
SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku

w okresie od dnia 13 października 2016 r. do dnia 14 grudnia 2016 r.

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 12 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 104/16, 
105/16, 106/16, 107/16, 108/16, 109/16, 110/16, 111/16, 112/16, 113/16, 114/16, 115/16).

I. Opracowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące:

Protokół Nr 104/16 z dnia 14.10.2016 r.
1. Przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji.
2. Organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo -  księgowej i organizacyjnej 

szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Otwocki.

3. Nadania Statutu Oświacie Powiatowej w Otwocku.

Protokół Nr 110/16 z dnia 14.11.2016 r.
4. Skargi Pana na działanie Starosty Otwockiego.
5. Skargi Pani na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
6. Skargi Pani na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.
7. Przekazania wniosku.

Protokół Nr 112/16 z dnia 23.11.2016 r.
8. Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Protokół Nr 113/16 z dnia 30.11.2016 r.
9. Zmiany uchwały Nr 126/XVIII/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 października 

2016 r. w sprawie poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. 
z 0.0. w Otwocku przy ul. Batorego 44.

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. 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.

12. Skargi Pana na działanie Starosty Otwockiego.
13. Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew na dofinansowanie zadań własnych 

bieżących w związku ze zniszczeniami w wielu gospodarstwach rolnych we wsi Glinki 
i Ostrówek wskutek nawałnicy i gradobicia.

14. Organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo -  księgowej i organizacyjnej 
szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.

15. Nadania Statutu Oświacie Powiatowej w Otwocku.
16. Zmiany uchwały Nr 102/XIV/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 17 maja 2016 r. 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które 
zostaną przeznaczone środki PFRON.

Protokół Nr 114/16 z dnia 07.12.2016 r.
17. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem Otwockiem a Gminą 

Otwock
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Protokół Nr 115/16 z dnia 14.12.2016 r.
18. Zatwierdzenia do realizacji w latach 2017-2018 projektu pn. „Aktywni w życiu 

i w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla 
Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 
9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020.

19. Skargi Pana na działanie Starosty Otwockiego.
20. Przekazania skargi oraz wniosku.
21. Przekazania wniosku.
22. Trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla niepublicznych 

szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystywania.

23. 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.

24. 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.

25. Wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016.
26. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok.
27. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2017-2031.

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące:

Protokół Nr 106/16 z dnia 27.10.2016 r.
28. 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 107/16 z dnia 02.11.2016 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.
30. Wykonania uchwały Nr 310/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 

23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, oznaczonej jako 
działka ew. nr 13/9 o pow. 0,1754 ha z obr. 5 w Otwocku wraz z udziałem wynoszącym 
1/3 części w prawie własności do działki ew. nr 13/11 o pow. 0,0182 ha z obrębu 5 -  
stanowiącej drogę wewnętrzną; z ceną wywoławczą w wysokości 300.000,00 zł.

31. Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie 
Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Protokół Nr 108/16 z dnia 07.11.2016 r.
32. Powołania członków Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów i rokowań na 

zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Otwockiego.

Protokół Nr 109/16 z dnia 09.11.2016 r.
33. Upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, 

Powiatu Otwockiego, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki 
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 15 listopada 2016 r

34. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 
w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu 
Otwockiego w 2017 roku.
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Protokół Nr 110/16 z dnia 14.11.2016 r.
35. Projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.
36. Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na 

lata 2017-2031.
37. Udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej- 

Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 do reprezentowania interesów Powiatu 
Otwockiego we wszelkich sprawach dotyczących realizacji projektu „KWALIFIKACJE 
PO ANGIELSKU -  MOBILNA KADRA EDUKACYJNA” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

38. 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 111/16 z dnia 17.11.2016 r.
39. 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 112/16 z dnia 23.11.2016 r.
40. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego.
41. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj ącego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego.
42. Zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Młodzież z przyszłością. Rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów szkół z Powiatu Otwockiego” współfinansowanego 
z Unii Europejskiej w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -  
2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Oświaty Powiatowej w Otwocku do 
podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu.

Protokół Nr 113/16 z dnia 30.11.2016 r.
43. 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.
44. Powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji 

zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na 
terenie Powiatu Otwockiego w 2017 roku.

45. Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla niepublicznych 
szkół posiadaj ących uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystywania.

46. Udzielenia pełnomocnictw dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych.
47. Zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku na 2016 

rok.

Protokół Nr 114/16 z dnia 07.12.2016 r.
48. Ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.
49. 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 115/16 z dnia 14.12.2016 r.
50. Uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Oświaty Powiatowej w Otwocku.
51. Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego 

z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej
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dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w drodze powierzenia zadania 
publicznego w 2017 roku.

52. Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego 
z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Centrum Interwencji 
Kryzysowej w Otwocku w latach 2017-2019.

53. Obowiązku przeprowadzenia i wdrożenia centralizacji a także określenia zasad 
rozliczania podatku od towarów i usług w Powiecie Otwockim oraz jednostkach 
organizacyjnych powiatu.

54. 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.

55. Udzielenia pełnomocnictw dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych.

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia:

Protokół Nr 104/16 z dnia 14.10.2016 r.
56. Przyjęto protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej nad sprawowaniem nadzoru 

właścicielskiego w ZP ZOZ w latach 2011-2012 oraz w Powiatowym Centrum Zdrowia 
Spółka z o.o. w okresie od 2012 r. do dnia kontroli.

Protokół Nr 105/16 z dnia 19.10.2016 r.
57. Wyrażono zgodę na wejście Pani L.C. do budynku „Dziadka” usytuowanego w Otwocku 

przy ul. Mickiewicza, oraz udostępnienie dokumentacji zgromadzonej w tut. Starostwie 
na potrzeby przygotowywanej na zlecenie Mazowieckiego Konserwatora Zabytków tzw. 
białej karty tj. dokumentacji konserwatorskiej.

58. Wyrażono zgodę na zwiększenie stawki za nadzór nad gospodarką leśną dla 
Nadleśnictwa Celestynów do wysokości 14,50 zł/ha w 2017 roku.

59. Wyrażono zgodę na zwiększenie stawki za nadzór nad gospodarką leśną dla 
Nadleśnictwa Mińsk do wysokości 14,50 zł/ha w 2017 roku.

60. Przyjęto sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn. „Wieczornica od Piasta do 
Grota”, realizowanego przez Fundację Ad Futurum.

61. Na wniosek Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. Henryki Romanow o udzielenie pożyczki 
w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Spółki, 
postanowiono o uruchomieniu przez Panią Prezes środków z lokaty jaką posiada Spółka.

62. Przyjęto protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków na zadania realizowane 
w zakresie kultury, promocji, sportu i turystyki w ramach współpracy z organizacjami od 
2014 r. do 2016 r.

Protokół Nr 106/16 z dnia 27.10.2016 r.
63. Poparto projekt inwestycyjny „Marina Otwock” przedstawiony przez Pana Marka 

Leśkiewicza radnego Miasta Otwocka.
64. Wyrażono zgodę na zaproszenie 6-osobowej delegacji z Chin -  Prowincja Jiangsu.
65. Wyrażono zgodę na zawarcie z Gminą Otwock umowy w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem na remont sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ul. Karczewskiej z ul. Matejki w Otwocku.

66. Zapoznano się z wykonaniem zadań inwestycyjnych ZDP Otwock do dnia 
26.10.2016 r.

67. Postanowiono o uiszczeniu zapłaty z odsetkami zasądzonej przez Sąd na rzecz Pań J.S 
i AT.

Protokół Nr 107/16 z dnia 02.11.2016 r.
68. Wyrażono zgodę na unieważnienie umowy nr 349/CRU/2016/KP z dnia 22 września 

2016 r. podpisanej ze Stowarzyszeniem Kultury Mazowsza na realizację zadania 
publicznego w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego pt. „XIV Przegląd Chórów Powiatu Otwockiego”,
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69. Wyrażono zgodę na podpisanie porozumienia o współorganizacji wydarzenia pt. „XIV 
Przegląd Chórów Powiatu Otwockiego” ze Stowarzyszeniem Kultury Mazowsza.

70. Na wniosek Prezes PCZ Sp. z o.o. o dofinansowanie przez powiat wkładu własnego 
Spółki do projektu „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki 
i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016”, 
zaproponowano, aby Prezes Spółki wniosła wkład własny w wysokości 15% tj. kwotę
19.494,00 zł, natomiast Zarząd w najkrótszym terminie dokona analizy możliwości 
zwrotu tejże kwoty Spółce.

71. Wyrażono zgodę na wykonanie remontu poszycia dachowego oraz rynien w budynku 
szkoły w Kołbieli przy ul. Parkowej 10, w kwocie 25.500,00 zł.

72. Pozytywnie zaopiniowano wniosek dla zadania: Zaprojektowanie i budowa drogi 
ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) -  Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez 
węzła) -  Garwolin (początek obwodnicy), Część nr 3: na odcinku Kołbiel (koniec 
obwodnicy) -  Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km. 27+900 do ok. 40+915 dług. 
ok. 13,015 km.

73. Wyrażono zgodę na wprowadzenie w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku od dnia 
1 września 2017 r. innowacji pedagogicznych w zawodach:
- technik elektryk -  klasa komputerowy projektant,
- mechanik pojazdów samochodowych -  klasa motocykle i quady,
- oraz kontynuacji w zawodzie technik logistyk klasa strażacko-ratownicza. 
Jednocześnie Zarząd Powiatu proponuje przeanalizowanie możliwości wdrożenia 
w placówce innowacji w zakresie elektroniki atomowej w tym nawiązanie współpracy 
z Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku, oraz Instytutem Wysokich 
Ciśnień.

Protokół Nr 109/16 z dnia 09.11.2016 r.
74. Pozytywnie zaopiniowano projekt: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2758W ul. 

Samorządowa i ul. Czaplickiego w Otwocku.
75. Postanowiono, aby kwotę 30 tyś zł pierwotnie zabezpieczoną na zakup nowego 

samochodu m-ki Volkswagen Furgon przeznaczyć na zakup wyposażenia dla strażaków 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

76. Wyrażono zgodę na zawarcie z Gminą Sobienie-Jeziory umowy w przedmiocie 
udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci zakupu masy bitumicznej na 
realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2751W Sobienie 
Kiełczewskie -  Zuzanów -  Czarnowiec”.

77. Wyrażono zgodę na zawarcie z Gminą Osieck umowy w przedmiocie udzielenia 
pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej na 
modernizację drogi powiatowej nr 1311W Łucznica-Natolin-Wola Władysławowska 
w miejscowości Natolin w kierunku Woli Władysławowskiej.

78. Pozytywnie zaopiniowano projekt dla inwestycji pn.:
- „Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) -  Kołbiel 
(początek obwodnicy). Część I -  km 4+049-5+650”,
- „Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) -  Kołbiel 
(początek obwodnicy). Część II -  km 5+650-19+200”.

Protokół Nr 110/16 z dnia 14.11.2016 r.
79. Wyrażono zgodę na wydatkowanie środków w wysokości 2.000,00 zł przeznaczonych 

na promocję Powiatu Otwockiego podczas wyjazdu orkiestry Stowarzyszenia „Gloria” 
w dniach 10-13 czerwca 2016 r. we Lwowie, na IV Forum Gospodarcze, które odbędzie 
się 15 grudnia 2016 r.
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Protokół Nr 111/16 z dnia 17.11.2016 r.
80. Zobowiązano Oświatę Powiatową do opracowania i przedłożenia Zarządowi działań, 

mających na celu znaczące obniżenie kosztów funkcjonowania Oświaty (placówek 
oświatowych) w Powiecie Otwockim -  w terminie do końca 2016 roku.

81. Przyjęto projekt odpowiedzi do Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wszczęcia 
postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał:
- Nr 132/XVIII/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 października 2016 r. w sprawie 
organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej 
szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Otwocki,
- Nr 133/XVIII/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 października 2016 r. w sprawie 
nadania Statutu Oświacie Powiatowej w Otwocku.

82. Zobowiązano Oświatę Powiatową do opracowania informacji w sprawie planowanych 
przejść na emeryturę nauczycieli w latach 2010-2015 oraz sposobu jej realizacji 
i rozliczenia.

83. Przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych pismo Pana J.R. w sprawie odzyskania 
przejścia z bloku przy ul. Karczewskiej 49 w Otwocku na parking przed blokiem, 
celem zajęcia stanowiska w sprawie.

84. Zobowiązano Panią Anetę Bartnicką członka Zarządu, oraz Pana Pawła Rupniewskiego 
Wicestarostę do udzielenia odp. na wyciąg Nr 16 i 18 z prot. Nr 21/16 z posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

85. Wyrażono zgodę na przystąpienie do programu „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa” 
w ramach Priorytetu 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie 
i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”.

86. Pozytywnie zaopiniowano projekt budowlany dotyczący przebudowy skrzyżowania na 
skrzyżowanie typu rondo na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 797, drogi powiatowej nr 
2713W -  ul. Sw. Kazimierza z drogą gminną ul. Rękasa w m. Celestynów.

Protokół Nr 112/16 z dnia 23.11.2016 r.
87. Zatwierdzono sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu 

w Otwocku w sprawie „Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2017 rok”.

88. W  zw iązku z n ism em  firm y
odmówiono wystąpienia do Rady Powiatu w Otwocku 

w sprawie ustalenia nowych stawek za umieszczenie urządzeń infrastruktury 
telekomunikacyjnej w pasach dróg powiatowych.

89. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Fundacji Niezwyczajni z dn. 16 listopada 
2016 r. 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. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

90. Przyjęto odpowiedź Pani Anety Bartnickiej na wniosek radnego Krzysztofa 
Szczegielniaka o przekazanie oficjalnego stanowiska w sprawie działań Zarządu dot. 
unieważnienia uchwały Zarządu w sprawie powierzenia Grzegorzowi Michalczykowi 
stanowiska dyrektora na 1 rok; odp. na wyciąg Nr 18 z prot. Nr 21/16 z posiedzenia 
Komisji Edukacji Kultury i Sportu dn. 20.09.2016 r.

91. Przyjęto treść wystąpienia do dyrektora Oświaty Powiatowej w sprawie opracowania 
i przedłożenia Zarządowi propozycji działań, mających na celu znaczące obniżenie 
kosztów funkcjonowania Oświaty (placówek oświatowych w Powiecie Otwockim); 
pismo Nr S.OS.V.0023.137.2016.

92. Przyjęto odpowiedź Wicestarosty na wniosek Komisji Edukacji Kultury i Sportu 
o wyjaśnienie na piśmie uwag do działalności naszych szkół; odp. na wyciąg Nr 16 
z prot. Nr 21/16 z posiedzenia dn. 20.09.2016 r.

6

http://www.powiat-otwocki.pl


93. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. z Gminą 
Kołbiel do umowy Nr 113/CRU/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania pt.: „Modernizacja 
drogi powiatowej w Człekówce”.

Protokół Nr 113/16 z dnia 30.11.2016 r.
94. Na wniosek Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. Henryki Romanow w sprawie zakupu 

szafek dla 51 pracowników szpitala, uznano za zasadny zakup szafek, ale ze środków 
finansowych Spółki.

95. Wyrażono zgodę na zawarcie z gminą Wiązowna aneksu nr 2 do umowy Nr 
CRU/147/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na 
modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów.

96. Wyrażono zgodę na zawarcie z gminą Wiązowna aneksu nr 3 do umowy Nr 
CRU/144/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na 
modernizację drogi powiatowej nr 2713W we wsi Wola Ducka/Wola Karczewska.

97. Wyrażono zgodę na zawarcie z gminą Wiązowna aneksu nr 1 do umowy Nr 
CRU/149/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego 
w postaci przekazania wybudowanego odcinka ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi 
powiatowej nr 2709W -  na odcinku ok. 500 mb. od ul. Jeździeckiej/Żwirowej w 
Malcanowie w kierunku Dziechcińca.

98. Wyrażono zgodę na zawarcie z gminą Wiązowna porozumienia o rozwiązaniu umowy 
nr CRU/131/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego 
w postaci wykonanej dokumentacji projektowej dla realizacji modernizacji drogi 
powiatowej nr 2702 -  ul. Asfaltowa w m. Zakręt poprzez przebudowę drogi 
w granicach istniejącego pasa drogowego usytuowanego na dz. ew. nr 381 obr. Zakręt.

99. Przyjęto do stosowania zasadę, iż w przypadku wystąpienia na terenie powiatu 
otwockiego klęsk żywiołowych, powiat będzie udzielał pomocy poszkodowanym.

100. Wyrażono zgodę na dokonanie przeniesień w dziale 921, rozdział 92105: kwoty
300.00 zł z § 4110 na § 3040; kwoty 59,00 zł z § 4190 na § 4170; kwoty 4.185,00 zł 
z § 4110 na § 4300; kwoty 685,00 zł z §4120 na § 4300; kwoty 4.000,00 zł z § 4210 
na§ 4300; kwoty 2.500,00 zł z § 4260 na § 4300.

101. Wyrażono zgodę na sfinansowanie wydatku w wysokości 1.000,00 zł w innym dziale 
niż wcześniej zaplanowano i wyrazić zgodę na przeniesienie tej kwoty 
z działu 630 rozdział 63003 (§4300) do działu 750, rozdział 75075 (§4300),

102. Wyrażono zgodę na zwiększenie wydatków związanych z organizacją wydarzenia pn. 
„IV Forum Gospodarcze” i wyraził zgodę na przeniesienie kwoty w wysokości
2.919.00 zł z działu 630, rozdział 63003 w (§4300) do działu 750, rozdział 75075 
(§4300).

103. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Stowarzyszenia Kultury Mazowsza z dn. 
28 listopada 2016 r. 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. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

104. Wyrażono zgodę na pokrycie kosztów związanych z organizacją wydarzenia pn. 
„Oficjalna wizyta delegacji Komitetu Wykonawczego oraz Deputowanych miasta 
Nowowołyńsk” oraz częściowo na wydarzenie pn. „IV Forum Gospodarcze Powiatu 
Otwockiego” z kwoty pozostałej z Dożynek Wojewódzkich (11.193,79 zł dział 750, 
rozdział 75075 (§4300).

105. Pozytywnie zaopiniowano dokumentację na realizację inwestycji drogowej:
-  Remont ul. Warszawskiej na terenie miasta Otwocka. Etap I i II,
-  Budowa łącznika ul. Ługi z ul. Wiejską w Otwocku.

106. Wstępnie omówiono wniosek Prezydenta Miasta Otwocka Zbigniewa Szczepaniaka 
w sprawie dofinansowania rozszerzenia I strefy biletowej ZTM do Otwocka. 
Z warunkiem, iż Zarząd rozpatrzy szczegółowo propozycj ę zawartą w piśmie, po
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uprzednim przekazaniu szczegółowych informacji na temat etapu rozmów Miasta 
Otwocka z Zarządem Transportu Miejskiego w przedmiotowej sprawie.

107. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Gminą Sobienie-Jeziory w przedmiocie 
wspólnej realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2750W 
Warszawice-Radwanków Szlachecki ". Z warunkiem, iż wykonanie wyżej wymienionych 
prac uzależnione jest od warunków atmosferycznych w 2016 roku.

108. Wyrażono zgodę na ujęcie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa 
i modernizacja budynku przy ul. Ujejskiego 14” w wykazie wydatków niewygasających 
z upływem 2016 roku.

109. Wyrażono zgodę na zawarcie z gminą Wiązowna aneksu nr 1 do umowy z gminą 
Wiązowna w sprawie udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej na zadanie: 
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2712W w m. Kruszówiec.

110. Opracowano wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku Dariusza 
Grajdy o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Protokół Nr 114/16 z dnia 07.12.2016 r.
111. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w kwocie 3.000,00 zł zadania publicznego, 

realizowanego przez Fundację Niezwyczajni pt.: „Spotkanie Wigilijne przybliżające 
tradycje świąt dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom ".

112. Wyrażono zgodę na organizację w 2017 roku Konwentu Powiatów w Powiecie 
Otwockim.

Protokół Nr 115/16 z dnia 14.12.2016 r.
113. Wyrażono zgodę na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Przedświąteczna Przystań 
Muzyki” przez Stowarzyszenie Kultury Mazowsza.

114. Przyjęto do wiadomości protokół z kontroli wydatków na kulturę, promocję i sport 
w okresie od 2014 do dnia kontroli.

Przewodniczący Zarządu 

Mirosław Pszonka
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