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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 19 stycznia 2017  r. do dnia 22 marca 2017 r.  

 
W wyżej wymienionym okresie odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 122/17, 

123/17, 124/17, 125/17, 126/17, 127/17, 128/17, 129/17, 130/17, 131/17). 
 

I.  Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 
 

Protokół Nr 122/17 z dnia 25.01.2017 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. 

 
Protokół Nr 124/17 z dnia 03.02.2017 r. 
2. Projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego Ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia projektu sieci 
szkół ponadpodstawowych i specjalnych. 

 
Protokół Nr 125/17  z dnia 08.02.2017 r. 
3. Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew. 
4. Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew. 
5. Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew. 
6. Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiązowna. 
 
Protokół Nr 128/17  z dnia 01.03.2017 r.  
7. Przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Powiecie Otwockim na lata 2017-2018. 
 
Protokół Nr 130/17 z dnia 15.03.2017 r.  
8. Określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną 

przeznaczone środki PFRON. 
 
Protokół Nr 131/17 z dnia 22.03.2017 r. 
9. Zmieniająca uchwałę Nr 11/II/14 z dnia 18 grudnia  2014 r. w sprawie powołania 

Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. 
10. Zmieniająca uchwałę Nr 160/XXI/17 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powołania 

doraźnej Komisji Statutowej. 
11. Zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, z późn. zm. 
12. Zmian w uchwale Nr 145/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r.              

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2017-2031,            
z późn. zm. 

13. Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wiązowna na 
wykonanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej 270820W w m. Boryszew”. 

14. Dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 
szkolnego wprowadzonego Ustawą – Prawo Oświatowe oraz ustalenia planu sieci szkół 
ponadpodstawowych  i specjalnych, na okres od  1 września 2017 r. do 31 sierpnia                 
2019 r. 
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15. 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. 

16. Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiązowna. 
 
II. Zostały podj ęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 
Protokół Nr 122/17 z dnia 25.01.2017 r. 
17. Przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych  dodatku motywacyjnego.  
18. Zatwierdzenia Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy                         

w Otwocku. 
19. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3 do 
reprezentowania Powiatu Otwockiego w związku z zamiarem uczestnictwa w programie 
Erasmus + w ramach projektu „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu”, w tym 
do podpisania i złożenia  wniosku  o dofinansowanie, podpisania umowy oraz innych 
działań w imieniu Powiatu Otwockiego. 
 

Protokół Nr 123/17 z dnia 01.02.2017 r. 
20. Powołania komisji negocjacyjnej w celu przeprowadzenia rokowań i uzgodnienia 

wysokości odszkodowania za działkę gruntu pod poszerzenie drogi powiatowej – ul. 
Reymonta w Otwocku.   
 

Protokół Nr 125/17 z dnia 08.02.2017 r. 
21. Zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok,  z późn. zm. 
 
Protokół Nr 127/17  z dnia 22.02.2017r. 
22. Zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu  w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok,  z późn. zm. 
 
Protokół Nr 128/17 z dnia 01.03.2017 r.  
23. Zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu  w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok,  z późn. zm. 
 
Protokół Nr 129/17 z dnia 08.03.2017 r.  
24. Powołania komisji negocjacyjnej w celu przeprowadzenia rokowań i uzgodnienia 

wysokości odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod poszerzenie drogi 
publicznej (powiatowej) lokalnej, stanowiący działkę ew. nr 32/10  z obr. Góraszka gm. 
Wiązowna. 

25. Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku                
z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

26. Naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację 
zadań publicznych w 2017 roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; 
turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego. 

 
Protokół Nr 130/17 z dnia 15.03.2017 r.  
27. Zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22 grudnia 2016 r. – 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok, z późn. zm. 
28. Zatwierdzenia Planu Pracy na 2017 rok dla Środowiskowego Domu Samopomocy                  

w Otwocku. 
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29. 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. 

30. Wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na rzecz Powiatowej Biblioteki Publicznej    
w Otwocku zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Otwockiego, 
położonych w Otwocku przy ul. Pułaskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów jako 
działki ew. nr 41/7 o pow. 1565 m2 i nr 41/8 o pow. 1195 m2  z obr. 143, dla których Sąd 
Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste 
oznaczone numerami WA1O/00058437/9 i WA1O/00056418/6. 

 
III. Zarz ąd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 
Protokół Nr 122/17 z dnia 25.01.2017 r. 
31. Dokonano wstępnej analizy możliwości obniżenia kosztów funkcjonowania szkół                         

i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 
32. Wstępnie omówiono reformę edukacji, w tym zmieniających strukturę szkół w Polsce, 

m.in. likwidujących gimnazja wprowadzoną ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe. 

33. Zaakceptowano wybór zlecenia Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej zadania Powiatu 
Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Centrum 
Interwencji Kryzysowej  w Otwocku w latach 2017-2019. 

34. Zaakceptowano wybór zlecenia Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób                              
z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Otwocku zadania Powiatu Otwockiego                       
z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej 
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w 2017 r. 

35. Wyrażono pozytywną opinię dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Leśnej  
w Wiązownie Gminnej i jej przedłużenia bez nazwy w Emowie – Etap I – przepust na 
Kanale Boryszewskim”. 

36. Wyrażono zgodę na wsparcie finansowe szkolnych konkursów powiatowych w kwocie 
łącznej 8.000,00 zł i przekazanie ww. środków realizatorowi konkursów, którym jest 
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku. 

37. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia o współorganizacji i dofinansowanie 
wydarzenia „Zima w Świdrze. Ferie w Ognisku Świder” w kwocie 1.000,00 zł. 

 
Protokół Nr 123/17 z dnia 01.02.2017 r. 
38. Przekazano pisemne ustosunkowanie się Przewodniczącego Zarządu do ustaleń 

protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli polityki kadrowej, przebieg konkursów pod 
kątem celowości i kompetencji w Starostwie Powiatowym w Otwocku, w okresie od 
2011 r. do dnia kontroli. 

39. Postanowiono o wygaszeniu Powiatowego Gimnazjum Nr 21 w Otwocku w związku               
z nowym ustrojem szkolnym wprowadzonym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe. 

40. Postanowiono o podjęciu przez Radę Powiatu w Otwocku uchwały w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych. 

41. Postanowiono o odbyciu spotkania z Radą Pedagogiczną Powiatowego Gimnazjum Nr 
21 w Otwocku nt. ustawowej konieczności wygaszenia placówki - wstępny termin 
ustalono na dzień 9 stycznia 2017 r.  

42. Wyrażono zgodę na zakup ze środków budżetu Powiatu nagród książkowych                            
i przekazanie ich zwycięzcom konkursu XVIII Powiatowych warsztatów ekologicznych 
„Spotkania nad Świdrem” – w kwocie 1.500,00 zł. 

43. W związku z pismem Prezes Zarządu PCZ  Sp. z o.o. w sprawie umorzenia odsetek                   
w wysokości 130.040,74 zł od kwoty zadłużenia wobec Powiatu Otwockiego z tytułu 
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czynszu dzierżawnego, postanowiono o przekazaniu przedmiotowego pisma do Komisji 
Budżetowej celem wyrażenia opinii - w myśl uchwały 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. 

44. Upoważniono Zarząd Dróg Powiatowych do wszczęcia procedury przetargowej na 
zakup zamiatarki chodnikowej w formie leasingu. 

45. Pozytywnie zaopiniowano wniosek firmy MINI BUS – Komunikacja Prywatna Sp. J. 
Andrzej Mosak i Tadeusz Pleskot w sprawie  zakupu części działki o nr ewid. 94/4 obr. 
9 położonej w Karczewie będącej obecnie w użytkowaniu Zarządu Dróg Powiatowych - 
wniosek został przekazany do Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju 
Gospodarczego celem wyrażenia opinii. 

46. Postanowiono o nie zgłaszaniu Powiatu Otwockiego do współorganizacji Dożynek 
Wojewódzkich w 2017 roku, z uwagi na organizację ww. wydarzenia przez Powiat 
Otwocki w 2016 roku.   
 

Protokół Nr 124/17 z dnia 03.02.2017 r. 
47. Opracowano wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej  w przedmiocie: 

- rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci 
szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego 
Ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych                               
i  specjalnych, 
- rozpatrzenie projektu stanowiska oraz przyjęcie stanowiska Rady Powiatu                                          
w sprawie  projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. 

48. Postanowiono zorganizować 7 lutego 2017 r., (wtorek), godz. 9 00, w Starostwie 
Powiatowym  w Otwocku spotkanie  z udziałem Zarządu, Przewodniczących Rady 
Powiatu w Otwocku, Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Przewodniczącego 
Komisji Rozwoju Gospodarczego, władz Miasta Otwocka w sprawie realizacji 
inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Jana Pawła II wraz z obiektem mostowym przez rzekę 
Świder”. 

 
Protokół Nr 125/17 z dnia 08.02.2017 r. 
49. Zatwierdzono projekt wykazów i harmonogramów wydarzeń na 2017 rok: kulturalnych, 

promocyjnych, sportowych  i turystycznych. 
50. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia o współorganizacji wydarzenia pn.: 

„Dermonung, Pamiętać Otwock – koncert muzyki żydowskiej” – kwota 1.000,00 zł ze 
środków promocji. 

51. Wyrażono zgodę na udzielenie honorowego patronatu Starosty oraz wsparcie finansowe 
wydarzenia „Otwocki Jarmark Wielkanocny” poprzez ufundowanie nagród dla 
laureatów konkursu  - do kwoty 1.000,00 zł.  

52. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy o współorganizacji wydarzenia „VI Ogólnopolski 
Przegląd Teatrów Dla Dzieci „Bez Sceny” organizowanego przez Miejski Ośrodek 
Kultury w Józefowie – w kwocie 3.000,00 zł ze środków promocji. 
 

Protokół Nr 126/17 z dnia 15.02.2017 r. 
53. Wyrażono zgodę na wprowadzenie od dnia 1 września 2017 r. innowacji 

pedagogicznych: 
-  w  Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku: 

• Robotyka i programowanie – informatyka, 
• Tajemnice organizmów a medycyna – biologia, 
• Z Królową na studia – matematyka, 

- w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku: 
• Technik hotelarstwa – klasa personelu pokładowego, 
• Technik ekonomista – manager projektu, 
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• Technik ekonomista – klasa wojskowo-sportowa z angielskim językiem dowodzenia, 
• Technik żywienia i usług gastronomicznych – promotor zdrowia i urody, 
• Kelner – kompleksowe organizowanie przyjęć okolicznościowych. 

54. Wyrażono zgodę  na  rozpoczęcie postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora 
Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego                      
w Otwocku, ul.  Poniatowskiego 10. 

55. Wyrażono zgodę  na  rozpoczęcie postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora 
Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku, ul.  Pułaskiego 7. 

56. Wyrażono zgodę na zakup strażnikom Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej odzieży 
(bezrękawników z nadrukiem logo Powiatu Otwockiego) niezbędnej podczas 
wykonywania czynności  w chłodne dni -  w kwocie do 3.000,00 zł z działu 90095. 

57. Wyrażono zgodę na zawarcie  z Gminą Wiązowna umów w przedmiocie: 
- udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci wybudowanego odcinka ciągu 
pieszo-rowerowego  przy drodze powiatowej Nr 2709W w Dziechcińcu i Malcanowie, 
- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu na budowę drogi 
powiatowej Nr 2705W ul. Kącka w Wiązownie, 
- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu na modernizację 
drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka-Poręby. 
- udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu na modernizację drogi powiatowej                      
Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów, 
- udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu na modernizację drogi powiatowej                       
Nr 2713W we wsi Wola Ducka/Wola Karczewska. 

58. Pozytywnie zaopiniowano wniosek o zaliczenie do kategorii dróg gminnych drogi od ul. 
Przewoskiej do ul. Stefana Okrzei w Otwocku składającej się z dz. ew. 151/9 i 146/6                
w obr. 28 w Otwocku.   

59. W związku z pismem APTEKA CEFARM podtrzymano dotychczasowe stanowisko                 
w mocy wyrażone uchwałą Nr 62/IX/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  28 czerwca 
2011 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
Powiatu Otwockiego. 
 

Protokół Nr 127/17 z dnia 22.02.2017 r.  
60. Zapoznano się z informacją nt. realizacji zadania publicznego pn. „Obchody 75-lecia 

powstania Punktu Oporu Dąbrowiecka Góra dn. 25-26.06.2016 r. oraz Dzień Wojska 
Polskiego na Dąbrowieckiej Górze dn. 15.08.2016 r.”. 

61. Wyrażono zgodę na współorganizację wydarzenia: Turniej Szachowy organizowany 
przez Towarzystwo Przyjaciół Józefowa w kwocie 3.000,00 zł w ramach promocji                    
i sportu. 

62. Wyrażono zgodę na współorganizację wydarzenia: Koncert pt.: „Nuty Wielkiego 
Pasterza” w kwocie 5.000,00 zł. 

 
Protokół Nr 128/17 z dnia 01.03.2017 r.  
63. Odrzucono wniosek z dnia 10.10.2016 r. Pań J.S. oraz A.T. w części dotyczącej 

ustanowienia na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako 
działka ew. nr 4/3 obr. 84 w Otwocku przy ul. Tatrzańskiej (dawniej Ziemowita 7) 
stanowiącej własność wnioskodawczyń nieodpłatnej służebności gruntowej na 
nieruchomości położonej w Otwocku stanowiącej działkę ew. nr 4/4 obr. 84 stanowiącej 
własność Powiatu Otwockiego w celu eksploatacji przyłącza kanalizacyjnego. Następnie 
postanowiono o zleceniu wykonania operatu szacunkowego określającego wartość 
jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej. 

64. Postanowiono wystosować zaproszenie na spotkanie Podsekretarz Stanu Generalnego 
Konserwatora Zabytków Magdaleny Gawin z Zarządem, w celu omówienia szczegółów 
propozycji Zarządu przekazania zabytkowego budynku drewnianego przy ul. 
Mickiewicza 43/47 w Otwocku w zamian za rekompensatę w postaci przekazania na 
własność powiatu działki Skarbu Państwa - Otwock, obr. 72, nr 1/2, pow. 165921, 
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decyzja o przekazaniu własności SA I-14/77/55, współwłasność z Gminą Wyznaniową 
Żydowską, działka przy ul. Jana Kochanowskiego 10/16. 

65. Postanowiono o nagrodzeniu wyróżniającej się pielęgniarki i położnej pracującej na 
obszarze Powiatu Otwockiego kwotą  w wysokości po 2.000,00 zł netto. 

 
Protokół Nr 129/17 z dnia 08.03.2017 r.  
66. Postanowiono o promowaniu powiatu podczas uroczystości – obchody 100-lecia 

Ochotniczej Straży Pożarnej  w Kołbieli - kwota 3.000,00 zł ze środków promocji.                     
67. Postanowiono o promowaniu powiatu podczas uroczystości – obchody 90-lecia 

Ochotniczej Straży Pożarnej Otwock-Wólka Mlądzka - kwota 2.000,00 zł ze środków 
promocji.   

68. Ze względu na błędy postanowiono odrzucić ofertę z dn. 23 lutego 2017 r. 
Mazowieckiego Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych na realizację zadania 
publicznego w 2017 roku pn.: VI Edycja „Szantowisko”.   

69. Pozytywnie zaopiniowano projekt stanowiska Rady Powiatu w Otwocku w sprawie 
zastrzeżeń skierowanych do Rady Powiatu w Otwocku przez Wojewodę Mazowieckiego 
pismem z dnia 15.12.2016 r. sygn. LEX-I.40.498.2016.BB.        

70. Omówiono działalność Pana Wiktora Lacha społecznego opiekuna zabytków; 
ustanowionego Zarządzeniem Nr 39/11 Starosty Otwockiego  z dnia 3 czerwca 2011 r. 

71. Postanowiono o likwidacji (kasacji) środka trwałego będącego w ewidencji środków 
trwałych Starostwa Powiatowego w Otwocku tj. samochodu marki Opel Astra Classic 
1.4 nr rej. WOT E555. 

 
Protokół Nr 130/17 z dnia 15.03.2017 r.  
72. Postanowiono o przyznaniu Państwu S. i M. A. bonifikaty w wysokości 50% od opłaty 

rocznej za rok 2017 z tytułu użytkowania wieczystego przypadającego im udziału           
w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej                
w Józefowie przy ul. Głównej 10B, oznaczonej jako działki ew. nr 32/5 i nr 32/9 z obr. 
31, z powodu spełnienia przesłanki ustawowej. 

73. Wyrażono zainteresowanie nabyciem samochodu marki TOYOTA COROLLA. 
74. Pozostawiono bez zmian zasady wynajmowania pomieszczeń Powiatowego 

Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku, z jednoczesną obserwacją częstotliwości 
organizowania tam spotkań przez organizacje polityczne. 

75. Wyrażono zgodę na zawarcie umów z Gminą Celestynów: 
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu z przeznaczeniem na remont 
drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzycy,  
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi w formie dotacji celowej na 
realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 
chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś”, 
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi w formie dotacji celowej na 
realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 
chodnika przy drodze powiatowej Nr 2716W w miejscowości Jatne”, 
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi w formie dotacji celowej na 
realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W Kąty – Zabieżki                
w Zabieżkach”,  
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi w formie dotacji celowej na 
realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 
2722W, 2713W w miejscowości Otwock – Pogorzel – Stara Wieś”, 
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi w formie dotacji celowej na 
realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2717W – ul. 
Obrońców Pokoju oraz Wojska Polskiego w Celestynowie wraz z wykonaniem 
dokumentacji budowy chodnika na odcinku od ul. Prostej do ul. Mokrej”, 
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- w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi w formie dotacji celowej na 
realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W                           
w miejscowości Celestynów – ul. Otwocka”. 

76. Wyrażono zgodę na zawarcie umów z Miastem Otwock: 
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi polegającej na wykonaniu budowy 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okrzei i ul. Rycerskiej, 
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi polegającej na wykonaniu projektu 
i budowie odwodnienia w ul. Karczewskiej przy dz. ew. 77/17 obr. 48  w Otwocku, 
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi polegającej na budowie 
przystanków wraz z wiatami w ul. Majowej na wysokości ul. Wąskiej, na ul. 
Kraszewskiego przy ul. Chrobrego oraz przy rondzie Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock 
Fromczyn, 
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi polegającej na przebudowie 
chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej                   
w Otwocku. 
Natomiast projekty umów: 
-  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi polegającej na wykonaniu 
projektu i budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Batorego przy 
ul. Olszowej, 
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi polegającej na przebudowie 
chodników i krawężników w ul. Matejki na odcinku od ul. Karczewskiej do wysokości 
skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego wraz z wykonaniem lewoskrętu z ul. Matejki w ul. 
Karczewską w Otwocku,  
postanowiono omówić podczas spotkania Starosty z Przewodniczącym Rady Miasta 
Otwocka, Prezydentem Miasta Otwocka, oraz Przewodniczącą Komisji Budżetu                        
i Inwestycji – spotkanie zaplanowane na dzień 21.03.2017 r. 

77. Postanowiono udzielić wsparcia finansowego wydarzenia pn. „Otwocki Jarmark 
Wielkanocny” organizowanego przez Izbę Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego –                  
w kwocie 5.000,00 zł.   

78. Postanowiono o dofinansowaniu wyjazdu w Alpy młodzieży z sekcji wysokogórskiej 
działającej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci 
Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku, poprzez zwiększenie o 2.000,00 zł planu 
finansowego Ośrodka. 

 
Protokół Nr 131/17 z dnia 22.03.2017r. 
79. Pozytywnie zaopiniowano projekt stanowiska Rady Powiatu w Otwocku w sprawie 

zapowiadanych przez przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
zmian w zakresie włączenia w struktury administracji rządowej powiatowych urzędów 
pracy.  

80. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Fundacji Artus z dn. 15 marca 2017 r.                    
na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego pt.: „Otwocka milonga” 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. 

81. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Fundacji Artus z dn. 15 marca 2017 r. na 
realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej pt.: „Tańcząc w ciemnościach” 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. 

82. Wyrażono zgodę na wykorzystanie przyznanego dofinansowania w kwocie 5.000,00 zł 
w całości na wydarzenie pn. Koncert Charytatywny kabaretu „Hrabi”.  
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83. Czasowo odstąpiono od utworzenia w powiecie Zespołów Wsparcia Edukacji 
Zawodowej.  

84. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z gminą Wiązowna w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla powiatu w postaci wybudowanego odcinka drogi powiatowej Nr 2703W 
w Boryszewie od drogi gminnej nr 270820W w kierunku miejscowości Góraszka.  

85. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Otwocku za 2016 rok wraz z wykazem potrzeb na 2017 r. 

86. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej za rok 2016.   

87. Pozytywnie zaopiniowano Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 rok. 
 

  
 
 
 
 Przewodniczący Zarządu  
      
     Mirosław Pszonka   


