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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 22 września 2017  r. do dnia 18 października 2017 r. 

 
W wyżej wymienionym okresie odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu (Nr 162/17, 

163/17, 164/17, 165/17). 
 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 
Protokół Nr 165/17 z dnia 18.10.2017 r. 

1. 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. 

2. 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. 

3. Zmiany uchwały Nr 181/XX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 czerwca 2012 r.             
w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej Domy dla Dzieci                      
w Otwocku. 

 
II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 162/17 z dnia 28.09.2017 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. 
 

Protokół Nr 163/17 z dnia 05.10.2017 r. 

5. 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 164/17 z dnia 11.10.2017 r. 

6. Przeznaczenia do sprzedaży drewna w ilości około 100 m3 uzyskanego w wyniku 
dokonania wycięcia drzew z nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 211/1 obr. 
Kępa Nadbrzeska gm. Karczew stanowiącej własność Powiatu Otwockiego. 

7. Przekazania drewna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej za 
pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku uzyskanego                    
z wycinki drzew z nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 8/4 obr. 2 w Otwocku 
stanowiącej własność Powiatu Otwockiego. 

8. 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 165/17 z dnia 18.10.2017 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. 

 
III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 162/17 z dnia 28.09.2017 r.  

10. Wyrażono zgodę na zaproponowany podział kompetencji między zarządcami dróg                  
w związku z opracowaniem projektu pn.: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej 

S17 Warszawa (węzeł Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – 

Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: Część 2: na odcinku 
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obwodnica Kołbieli od ok. km 19 + 200 do ok. km 27 + 900 dług. ok. 8,7 km.”, pod 
warunkiem, iż przebudowa i wykup terenu pod przedmiotową inwestycję drogową będą 
stanowiły koszty własne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

11. Wyrażono pozytywną opinię dla projektu rozbudowy na rondo skrzyżowania dróg 
powiatowych nr 2775 W -  Stare Miasto i nr  2724W ul. Żaboklickiego z drogą gminną 
ul. Bielińskiego w Karczewie”. 

12. Przyjęto treść autopoprawki do projektu uchwały Nr 1; (w sprawie 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.). 

13. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Stowarzyszenia „Chodź nad Świder” na 
realizację zadania  publicznego w 2017  roku w zakresie  turystyki i krajoznawstwa pt.   
„Sowie Noce w Dolinie Świdra” w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy   
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku, na stronie internetowej www.powiat-
otwocki.pl, oraz rozpoczęcie procedury zbierania uwag do oferty, zgodnie z art. 19 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

14. Odmówiono objęciem patronatem finansowym cyklu koncertów i spotkań 
patriotycznych związanych z 100-ą  rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę 
organizowanych przez właścicielkę Restauracji Soplicówka Małgorzaty Kasperskiej-
Babik oraz założycieli Teatru Grot Kingi i Arkadiusza Głogowskich, ze względu na brak 
zaplanowanych środków finansowych w budżecie powiatu na rok 2017.  

15. W związku z wnioskiem Pani Barbary Markowskiej i Pana Dariusza Grajdy radnych 
Rady Powiatu w Otwocku w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu powiatu na rok 
2018 inwestycji i remontów drogowych postanowiono, iż środki finansowe na 
wnioskowane inwestycje drogowe, będą uwzględnione relatywnie do możliwości 
finansowych powiatu otwockiego w roku 2018. Natomiast inwestycja wymieniona w pkt  
10 wniosku należy do zadań własnych gminy, stąd brak możliwości realizacji zadania  
przez powiat. 

16. W związku z wnioskiem Pana Janusza Golińskiego radnego Rady Powiatu w Otwocku 
w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu powiatu na rok 2018 inwestycji                              
i remontów drogowych postanowiono, iż środki finansowe na wnioskowane inwestycje 
drogowe, będą uwzględnione relatywnie do możliwości finansowych powiatu 
otwockiego w roku 2018. 

17. Wyrażono zgodę na kontynuację modernizacji instalacji elektrycznej i rozdzielni                     
w budynku DPS  w Otwocku w 2018 roku.  
Przy ewentualnym zwiększeniu środków finansowych na realizację inwestycji ze 
środków własnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, Zarząd 
Powiatu rozważy realizację modernizacji instalacji elektrycznej i rozdzielni w budynku 
DPS  w Otwocku w roku 2017. 

18. Postanowiono wystąpić do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków              
o przekazanie środków na realizację zaleceń pokontrolnych z dnia 26 czerwca 2017 r.            
w związku z przeprowadzoną kontrolą pałacu położonego w Kołbieli przy ul. Parkowej 
10 w zakresie  przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków               
i opieki nad zabytkami. 

19. Na wniosek Pana Daniela Szlendaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 
DOMENA Daniel Szlendak, wyrażono zgodę na umieszczenie na okres od 20.09.2017 r. 
do 31.10.2017 r. banera reklamowego o pow. 2,6 m2 na ogrodzeniu nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Kołbieli przy ul. Parkowej 10.  

20. Wyrażono zgodę na zawarcie  aneksu Nr 1 do umowy Nr 140/CRU/2017 z Miastem 
Otwock na wykonanie projektu i budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych 
w ul. Batorego przy ul. Olszowej. 

21. Udzielono pełnomocnictwa Pani Anecie Bartnickiej członkowi Zarządu do podjęcia 
działań zmierzających do uruchomienia klasy o profilu technik transportu kolejowego               
w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku. 
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Protokół Nr 163/17 z dnia 05.10.2017 r. 

22. Przyjęto Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok 

szkolny 2016/2017. 

23. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy Nr CRU/164/2017, Nr 
139/2017/ZDP z Gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej                    
w formie dotacji celowej dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Pomoc 
finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W 
Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów”. 

24. Wyrażono zgodę na sfinansowanie (kwota 500,00 zł) wyjazdu do teatru Zespołu 
Wiejskie Klimaty działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu                             
w Celestynowie w zamian za uczestnictwo w regionalnym Święcie Plonów – dożynkach 
dn. 27 sierpnia 2017 r. w Sierakowie k/Przasnysza. 

 
Protokół Nr 164/17 z dnia 11.10.2017 r. 

25. Wyrażono zgodę na zmianę zakresu prac: 
- Spółka Wodna Pogorzel - z konserwacji rowu zwanego Strugą Pogorzelską na odcinku 
pomiędzy działką nr ew. 549, a 530 obr. Pogorzel gm. Celestynów, na koszenie rowów 
na terenie działek nr ew. 983, 982, 174, 175; 285, 284, 283; 541, 542/2, 543, 545, 548               
i 550 obr. Pogorzel, gm. Celestynów, 
- Spółka Wodna Majdan - z konserwacji rowu melioracyjnego M-7B w Majdanie na 
odcinku 1500 m. i oczyszczenie przepustów na nim występujących na koszenie rowów 
M-5 i M-8 na całej ich długości.  

26. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w kwocie 1.600,00 zł zadania publicznego, 
realizowanego przez Stowarzyszenie „Chodź nad Świder” pt.: „Sowie Noce w Dolinie 
Świdra”. 

27. Wyrażono zgodę na współorganizację I FORUM WSPÓŁPRACY SAMORZĄD 
NAUKA-BIZNES  INNOMAZ 2017 - w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na 
catering. 

28. Wyrażono zgodę na organizację otwartych warsztatów teatralnych w ramach wydarzeń 
kulturalnych na 2017 r. - w kwocie 6.000,00 zł na organizację. 

29. Wyrażono zgodę na dofinansowanie i podpisanie umowy w kwocie 3.000,00 zł na 
zadanie publiczne realizowane przez OSP Otwock-Jabłonna pt.: „Co zrobić aby być 
bezpiecznym”. 

30. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży 
Pożarnej w Warszawie w sprawie przekazania na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej środków finansowych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Otwocku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „zakup pojazdu 
typu quad wraz z wyposażeniem”. 

31. Wyrażono zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2017 r. środków                           
w wysokości 62.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch kontenerów biurowych 
przeznaczonych na przechowywanie dokumentacji Powiatowego Urzędu Pracy                    
w Otwocku oraz Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego                      
w Otwocku.     

 
Protokół Nr 165/17 z dnia 18.10.2017 r. 

32. W związku z pismem Przewodniczącego Rady Nadzorczej PCZ Sp. z o.o. Andrzeja 
Mazka w sprawie wyznaczenia dwóch członków Zarządu Powiatu do uczestnictwa                   
w komisji konkursowej na wybór Prezesa Zarządu PCZ Sp. z o.o. trzeciej kadencji, 
postanowiono o zorganizowaniu spotkania Zarządu Powiatu z Radą Nadzorczą                        
PCZ Sp. z o.o.   

33. Wyrażono zgodę na zwiększenie stawki za nadzór nad gospodarką leśną dla 
Nadleśnictwa Celestynów do wysokości15 zł/ha w 2018 roku. 

34. Wyrażono zgodę na zwiększenie stawki za nadzór nad gospodarką leśną dla 
Nadleśnictwa Mińsk do wysokości  15 zł/ha w 2018 roku. 
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35. Zatwierdzono listę absolwentów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Otwocki, którzy uzyskali najwyższe wyniki z egzaminu maturalnego                                         
i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku 2017, którym Rada i Zarząd Powiatu 
w Otwocku przyznali nagrody pieniężne.  

36. Nie uzgodniono wniosku Prezydenta Miasta Otwocka o nadanie nazwy ronda u zbiegu 
ul. Batorego i ul. Kraszewskiego w Otwocku „Rondo Nadwiślańskiego Urzecza”. 
Zaproponowano nadanie nazwy „Wincentego Witosa”. 

37. Zapoznano się z pismem Starosty Otwockiego Mirosława Pszonki skierowanym do 
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Departament Dróg i Autostrad dot. 
rozbudowy ul. Jana Pawła II  w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa 
odcinka projektowanej ul. Sikorskiego, na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz                    
z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat 
otwocki. 

38.  Wyrażono zgodę na zawarcie umowy (z uwagami Zarządu) z Gminą Wiązowna                        
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu na 
realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na 
modernizację drogi powiatowej Nr 2708W w miejscowości Dziechciniec”. 

39. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu nr 1 (z uwagami Zarządu) do umowy Nr 
CRU/69/2017 z Gminą Wiązowna w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej dla powiatu na zadanie pn.: „Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego 
na modernizację drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka-Poręby”. 

40. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy Nr CRU/164/2017 
(139/2017/ZDP) z Gminą Wiązowna w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej dla powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Pomoc finansowa 
dla powiatu otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2701W Majdan, Izabela, 
Michałówek, Duchnów”. 

41. Zaakceptowano  Aneks Nr 1 z dnia 16 października 2017 roku do umowy ZDP/P-
08/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. na roboty budowlane  pod nazwą „Rozbudowa ul. 
Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka 
projektowanej ul. Sikorskiego, na odcinku od km 0+000 do km 1 +708,58 wraz                       
z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat 
otwocki. Część I: Budowa mostu przez rzekę Świder bez wyposażenia obiektu, budowa 
muru oporowego pod wiaduktem drogi wojewódzkiej Nr 721, przebudowa sieci 
gazowej, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, wykonanie nasypów przy 
obiekcie oraz wycinka drzew”, zawartą pomiędzy Powiatem Otwockim - Zarządem 
Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie, a Warszawskim Przedsiębiorstwem 
Mostowym MOSTY Sp. z o.o. BUDOWNICTWO sp.k. 

 
 
 
Przewodniczący Zarządu 
    Mirosław Pszonka   


