/Rozwój i serwis aplikacji mobilnej zawierającej interaktywne 
opisy szlaków turystycznych i przewodnik o atrakcjach turystycznych w powiecie”, 
proponuje się przenieść środki w kwocie 3000,00 zł z: §4170-2350,00 zł; §4120-                
100,00 zł; §4110-550,00 zł) na §4300, 
- z pozycji pn. „Zakup akcydensów okolicznościowych oraz informacyjnych”, 
proponuje się przenieść kwotę 4 000,00 zł (§4300-1000,00 zł; §4210-3000,00 zł) do 
poz. pn. „Stworzenie/Rozwój i serwis aplikacji mobilnej zawierającej interaktywne 
opisy szlaków turystycznych i przewodnik o atrakcjach turystycznych w powiecie” 
(§4300), 
oraz podpisanie umowy z firmą Amistad Sp. z o.o. na kwotę 18 081,00 zł za wykonanie 
aplikacji mobilnej oraz na comiesięczną kwotę 200,00 zł za utrzymanie na serwerze 
aplikacji oraz wsparcie techniczne. 

83. W związku z wnioskiem Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w sprawie zwiększenia 
dotacji na prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej  w 2016 r. postanowiono                   
o rozpatrzeniu ww. wniosku w przyszłorocznym budżecie powiatu.   

84. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Stowarzyszenia Kultury Mazowsza                             
z 16 sierpnia 2016 r. na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: „XIV Przegląd Chórów 
Powiatu Otwockiego” w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz na stronie internetowej www.powiat-
otwocki.pl oraz rozpocząć procedurę zbierania uwag do oferty, zgodnie z art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie. 

85. Zaakceptowano treść odpowiedzi kierowanej do Wojewody Mazowieckiego:   
- w sprawie przekazania uchwały Nr CCXXXV/86/16 Zarządu Powiatu  w Otwocku                 
z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Panu Grzegorzowi Michalczykowi 
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku, ul. 
Pułaskiego 7, oraz poinformowania o poczynionych ustaleniach, 
- w sprawie przekazania uchwał: 

- Nr CCXXXV/86/16 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 29 czerwca 2016 r.                         
w sprawie powierzenia Panu Grzegorzowi Michalczykowi stanowiska dyrektora 
Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku, ul. Pułaskiego 7,  

- Nr CCXXXVI/86/16 Zarządu Powiatu  w Otwocku z dnia 29 czerwca 2016 r.                        
w sprawie powierzenia Pani Apolonii Żołądek stanowiska dyrektora  Zespołu Szkół 
Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. 
Konopnickiej 3, oraz poinformowania o poczynionych ustaleniach. 
 

Przewodniczący Zarządu   
Mirosław Pszonka 

 
 
 

 


