
 1

 

SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 1 lutego 2018  r. do dnia 21 marca 2018 r.  

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 8 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 181/18, 

182/18, 183/18, 184/18, 185/18, 186/18, 187/18, 188/18). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 181/18 z dnia 8 lutego 2018 r.  

1. Trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla 

niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych 

placówek oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania                                   

i wykorzystywania - opracowany przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu. 

 

Protokół Nr 183/18 z dnia 21 lutego 2018 r.  

2. Przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

będących mieszkańcami powiatu otwockiego.” 

 

Protokół Nr 187/18 z dnia 15 marca 2018 r.   

3. Podziału Powiatu Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania 

numerów okręgom wyborczym i określeniu liczby radnych wybieranych  w okręgu 

wyborczym; projekt uchwały został przekazany do 5 gmin powiatu (Celestynów, Osieck, 

Wiązowna, Kołbiel, Sobienie-Jeziory) celem wyrażenia opinii odnośnie połączenia 

gmin, w terminie do 8 maja 2018 r. 

4. Zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. 

– Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm. 

5. Zmian w uchwale Nr 231/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018-2031. 

6. Ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej spółkom wodnym 

działającym na terenie powiatu otwockiego oraz sposobu jej rozliczania; projekt 

uchwały został przekazany Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji                                       

i Konsumentów oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa celem uzyskania 

stosownej opinii, w myśl procedury podejmowania uchwał, określonej przepisem art. 7 

ust. 3 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362). 

7. Określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną 
przeznaczone środki PFRON. 

8. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Karczew. 

 

Protokół Nr 188/18 z dnia 21 marca 2018 r.   

9. Udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony z dotychczasowymi 

najemcami lokali w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Otwocku 

przy ul. Pułaskiego 7B, oznaczonej jako działki ew. nr 46/11, 46/12, 46/17, 46/20                    

w obr. 143 w Otwocku. 

10. Udzielenia pomocy finansowej Gminie Karczew. 
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II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 181/18 z dnia 8 lutego 2018 r.  

11. Zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. 

– Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok. 

 

Protokół Nr 182/18 z dnia 14 lutego 2018 r. 

12. Zaopiniowania projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kołbiel na lata 2017 

– 2020 z perspektywą do 2022”. 

13. Powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych                   

w 2018 r. z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

Protokół Nr 185/18 z dnia 2 marca 2018 r.  

14. Zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. 

– Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok. 

15. Ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego              

Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19. 

16. Ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 

w Otwocku przy ul. Literackiej 8. 

 

Protokół Nr 186/18 z dnia 7 marca 2018 r. 

17. Zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. 

– Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok. 

18. Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.               

z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

Protokół Nr 187/18 z dnia 15 marca 2018 r.   

19. Przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych dodatku motywacyjnego. 

20. Uruchomienia w Technikum Nr 2 wchodzącego w skład  Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 kształcenia w zawodzie technik 

elektroenergetyk transportu szynowego (311302). 

21. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 3 lat części nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego i będącej w posiadaniu zależnym przez 

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.   

22. Oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie. 

23. Oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Otwocku. 

24. Oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radiówku. 

 

Protokół Nr 188/18 z dnia 21 marca 2018 r.  

25. Wykonania uchwały Nr 245/XXXII/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 8 lutego 2018 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Otwockiego stanowiącej działkę ewidencyjną nr 31/2 o pow. 0,1689 ha z obr. 165                     

w Otwocku; z ceną wywoławczą w wysokości 220.000,00 zł.  

26. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.                       

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

 

 

 

 



 3

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 181/18 z dnia 8 lutego 2018 r. 

27. Pozytywnie zaopiniowano wybudowanie planowanego bezkolizyjnego skrzyżowania               

w rejonie ulic Cichej i Matejki w Józefowie związanego z projektowanymi pracami na 

linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa 

Otwock- Lublin, etap I.  

28. Wyrażono zgodę na złożenie do Samorządu Województwa Mazowieckiego wniosku                 

o współorganizację wydarzenia społeczno-kulturalnego pn. „XV Powiatowy Festiwal 

Kultury”. 

29. Wyrażono zgodę na złożenie do Samorządu Województwa Mazowieckiego wniosku                 

o współorganizację wydarzenia społeczno-kulturalnego pn.: „Dożynki Powiatowe”. 

30. Wyrażono zgodę na współorganizację wydarzenia pn.: „Powiatowy Jarmark 

Wielkanocny” w ramach wydarzeń promocyjnych w kwocie 10.000,00 zł.   

31. Wyrażono pozytywną opinię dla propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi 

w kierunku m. Władzin – na odcinku od ul. Polnej, Kołbiel (dz. nr ew. 1046, 275/2) 

poprzez dz. nr ew. 795/2, 775/1, 775/2 do dz. nr ew. 643/2 obr. Władzin. 

32. Wyrażono zgodę na dysponowanie na cele budowlane działkami: 

- jedn. ew. 141701_1 Józefów, obręb 0020, dz. nr 112/4, 

- jedn. ew. 141701_1 Józefów, obręb 0020, dz. nr 134/12, 

- jedn. ew. 141701_1 Józefów, obręb 0020, dz. nr 134/13, 

- jedn. ew. 141701_1 Józefów, obręb 0020, dz. nr 134/15,  

- jedn. ew. 141701_1 Józefów, obręb 0020, dz. nr 134/3, 

- jedn. ew. 141701_1 Józefów, obręb 0020, dz. nr 134/4, 

- jedn. ew. 141701_1 Józefów, obręb 0020, dz. nr 140, 

- jedn. ew. 141701_1 Józefów, obręb 0020, dz. nr 141, 

- jedn. ew. 141701_1 Józefów, obręb 0020, dz. nr 148, 

w związku z zakończeniem projektowania, a następnie budowy dróg rowerowych                  

w ramach zadania pn.: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji 

niskoemisyjnej WOF – Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT. 

33. Pozytywnie zaopiniowano autopoprawkę do projektów uchwał Rady Powiatu                            

w Otwocku Nr 4, Nr 5 i Nr 6 na XXXII sesję Rady Powiatu w Otwocku zwołaną na                   

8 lutego 2018 r. 

 

Protokół Nr 182/18 z dnia 14 lutego 2018 r. 

34. Przeprowadzono wizytację w remontowanym Oddziale Wewnętrznym PCZ Sp. z o.o.                            

w Otwocku.   

35. Wyrażono zgodę na wprowadzenie od 1 września 2018 r. innowacji pedagogicznej                   

w Zespole Szkół  Nr 2 w Otwocku: 

- technik logistyk klasa strażacko-ratownicza, 

- technik elektryk – komputerowy projektant. 

36. Wyrażono zgodę na wprowadzenie od 1 września 2018 r. innowacji pedagogicznej                  

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku:  

- technik hotelarstwa – klasa personelu pokładowego, 

- technik ekonomista klasa wojskowo-sportowa, 

- technik technologii żywności – „manager zdrowej żywności i żywienia”. 

37. Wyrażono zgodę na zgłoszenie ZSE-G w Otwocku do drugiej edycji pilotażowego 

programu MON w zakresie szkolenia wojskowego w szkołach ponadgimnazjalnych 

prowadzących tzw. klasy wojskowe. 

38. Wyrażono zgodę na zakup 50 egz. albumu „Kołbielszczyzna w kadrze” – ze środków 

promocji. Pozycja wydawnicza trafi do szkół dla których organem prowadzącym jest 

powiat otwocki, oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku poszerzając materiał 

historyczno-edukacyjny. 



 4

39. Posiłkując się decyzją Nr 110/2018 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków zaproponowano aby dokonać sprzedaży demontowanej klepki w budynku 

Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku 

40. W sprawie wykorzystania drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących                             

w pasach drogowych dróg powiatowych, postanowiono o sprzedaży grubego drewna, 

natomiast cieńsze drewno rozdysponować poprzez przekazanie najuboższym 

mieszkańcom powiatu przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                            

w Otwocku. 

41. Postanowiono o wystąpieniu do Prokuratury z zawiadomieniem o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa przez Panią Henrykę Romanow byłego Prezesa Zarządu PCZ 

Sp. z o.o. 

 

Protokół Nr 183/18 z dnia 21 lutego 2018 r. 

42. Przyjęto informację Pani Ewy Wojciechowskiej Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. nt.  

zastałej sytuacji Spółki pod względem organizacyjnym, finansowym, kadrowym. 

43. Zatwierdzono wykaz wydarzeń na 2018 rok: kulturalnych, promocyjnych, sportowych               

i turystycznych realizowanych przez Powiatu Otwocki. 

44. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Fundacji Sancti Iosephi z dn. 13 lutego                     

2018 r. pt. „V Bieg Wąskotorowy” 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. 19a 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

45. Wyrażono zgodę na wydłużenie Otwockiemu Towarzystwu Bluesa i Ballady terminu 

złożenia korekty do sprawozdania z realizacji zadań publicznych pn. „Otwock Blues 

Bazar” oraz „Otwockie Zaduszki Bluesowe” do 28 lutego 2018 r. 

46. Przekazano Radnym działającym w ramach Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

materiałów dotyczących zasad przyznawania stypendiów sportowych, artystycznych                 

i naukowych w celu ich omówienia. 

47. Wyrażono zgodę na opłacenie odsetek wynikających z programu emisji obligacji PCZ 

Sp. z o. o. w kwocie 200.232,33 zł. 

 

Protokół Nr 184/18 z dnia 23 lutego 2018 r.  

48. Opracowano wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej  w przedmiocie: 

- opracowanie projektu uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie                 

z radnym stosunku pracy. 

 

 Protokół Nr 185/18 z dnia 2 marca 2018 r.  

49. Upoważniono Dyrektor PCPR Małgorzatę Woźnicką do przedłożenia harmonogramu 

działań dot. projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu 

powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie 

wsparcia dziennego” realizowanego w oparciu o infrastrukturę Ogniska 

Wychowawczego „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. 

50. Wyrażono zgodę na wykonanie dodatkowych robót przy realizacji zadania pn.: 

Modernizacja Oddziału Wewnętrznego w PCZ Sp. z o.o. w Otwocku ul. Batorego 44: 

- zakup i montaż parapetów (blok A, B, C), 

- zakup i montaż agregatu chłodniczego, 

- prace dodatkowe (blok B – dodatkowa łazienka z natryskiem i wydzielonym 

pomieszczeniem  - B12 i B 12a), 

- prace dodatkowe (blok C – dodatkowa łazienka z natryskiem – C 15a). 

Odnośnie zakupu i montażu klimatyzatorów w bloku A (A01, A02, A03, A04, A05, 

serwerownia) Zarząd Powiatu zdecydował, aby wykonać opracowanie dla całego szpitala; 

(w tym wpływ na pobór i koszty zużycia energii elektrycznej, oraz koszt montażu).  

51. Zaakceptowano poprawki do Statutu Powiatu Otwockiego przyjętych przez Komisję 
Statutową z uwzględnieniem uwag Kancelarii Adwokackiej.  
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52. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzienku                 

z dn. 20 lutego 2018 r. na zadanie: „Jubileusz 100-lecia Straży Pożarnej w Rudzienku. 

Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości” 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 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

53. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Parafii Matki Bożej Królowej Polski Otwock-

Kresy na zadanie: „Organizacja i przeprowadzenie Festiwalu Pieśni i Piosenek pn. 

„SACROSONG – 2018 Otwock” w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku, 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. 

54. Wyrażono zgodę na udzielenie pomocy finansowej Miejskiemu Ośrodkowi Kultury                 

w Józefowie na realizację konkursu pn.: „IV Konkurs Młodych Instrumentalistów 

„Sosnowe Nutki” - w kwocie 4.000,00 zł  w ramach promocji powiatu. 

55. Negatywnie zaopiniowano umowy przekazane przez gminę Karczew w przedmiocie: 

- udzielenia powiatowi pomocy rzeczowej o wartości 80.000,00 zł w postaci 

opracowania dokumentacji technicznej budowy chodników na drogach powiatowych na 

terenach wiejskich gminy Karczew we wsiach: Janów, Łukówiec, Kępa Nadbrzeska, 

Ostrówiec, Glinki, 

- udzielenia powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem 

na zakup materiałów drogowych na realizację chodników na drogach powiatowych na 

terenach wiejskich gminy Karczew, w tym: we wsi Janów, Łukówiec, Kępa Nadbrzeska, 

Ostrówiec, Glinki, 

- udzielenia powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem 

na zakup materiałów drogowych na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 

2729W ul. Częstochowskiej w Karczewie (od mostku na rzece Jagodzianka – po stronie 

numerów nieparzystych). 

56. Wyrażono pozytywną opinię dla zaliczenia działek drogowych Nr 123/7, 123/9, 123/18  

i 123/20 w obrębie 0019 w mieście Karczew, stanowiących drogi dojazdowe, do 

kategorii dróg gminnych. 

57. Przyjęto propozycję zmiany stanowiska w sprawie umiejscowienia przystanku 

kolejowego w Dziecinowie, gmina Sobienie-Jeziory na linii kolejowej Nr 12 

Skierniewice-Łuków. 

58. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w kwocie 4.500,00 zł zadania publicznego 

realizowanego przez Fundację Sancti Iosephi pt. „V Bieg Wąskotorowy”. 

 

Protokół Nr 186/18 z dnia 7 marca 2018 r.   

59. Wyrażono zgodę na lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej na działce ew. nr 

63/10 z obr. 4 w Otwocku dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00059974/2. 

60. Wyrażono zgodę na przystąpienie do ogólnopolskiego programu „Nieskończenie 

Niepodległa” prowadzonego przez Ośrodek KARTA. 

61. Wyrażono zgodę na przyznanie Państwu S. i M. A zam. w Józefowie bonifikaty                      

w wysokości 50% od opłaty rocznej za rok 2018 z tytułu użytkowania wieczystego 

udziału wynoszącego 5871/36704 części gruntu stanowiącego własność Powiatu 

Otwockiego, położonego w Józefowie przy ul. Głównej 10B, oznaczonego  w ewidencji 

gruntów jako działki ew. nr 32/5 i nr 32/9 z obr. 31 dla której Sąd Rejonowy w Otwocku 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00055954/8.   

62. Wyrażono zgodę na zawarcie umów z gminą Wiązowna: 

-  w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci przekazania 

wybudowanego odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2712W – ul. Doliny 

Świdra na odcinku ok. 300 mb. od drogi powiatowej Nr 2710W – ul. Mostów do ul. 

Leszczyny w Woli Karczewskiej, 
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-  w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci przekazania 

wykonanej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2705w w Kącku na odcinku od 

ul. Wierzbowej w Pęclinie w kierunku Kącka, 

- w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci przekazania 

zmodernizowanego odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2705W – Kościelna 

w Wiązownie na odcinku od Szkoły Podstawowej w Wiązownie w kierunku kościoła 

św. Wojciecha w Wiązownie, 

- w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci przekazania 

wybudowanych dwóch odcinków ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 

2709W – o łącznej długości ok. 800 mb. od km 1+766,6 ul. – Olchowej w Dziechcińcu 

do km 1+100,00 ul. Piaskowa w Dziechcińcu (odcinek 1) oraz od km 2+219,45 – 

Gimnazjum w Gliniance w kierunku ul. Łąkowej w Gliniance,  

- 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 2702W w miejscowości Zakręt ul. Szkolna”, 

- w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu na 

zadanie pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi 

powiatowej Nr 2708W na odcinku pomiędzy Dziechcińcem a Pęclinem”, 

- w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu na 

zadanie pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej 

Nr 2705W w Wiązownie ul. Kącka”,  

- 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”. 

63. Wyrażono zgodę na wynajem powierzchni w Szpitalu: 

- 21,5 m
2
 na parterze budynku głównego Szpitala z przeznaczeniem na sklepik 

handlowo-prasowy, 

- 112,93 m
2
 na parterze budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Armii Krajowej 3               

z przeznaczeniem na aptekę,  
- 16,5 m

2
 na pierwszym piętrze budynku Przychodni Rejonowej przy ul.                             

Armii Krajowej 3 z przeznaczeniem na usługi medyczne.   

64. Wyrażono zgodę na podpisanie Listu intencyjnego dot. zamiaru wspólnej realizacji 

projektu „Pomysł na wolny czas” w ramach projektu Lokalnej Grupy Działania Natura               

i Kultura.  

 

Protokół Nr 187/18 z dnia 15 marca 2017 r.    

65. Przyjęto wyjaśnienia Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate Shinkyokushin                     

w Otwocku oraz uznano zakup medali oraz wstążek do medali jako wydatki 

kwalifikowane do zadania publicznego pn. „Organizacja VI Mistrzostw Karate 

Shinkyokushin w Otwocku”. 

Zarząd przyjął sprawozdania wraz z korektami. 

66. Zatwierdzono zaktualizowany „Regulamin Dofinansowania Powiatowych Konkursów 

Szkolnych”. 

67. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w kwocie 9.500,00 zł zadania publicznego, 

realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rudzienku pt. „Jubileusz 100-lecia 

Straży Pożarnej w Rudzienku. Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości”. 

68. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł zadania publicznego, 

realizowanego przez Parafię Matki Bożej Królowej Polski pt. „Organizacja                              

i przeprowadzenie Festiwalu Pieśni i Piosenek pn. „SACROSONG – 2018 Otwock”. 

69. Wyrażono zgodę na dofinansowanie projektu „Kajakiem przez Dunaj w 100-lecie 

odzyskania Niepodległości przez Polskę” kwotą 4.000,00 zł, podpisując umowę                        
z wnioskodawcą na promowanie powiatu podczas wyprawy. 
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70. Wyrażono zgodę na udzielenie pomocy w remoncie i adaptacji Poradni Leczenia 

Uzależnień i Oddziału Dziennego Leczenia Uzależnień w Otwocku,  ul. Mickiewicza 8; 

forma pomocy to zlecenie wykonania ww. prac. 

71. Wyrażono zgodę na zawarcie umów z Miastem Otwock: 

- w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na 

wykonaniu projektu i remontu chodników oraz utwardzeniu pobocza w ul. Wawerskiej 

od ronda Sybiraków do nr 8, 

- w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polecającej na 

wykonaniu projektu i budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego                   

i Olszowej, 

- w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na 

poprawie bezpieczeństwa przy na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych 

poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach przy 

skrzyżowaniach: Czaplickiego i Samorządowej, Majowej i Mostowej, Wawerskiej na 

wysokości nr 8 i nr 10, Żeromskiego i Konopnickiej, Wawerskiej i Szkolnej, 

Karczewskiej i Wroniej, 

- w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na 

wykonaniu projektu i budowie peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na 

wys. od ul. Szyszkowej do ul. Mostowej w Otwocku.  

72. Wyrażono zgodę na dofinasowanie udziału uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych w Otwocku  w finale krajowym konkursu Odyseja Umysłu w kwocie 

4.000,00 zł – poprzez zwiększenie budżetu placówki o wskazaną kwotę. 
73. Pozytywnie odniesiono się do wniosku Przewodniczącego Rady Dariusza Grajdy                     

o uczczenie jubileuszu 20-lecia powstania samorządu powiatowego poprzez nadanie 

medali, orderów, odznaczeń dla osób szczególnie zasłużonych dla samorządu                              

z ewentualnym połączeniem jubileuszu z obchodami 100-lecia odzyskania 

Niepodległości przez Polskę.     
74. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Klubu Motocyklowego Zryw z dn. 13 marca 

2018 r. na zadanie: „Otwarcie Sezonu – Niepodległa 2018” 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 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Protokół Nr 188/18 z dnia 21.03.2018 r.  

75. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Otwockiego Towarzystwa Bluesa i Ballady                 

z dn. 14 marca 2018 r. na realizację zadania publicznego pt.: „Ogólnopolski Konkurs 

Zespołów Bluesowych OBB” 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 a ustawy                      

o działalności pożytku publicznego o i o wolontariacie.   

76. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Towarzystwa Przyjaciół Otwocka z dn. 15 

marca 2018 r. na realizację zadania publicznego pt.: „Organizacja i przygotowanie 

imprezy poświęconej stylowi „Świdermajer” – VI Festiwal Świdermajer” 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 a ustawy o działalności pożytku publicznego                                   

i o wolontariacie.   

77. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im. 

Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” Koło Terenowe „Świder” na realizację zadania 

publicznego pt.: „Piosenka w Świdrze” 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 a 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   
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78. Wyrażono zgodę na objęcie Honorowym Patronatem Starosty i dofinasowanie zakupu 

nagród rzeczowych dla laureatów konkursu pt.: „Irena Sendlerowa – Matka Dzieci 

Holocaustu” w kwocie 500,00 zł. 

79. Wyrażono zgodę na dofinansowanie nagród w wysokości 500,00 zł dla autorów 

najlepszego projektu stworzenia w powiecie otwockim muralu upamiętniającego postać 
Ireny Sendlerowej – Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata.   

80. Wyrażono zgodę na ogłoszenie kolejnego przetargu na sprzedaż drewna w ilości około 

12,5 m
3
 uzyskanego w wyniku dokonania wycięcia drzew z nieruchomości oznaczonej 

jako działki ew. nr 8/4,  nr 8/3 obr. 2 oraz nr 73/10 obr. 8 w Otwocku oraz nr 673 obr. 

Stara Wieś gm. Celestynów, stanowiących własność Powiatu Otwockiego, w którym 

cena wywoławcza określona przez zamawiającego będzie pomniejszona o 50% 

względem ceny określonej szacunkiem brakarskim tzn. 1.407,88 zł x 50% = 703,94 zł.  

81. Zapoznano się z decyzją Nr 774/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.02.2018 r. 

ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ew. nr 

238/1 obr. Majdan gm. Wiązowna przeznaczonej na realizację inwestycji celu 

publicznego pod nazwą „Budowa węzła „Lubelska” na przecięciu dróg ekspresowych 

S2 i S17 do autostrady A2”. 

82. Zapoznano się ze „Sprawozdaniem z działalności Komendy Powiatowej Policji                       

w Otwocku” oraz „Informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu 

otwockiego w 2017 roku”. 

83. W związku z pismem gminy Karczew dot. opracowania dokumentacji technicznej oraz 

wykonania chodników na drogach powiatowych na terenach wiejskich gminy Karczew 

we wsiach: Janów, Łukówiec, Kępa Nadbrzeska, Ostrówiec i Glinki, postanowiono 

przekazać gminie zadanie zarządzania drogami powiatowym w ww. wsiach z dotacją 
celową na rzecz gminy w wysokości 100.000,00 zł. Zarząd warunkuje powyższe od 

uzgodnienia dokumentacji oraz miejsca realizacji przedsięwzięć w poszczególnych 

miejscowościach przez Zarząd Dróg Powiatowych. 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu  

      Mirosław Pszonka  


