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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 18 maja 2017  r. do dnia 14 czerwca 2017 r. 

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu (Nr 142/17, 

143/17, 144/17, 145/17). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 143/17 z dnia 31.05.2017 r. 

1. Wyrażenia zgody na nabycie nieodpłatne przez Powiat Otwocki niezabudowanych 

nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych w miejscowości 

Izabela, gm. Wiązowna, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 78/34              

o pow. 0,0116 ha, nr 86/5 o pow. 0,0386 ha, nr 322/5 o pow. 0,0312 ha, nr 78/30 o pow. 

0,0032 ha z obr. Izabela gm. Wiązowna. 

2. Powierzenia Gminie Karczew prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą 
powiatową Nr 2772W ul. Kard. Wyszyńskiego na odcinku  od ul. Bohaterów 

Westerplatte do granic miasta Karczewa  w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego. 

 

Protokół Nr 144/17 z dnia 07.06.2017 r. 

3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania                          

z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2016 rok. 

 

Protokół Nr 145/17  z dnia 14.06.2017 r. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 2016 rok. 

7. Powołania Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego. 

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 142/17 z dnia 24.05.2017 r. 

8. Powierzenia Pani Ewie Barbarze Musiejko stanowiska dyrektora Powiatowego 

Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku, ul. 

Poniatowskiego 10. 

 

Protokół Nr 143/17 z dnia 31.05.2017 r.  

9. 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. 

10. 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  8 czerwca 2017 r. 

 

Protokół Nr 144/17 z dnia 07.06.2017 r. 

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. 
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Protokół Nr 145/17  z dnia 14.06.2017 r. 

12. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego; łącznie 8 uchwał. 

13. 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. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 142/17 z dnia 24.05.2017 r. 

14. Wyrażono zgodę na wprowadzenie od  1 września 2017 r. innowacji pedagogicznej                

w Zespole Szkół  Nr 1 w Otwocku pt.: „Matematyczna reaktywacja - efektywna nauka 

matematyki  z elementami rachunku całkowego i liczb zespolonych”. 

15. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu Nr 1 z Gminą Wiązowna do umowy Nr 

148/CRU/2017/ZDP w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci 

wyremontowanego zjazdu i parkingu wzdłuż drogi powiatowej nr 2705W – ul. 

Kościelna przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie.   

16. W związku z pismem Pana Piotra Gajgiera nauczyciela historii i wos-u w Zespole Szkół 

im. Kard. Wyszyńskiego w Karczewie w sprawie dofinansowania nagród w projekcie 

„WISŁA – moja pasja”, zaproponowano objęcie patronatem ww. projektu obejmujący 

trzy konkursy dot.: 

- wiedzy z zakresu historii rzeki Wisły oraz nadwiślańskiej flory i fauny, 

- „Wiślane inspiracje” o charakterze plastycznym, 

- „Wisła – cud natury”- zakładający działania artystyczne z zakresu fotografii,                        

w łącznej kwocie 1.050,00 zł - jako nagroda Starosty; (nagroda do wysokości 350,00 zł 

za  pierwszą nagrodę w każdym konkursie). 

17. Wyrażono zgodę na wsparcie wyjazdu uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2                          

w Józefowie na Olimpiadę Kreatywności Destination Imagination (DI) – Oczyma 

Wyobraźni w Pekinie w ramach promocji powiatu - wsparcie finansowe z rezerwy 

ogólnej w kwocie po 1.000,00 zł na osobę; (łącznie 6.000,00 zł). 

18. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Stowarzyszenia „Więzy” z dn. 16 maja              

2017 r. pt. Wystawa „Sztuka Indonezji” 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 o wolontariacie. 

 

Protokół Nr 143/17 z dnia 31.05.2017 r.  

19. Wyrażono zgodę na wykonanie remontu łazienki na I i II piętrze budynku Starostwa 

przy ul. Górnej 13. 

20. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku 

Publicznego Marcina Kraśniewskiego w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych na 

drogach powiatowych na terenie Miasta Otwocka wypracowano stanowisko, iż w myśl 
art. 18 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.               

z 2017 r., poz. 220) zaplanowanie miejsc doświetlenia, ich wybudowanie                                

i sfinansowanie należy do Gminy/Miasta Otwocka, a nie Powiatu Otwockiego. 

21. Podjęto decyzję o zaproponowaniu Radzie Powiatu w Otwocku przesunięcia różnicy 

środków finansowych wynikających z aktualizacji dokumentacji wraz z wykonaniem 

zadania „Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W - ul. 

Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W - ul. Batorego  i Matejki w Otwocku” na 

zadanie: „Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2764W - ul. 

Żeromskiego w Otwocku”. 

22. Wyrażono zgodę na dofinansowanie projektu „Szlakiem Wisły” kwotą 1.000,00 zł netto, 

podpisując umowę o dzieło z Panem Piotrem Gajgierem na promowanie podczas spływu 

walorów atrakcji turystycznych rzeki Wisły tj. odcinka znajdującego się na terenie 

powiatu otwockiego.   
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23. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Zabytków 

Fortyfikacji „PRO FORTALICIUM” z dn. 25.05.2017 r. pt.: „Zaprojektowanie               

i wykonanie oznakowania turystycznego dla zabytkowych fortyfikacji pozycji 

Przedmościa Warszawa na terenie powiatu otwockiego” w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz na stronie 

internetowej www.powiat-otwocki.pl oraz rozpoczęcie procedury zbierania uwag do 

oferty, zgodnie z art. 19 a ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

24. Z uwagi na niemożliwość określenia wydatków, wyrażono zgodę na zwiększenie                    

w ramach posiadanych środków na promocję zadań: 
- organizacja wydarzenia „Dzień Dziecka”, dn. 03.06.2017 r., 

- organizacja przez Powiat Otwocki Konwentu Powiatów Województwa 

Mazowieckiego, dn. 27-28 kwietnia 2017 r. 

 

Protokół Nr 144/17 z dnia 07.06.2017 r. 

25. W związku z brakiem w zasobie nieruchomości Powiatu Otwockiego nieruchomości, 

którą można by było wskazać jako działkę zamienną, postanowiono o wypłacie 

odszkodowania za grunt wydzielony na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 

1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 

budowy mostu na rzece Świder w miejscowościach Józefów i Otwock, stanowiący 

działki ewidencyjne nr 30/1 z obrębu 49 w Józefowie o pow. 2618 m
2
 i nr 36  z obrębu 

49 w Józefowie o pow. 367 m
2
. 

26. Zaakceptowano protokół z rokowań w dniu 11.05.2017 r. za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi publicznej (powiatowej) ulicy zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KZ – projektowana ulica zbiorcza o szerokości w liniach rozgraniczających 

wg rysunku planu 30 m – ul. Narutowicza do centrum, stanowiący działkę ew. nr 37/1  

o pow. 2328 m
2
 z obr. 188 w Otwocku.       

27. Na wniosek Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. Henryki Romanow w sprawie wymogów 

funkcjonowania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii PCZ Sp. z o.o. na 

podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 

standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej 

terapii, postanowiono o ewentualnym uwzględnieniu treści pisma przy konstruowaniu 

projektu budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2018. 

28. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w kwocie 2.100,00 zł zadania publicznego, 

realizowanego przez Stowarzyszenie „Więzy” pt.: Wystawa „Sztuka Indonezji”. 

29. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do umowy Nr CRU/66/2017 z Gminą 
Wiązowna w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego na 

modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów. 

30. Wyrażono zgodę na dofinansowanie wyjazdu drużyny Międzyszkolnego Klubu 

Sportowego „KARCZEW” na Międzyszkolny Turniej Piłki Ręcznej w Chorwacji                   

w kwocie po 1.000,00 zł na osobę; (łącznie 8.000,00 zł) ze środków rezerwy. 

31. Warunkowo – po wprowadzeniu uwag - wyrażono zgodę na zawarcie umowy                        

z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Otwockiemu polegającej na przekazaniu środków na zakup mieszanki mineralno-

asfaltowej w ramach pomocy finansowej dla powiatu na wykonanie remontu 

nawierzchni w drodze powiatowej – ul. Przewoskiej w Otwocku. 

32. Pozytywnie zaopiniowano wniosek: 

- pozbawienia ul. Chlubnej na odcinku od ul. Modlińskiej do ul. Zawiślańskiej kategorii 

drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii dróg gminnych, 

- pozbawienia ul. Chlubnej na odcinku od ul. Zawiślańskiej do ul. Piwoniowej kategorii 

drogi powiatowej, w związku z wyłączeniem jej z użytkowania. 

33. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy o promocji powiatu podczas wydarzenia: XI 

Wieczornica poświęcona pamięci Generała Stefana Roweckiego „Grota” w Wilii 

Jeżewo w Józefowie dn. 17.06.2017 r. – w kwocie 1.000,00 zł. 

 



 4

Protokół Nr 145/17 z dnia 14.06.2017 r. 

34. Postanowiono o wystąpieniu do Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie możliwości 

nabycia przez powiat działek przy nieruchomości Powiatowej Biblioteki Publicznej               

w Otwocku przy ul. Pułaskiego 3a.  

35. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do umowy Nr 119/CRU/2017/ZDP                   

z Gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Otwockiego na budowę drogi powiatowej nr 2703W w Boryszewie. 

36. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do umowy Nr CRU/67/2017 z Gminą 
Wiązowna w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego                    

w postaci zakupu materiałów drogowych na modernizację drogi powiatowej  Nr 2713W 

we wsi Wola Ducka/Wola Karczewska w Gminie Wiązowna. 

37. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do umowy Nr CRU/64/2017 z Gminą 
Wiązowna w przedmiocie przekazania w 2017 r. powiatowi pomocy finansowej                     

w formie dotacji celowej na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń 
za pracę wraz z pochodnymi związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów 

ustawy  - prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisów 

wykonawczych realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu 

Starostwa Powiatowego w Otwocku.   

38. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w kwocie 8.000,00 zł zadania publicznego, 

realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „PRO 

FORTALICIUM” pt. Zaprojektowanie i wykonanie oznakowania turystycznego dla 

zabytkowych fortyfikacji pozycji Przedmościa Warszawa na terenie powiatu 

otwockiego. 

39. Postanowiono o dofinansowaniu w wysokości 1.000,00 zł wydania publikacji 

jubileuszowej pt.: „Jubileusz 25-lecia Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy                 

w Otwocku-Mlądzu”. 

40. Postanowiono o dofinansowaniu w wysokości 4.000,00 zł aktualnie wykonywanego 

generalnego remontu organów w Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Wita w Karczewie. 

41. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z PCZ Sp. z o.o. w Otwocku w sprawie 

dofinansowania świadczeń realizowanych przez pielęgniarki w Liceum 

Ogólnokształcącym Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego,  Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku                      

i Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku. 

42. Pozytywnie zaopiniowano projekt podziału kompetencji w związku z opracowaniem 

projektu pn.: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) 
– Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Garwolin (początek obwodnicy) 

z podziałem na trzy części: Część 2: na odcinku obwodnica Kołbieli od ok. 19 + 200 do 

ok. 27 + 900 dług. ok. 8,7 km.” – z uwagami ZDP.  

43. Postanowiono o wprowadzeniu zmiany w opracowanym dn. 31.05.2017 r., prot. Nr 

143/17 projekcie uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie powierzenia Gminie 

Karczew prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2772W ul. 

Kard. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Bohaterów Westerplatte do granic miasta 

Karczewa  w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, poprzez doprecyzowanie, że 

wskazany odcinek drogi powiatowej Nr 2772W obejmuje ulicę Kardynała  

Wyszyńskiego oraz ul. Świderską. 
 

 

Przewodniczący Zarządu 

     Mirosław Pszonka   


