
 1

 

SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 24 sierpnia 2016  r. do dnia 12 października 2016 r.  

 
W wyżej wymienionym okresie odbyło się 12 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 92/16, 93/16, 

94/16, 95/16, 96/16, 97/16, 98/16, 99/16, 100/16, 101/16, 102/16, 103/16). 
 

I.  Opracowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 92/16 z dnia 26.08.2016 r. 
1. Przekazania skargi.  

 
Protokół Nr 96/16  z dnia 09.09.2016 r. 
2. Wyrażenia zgody na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2703W                  

w m. Boryszew”, wprowadzenia ww. zadania do planu budżetu Powiatu na rok 2017 
oraz udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wiązowna na 
wykonanie zadania pn. „Budowa drogi Gminnej 270820W w m. Boryszew”, 

3. Zabezpieczenia w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2017 środków finansowych na 
realizację zadania pn. „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)”. 
 

Protokół Nr 102/16 z dnia 05.10.2016 r.  
4. Zmieniająca uchwałę Nr 7/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji 

Budżetowej. 
5. Zmieniająca uchwałę Nr 11/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania 

Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. 
 
Protokół Nr 103/16 z dnia 12.10.2016 r.  
6. 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. 
7. 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. 

8. Zmian w uchwale Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 września               
2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej 
uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi 
uchwały budżetowej, 

9. Udzielenia poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                   
i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

10. Zmieniająca uchwałę Nr 8/II/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji 
Rozwoju Gospodarczego. 

 
II. Zostały podj ęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 
Protokół Nr 93/16 z dnia 29.08.2016 r. 
11. Wystąpienia do Kuratora Oświaty w Warszawie  o wydanie opinii w trybie art. 38 ust. 1 

pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w przedmiocie możliwości 
odwołania Pana Grzegorza Michalczyka ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. 
Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku bez wypowiedzenia. 
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Protokół Nr 94/16 z dnia 31.08.2016 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. Określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 Rady 

Powiatu w Otwocku. 
14. Odwołania Pana Henryka Matoska ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. 

Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku, ul. Pułaskiego 7. 
15. Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Otwocku, ul. Pułaskiego 7. 
16. Ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 
17. Przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych  dodatku motywacyjnego. 
18. Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej                    

w Otwocku. 
 

Protokół Nr 95/16 z dnia 07.09.2016 r.  
19. Wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością znajdującą się             

w zasobie nieruchomości Powiatu Otwockiego, położoną w pasie drogi powiatowej nr 
2772W. 

20. Wyrażenia zgody na wykonanie budowy drugiego zjazdu z drogi powiatowej na teren 
Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury  w Otwocku,  przy ul. Poniatowskiego 10. 

 
Protokół Nr 97/16 z dnia 13.09.2016 r.  
21. 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. 
22. Przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego placówki opiekuńczo – wychowawczej Domy 

dla Dzieci w Otwocku. 
 
Protokół Nr 98/16 z dnia 16.09.2016 r. 
23. Powierzenia Pani Apolonii  Żołądek stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - 

Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku, ul. Konopnickiej 3. 
 
Protokół Nr 99/16 z dnia 21.09.2016 r.  
24. 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. 
 
Protokół Nr 100/16 z dnia 28.09.2016 r.   
25. 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. 
26. Zaopiniowania projektu „Program Ochrony Środowiska dla  Gminy Wiązowna na lata 

2016 – 2019 z perspektywą do 2023 r.” 
27. Wyrażenia zgody na umorzenie części zobowiązania oraz na rozłożenie na raty 

pozostałej części należności z tytułu ustanowienia służebności gruntowej polegającej na 
prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gruntową stanowiącą własność 
Skarbu Państwa, położoną w Otwocku, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków 
jako działka ew. nr 33/3 o pow. 0,0808 ha z obr 33. 
 

Protokół Nr 102/16 z dnia 05.10.2016 r.  
28. Przystąpienia do programu „Rok Rzeki Wisły 2017”. 
 
Protokół Nr 103/16 z dnia 12.10.2016 r.  
29. 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. 
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30. Wyrażenia zgody na postawienie magazynu epizootycznego na nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku przy ul.                    
Andriollego 80, ozn. jako dz. ew. nr 9/8 w obr. 145. 

 
III. Zarz ąd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 
Protokół Nr 94/16 z dnia 31.08.2016 r. 
31. Wyrażono zgodę na umorzenie należności z tytułu odsetek objętych notą nr 1/2016                 

z dnia 5 kwietnia 2016 r. wystawioną dłużnikowi -  PCZ Sp. z o.o. na kwotę                     
33.193,96 zł. 

32. Postanowiono włączyć się i uczestniczyć we współorganizacji „Projektu Rotmistrz 
Pilecki Bohater Niezwyciężony”. 

33. Wyrażono zgodę na udział powiatu w „Programie rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w celu dofinasowania z budżetu państwa 
zadań: 
-  przebudowa drogi powiatowej nr 2703W w miejscowości Boryszew i Góraszka, gmina 
Wiązowna, 
- kontynuacja zadania przebudowy drogi na odcinku od Pogorzeli do  ul. Narutowicza            
w Otwocku. 

 
Protokół Nr 95/16 z dnia 07.09.2016 r.  
34. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w kwocie 2.000,00 zł zadania publicznego, 

realizowanego przez Stowarzyszenie Kultury Mazowsza pt. „XIV Przegląd Chórów 
Powiatu Otwockiego”. 

35. Wyrażono zgodę na: 
- przystąpienie do współorganizacji programu „Roku Rzeki Wisły 2017”, 
- udział delegacji w spotkaniu koordynacyjnym Roku Rzeki Wisły 2017 w dn.                    
17.09.2016 r. Skład delegacji: Członek Zarządu Roman Zdunik, Kierownik Biura 
Kultury i Promocji Jędrzeja Sudnikowicza, Inspektor w Biurze Kultury i Promocji 
Magdalena Grzegrzółka, Podinspektor  w Biurze Kultury i Promocji Katarzyna Bajer,  
- rozpatrzenie możliwości uwzględnienia środków w budżecie na rok 2017 
przeznaczonych na działania w ramach programu „Roku Rzeki Wisły 2017”. 

36. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu Nr 1/2016 do umowy Nr 125/CRU/2016 z dnia  
28 kwietnia 2016 r. z Gminą Celestynów w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej 
dla powiatu 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. 

37. Przyjęto wniosek o wytypowanie do udziału osób fizycznych lub prawnych, a także 
innych podmiotów, które mają szczególne zasługi w zakresie promocji Powiatu 
Otwockiego w konkursie Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

 
Protokół Nr 97/16 z dnia 13.09.2016 r. 
38. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksów z Miastem Otwock w przedmiocie: 

- aneks nr 1 do umowy Nr WIN 9/2016 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej powiatowi polegającej na wykonaniu projektu i budowie ciągu 
pieszo-rowerowego w ul. Kraszewskiego (na odc. od ul. Brzozowej do ronda Żołnierzy 
AK, IV rejonu Otwock-Fromczyn) – I Etap, 
- aneks nr 1 do umowy Nr WIN 10/2016 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej powiatowi polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego                                          
w ul. Narutowicza – Etap II, 
-  aneks nr 1 do umowy Nr WIN 11/2016 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie udzielenia 
pomocy rzeczowej powiatowi polegającej na wykonaniu projektu i budowie ciągu 
pieszo-rowerowego w ul. Tatrzańskiej na odc. od ul. Narutowicza do ul. Reymonta. 
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39. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 2 do umowy Nr CRU/179/2016 z dnia 
27.04.2016 r. z Gminą Wiązowna w przedmiocie pomocy rzeczowej dla powiatu na 
modernizację drogi  powiatowej nr 2713W w m. Wola Ducka/Wola Karczewska. 

40. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy Nr CRU 153/2016 z dnia 
06.04.2016 r. z Gminą Wiązowna w przedmiocie pomocy rzeczowej dla powiatu na 
modernizację drogi  powiatowej nr 2708W we wsi Pęclin. 

41. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy Nr CRU 180/2016 z dnia 
27.04.2016 r. z Gminą Wiązowna w przedmiocie pomocy rzeczowej dla powiatu na 
modernizację drogi  powiatowej nr 2701W we wsi Majdan, Izabela, Michałówek, 
Duchnów. 

42. Wyrażono zgodę na złożenie wniosku do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych o nadanie medalu „Pro Partia” Panu Robertowi Bellerowi. 

43. Postanowiono włączyć się do współorganizacji wydarzenia rajdu rowerowego „Śladami 
kolejki wąskotorowej” organizowanego przez Dzielnice Wawer Miasta Stołecznego 
Warszawy. Kwota współorganizacji – 500,00 zł. 
 

Protokół Nr 99/16 z dnia 21.09.2016 r.  
44. Wyrażono zgodę na nawiązanie współpracy w zakresie optymalizacji świadczeń usług 

związanych z obsługą przez Wydział Komunikacji i Transportu mieszkańców gminy 
Wiązowna oraz firm leasingowych mających siedzibę na terenie gminy Wiązowna.   

45. Wyrażono zgodę na zawarcie  Aneksu do umowy nr 94/CRU/2016 z dnia 04.04.2016 r. 
w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi polegającej na budowie ciągu 
pieszo-rowerowego w ul. Majowej (na odc. od ul. Bagatela do ul. Otwockiej). 

46. W związku z przekazanym przez Pana Marka Leśkiewicza Radnego Miasta Otwocka 
Listu intencyjnego w sprawie budowy obiektu biurowo-usługowo-handlowego,                       
a między innymi dla potrzeb Starostwa Powiatowego, wypracowano stanowisko                       
o braku  na chwilę obecną zainteresowania budową centrum administracyjnego, z uwagi 
na  inne wizje rozwiązania problemu lokalowego Starostwa.   

 
Protokół Nr 100/16 z dnia 28.09.2016 r.   
47. Omówiono współpracę organów: Zarząd Powiatu, Zgromadzenie Wspólników                       

PCZ Sp. z o.o., Zarząd PCZ Sp. z o. o., Rada Nadzorcza PCZ Sp. z o.o., w zakresie 
funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

48. Pozytywnie zaopiniowano propozycję zaliczenia do kategorii drogi gminnej ul. Leśnej 
w Wiązownie wraz  z odcinkiem tej drogi bez nazwy w Emowie – na odcinku od ul. 
Lubelskiej w Wiązownie do drogi krajowej nr 17 w Emowie. 

49. Pozytywnie zaopiniowano wniosek o  uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dla budowy drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica 
Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”, Zadanie „C” od 
węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła) o długości                      
ok. 7,5 km.” Kontrakt Nr 137/2015. 

50. Postanowiono o przyznaniu z budżetu powiatu na 2017 rok wsparcia finansowego                    
w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na  organizację w powiecie  wydarzenia 
„SACROSONG – 2017”. Pomysłodawca wydarzenia Klub Twórczego Myślenia.                      

51. Na wniosek Pana Dariusza Labriga Prezesa Zarządu UKS Wilki Otwock w sprawie 
wynajmu hali sportowej ZSE-G w Otwocku na Mistrzostwa Polski we Freestyle’u, 
utrzymano w mocy decyzję wyrażoną w piśmie Nr S.OS.V.0330.47.2016 Członka 
Zarządu Anety Bartnickiej, tj. decyzję  w tejże sprawie, na podstawie trwałego zarządu, 
podejmie dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku Pani 
Apolonia Żołądek. 

52. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miastem Otwock w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej powiatowi polegającej na przebudowie chodników przy ul. Armii Krajowej 
na odcinku od  ul. Sosnowej do ul. Hożej w Otwocku. 
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53. W związku z pismem Fundacji EUROPA 112 w sprawie propozycji przeprowadzenia 
szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, prowadzone przez członków policyjnych 
oddziałów antyterrorystycznych postanowiono, aby przeprowadzić szkolenie w innym 
terminie, ze względu na liczne obowiązki  pracowników objętych szkoleniem. 

 
Protokół Nr 101/16 z dnia 29.09.2016 r.  
54. Na wniosek Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. Henryki Romanow, wyrażono zgodę na 

poręczenie dofinansowania w formie umowy pożyczki, której wartość wynosi 
75.133,04 zł (słownie siedemdziesiąt pięć tysięcy, sto trzydzieści trzy 04/100), 
zawieranej w związku z programem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska              
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wspierania zadań z zakresu ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zadań związanych z odzyskiwaniem ciepła                
w wentylacji. 

 
Protokół Nr 102/16 z dnia 05.10.2016 r.  
55. Podjęto decyzję o zakupie biletów lotniczych  dla Państwa J. i D.P. z przeznaczeniem 

na  wyjazd  na Pierwsze Mistrzostwa  Europy  Tancerzy Niewidomych  w Londynie               
w dn. 15-16 października 2016 r. w ramach promocji powiatu. 

56. W związku z wnioskiem Gminy Karczew w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
powiatowi na remont chodnika w pasie drogi powiatowej w ul. Adama Mickiewicza (na 
odcinku od skrzyżowania ul. Dojazd z ul. Wierzbową), postanowiono o następującej 
formie współpracy przy realizacji ww. inwestycji: 
- wyrażenie zgody  na  realizację inwestycji  drogowej  przez Gminę Karczew, 
- dofinansowanie wyżej wymienionego zakresu robót przynajmniej do kosztów 
materiałowych, 
- wykonanie ewentualne wymienionych prac uzależnione od warunków 
atmosferycznych. 

57. Postanowiono o skierowaniu do Komisji Rozwoju Gospodarczego umowy z Gminą 
Otwock w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu                          
z przeznaczeniem na modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 
Karczewskiej z ul. Matejki w Otwocku, celem zajęcia stanowiska. 

58. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy nr 184/CRU/2016 w sprawie 
udzielenia Powiatowi Otwockiemu pomocy rzeczowej przez Gminę Otwock                           
w przedmiocie wykonania projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okrzei              
z ul. Rycerską. 

59. Wydelegowano do uczestnictwa w Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Panią Anetę Bartnicką i Pana Krzysztofa Boczarskiego. 

60. Zaakceptowano treść protokołu z rokowań w sprawie ustalenia wysokości 
odszkodowania za grunt wydzielony na poszerzenie drogi publicznej (powiatowej nr 
2705W) oznaczony w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 579/1 położony we wsi 
Kąck gm. Wiązowna o pow. 55m 2. 

61. Na wniosek Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w sprawie 
wyrażenia  zgody na wykonanie przyłączy światłowodowych pomiędzy budynkami 
należącymi do Powiatowego Centrum Zdrowia  Sp. z o.o. w Otwocku, wypracowano 
stanowisko, iż organem właściwym do podejmowania decyzji dotyczących Spółki, 
zgodnie z  zapisami kodeksu spółek handlowych, postanowieniami umowy sp. z o.o. 
jest zarząd spółki.  

 
Protokół Nr 103/16 z dnia 12.10.2016 r.  
62. Przyjęto „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 
63. Wyrażono zgodę na wykup przez Państwa S., M. i B. A. lokalu nr 3 wraz                                

z przypadającym udziałem w prawie użytkowania wieczystego powiatu wynoszącym 
1852/36704 części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność powiatu, 
usytuowanego  w Józefowie przy ul. Głównej, w trybie bezprzetargowym. 
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64. W kwestii współpracy pomiędzy Zarządem PCZ Sp. z o.o., Radą Nadzorczą PCZ                   
Sp. z o.o., Zarządem Powiatu, mającej na celu podniesienie jej efektywności, 
postanowiono o uczestniczeniu Członka Zarządu na każdym posiedzeniu Rady 
Nadzorczej PCZ  Sp. z o.o.  

65. Zaakceptowano treść projektu umowy z Gminą Karczew w przedmiocie udzielenia 
powiatowi pomocy rzeczowej polegającej na wykonaniu projektu zmiany organizacji 
ruchu oraz zakupu jednego lustra celem zamontowania na drodze powiatowej nr 2729W 
w Glinkach. 

66. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie wykorzystania drewna pozyskanego 
z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych, postanowiono 
rozdysponować drewno przy udziale  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dla 
najuboższych mieszkańców Powiatu Otwockiego. 

 
 
 
Przewodniczący Zarządu 
     
      Mirosław Pszonka  


