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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 22 marca 2018  r. do dnia 18 kwietnia 2018 r.  

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 189/18, 

190/18, 191/18, 192/18, 193/18).  

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 190/18 z dnia 28 marca 2018 r. 

1. Wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Otwocki niezabudowanych nieruchomości 

stanowiących własność osób fizycznych, położonych w miejscowości Izabela, gm. 

Wiązowna, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ew. 77/5 o pow. 0,0053 ha, 

nr 80/5 o pow. 0,0149 ha, nr 83/23 o pow. 0,0034 ha, nr 79/5 o pow. 0,0227 ha, nr 81/5 

o pow. 0,0073 ha, nr 82/5 o pow. 0,0103 ha z obr. Izabela gm. Wiązowna. 

 

Protokół Nr 191/18 z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

2. Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Karczew na dofinansowanie  zadania                     

w zakresie zarządzania drogami powiatowymi Nr 2724W, 2730W, 2728W, 2729W                

i budowę przy tych drogach chodników w granicach administracyjnych sołectw                      

w wioskach: Janów, Łukówiec, Kępa Nadbrzeska, Ostrówiec i  Glinki. 

3. Powierzenia Gminie Karczew prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogami 

powiatowymi Nr 2724W, 2730W, 2728W, 2729W w wioskach: Janów, Łukówiec, 

Kępa Nadbrzeska, Ostrówiec, Glinki w granicach administracyjnych sołectw w zakresie 

budowy chodników. 

4. Zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 

zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska 

kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć, określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących  

kształcenie  w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej; projekt uchwały został przedstawiony do 

opinii Związków Zawodowych zrzeszających nauczycieli pracujących w szkołach                       

i placówkach prowadzonych przez Powiat Otwocki. 

5. Kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla 

nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki; 

projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez Związki Zawodowe zrzeszające 

nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Otwocki. 

6. Ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 

nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach  oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Otwocki; projekt uchwały podlega uzgodnieniu  ze 

Związkami Zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli pracujących w szkołach                           

i placówkach prowadzonych przez Powiat Otwocki. 

 

Protokół Nr 193/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. 

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

działającym na terenie powiatu otwockiego oraz sposobu jej rozliczania; po opinii 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa UOKiK. 
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8. 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. 

9. 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. 

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 190/18 z dnia 28 marca 2018 r.  

10. 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.   

11. Przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 

2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego. 

12. Przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych 

instytucji kultury za 2017 rok. 

13. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 

ratownictwa i ochrony ludności w 2018 roku. 

 

Protokół Nr 191/18 z dnia 4 kwietnia 2018 r.  

14. Zatwierdzenia Planu Pracy na 2018 rok dla Środowiskowego Domu Samopomocy                  

w Otwocku 

 

Protokół Nr 192/18 z dnia 13 kwietnia 2018 r.  

15. 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.   

16. Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                  

w Otwocku do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu „Poprawa 

funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez 

uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”. 

17. Ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli specjalnych w Specjalnych Ośrodkach 

Szkolno-Wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 

 

Protokół Nr 193/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r.  

18. 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.   

19. Wyrażenia zgody na zawarcie umów o dostępie do budynku w celu dostarczania 

publicznej sieci telekomunikacyjnej i świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 189/18 z dnia 26 marca 2018 r. 

20. Przyjęto autopoprawkę do projektów uchwał: 

- w sprawie 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. 

- w sprawie 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 przyjętych w porządku obrad  na XXXIV sesję Rady Powiatu                           

w Otwocku 27 marca 2018 r. 

 

Protokół Nr 190/18 z dnia 28 marca 2018 r.  

21. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej za rok 2017. 

22. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Otwocku za 2017 rok wraz z wykazem potrzeb na 2018 r. 
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23. Przyjęto do wiadomości harmonogram działań do realizacji w Ognisku Wychowawczym 

„Świder” w Otwocku zgodnie z przyjętym statutem, regulaminem organizacyjnym oraz 

pozyskanymi środkami finansowymi w ramach projektów: 

- „Modernizacja i wyposażenie Ogniska Wychowawczego Ogniska Wychowawczego 

„Świder”, 

- „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego 

poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”                  

z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.   

24. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w kwocie 7.000,00 zł zadania publicznego, 

realizowanego przez Klub Motocyklowy Zryw pt.: „Otwarcie Sezonu – Niepodległa 

2018”. 

25. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy Nr CRU/146/2018, 

56/CRU/2018/ZDP 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.   

26. Zaakceptowano projekt umowy z Województwem Mazowieckiem w przedmiocie 

realizacji projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” zwanego dalej 

„projektem” w ramach priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, działania 10.3 

Doskonalenie zawodowe, poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów                      

w ramach RPO WM 2014-2020. 

27. Wyrażono zgodę na zakup publikacji „Książka Nad Brzegiem Świdra” w ilości 80 szt. 

za kwotę 5.000,00 zł. 

 

Protokół Nr 191/18 z dnia 4 kwietnia 2018 r.  

28. Zaakceptowano odpowiedź na pisma SOS-W Nr 1 przy ul. Majowej 17/19 w Otwocku 

oraz  SOS-W przy ul. Literackiej 8 w Otwocku w sprawie zwiększenia wysokości 

dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy. 

29. Wyrażono zgodę na  przesunięcie w placówkach oświatowych środków finansowych                  

z przeznaczeniem na wykonanie w 2018 roku projektów rozbudowy szatni w Zespole 

Szkół Nr 1 w Otwocku oraz Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku. Przyjęto szacunkowy koszt 

wykonania po 40.000,00 zł/za jeden projekt. W 2019 roku nastąpi realizacja ww. 

przedsięwzięcia. Przesunięcia środków finansowych będą wprowadzone do projektu 

uchwały Rady Powiatu w sprawie 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. 

Zarząd Powiatu zobowiązał Dyrektor Oświaty Powiatowej Hannę Majewską-Smółkę do 

dokonania rozeznania tematu posadowienia balonu na boisku zewnętrznym Zespołu 

Szkół Nr 2 w Otwocku – z wynajęciem wyłącznie na potrzeby placówki.  

30. Wyrażono zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie remontu boiska Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku. 

31. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w kwocie 2.000,00 zł zadania publicznego, 

realizowanego przez Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady pt.: „Ogólnopolski 

Konkurs Zespołów Bluesowych OBB”.  

32. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w kwocie 6.300,00 zł zadania publicznego, 

realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Otwocka pt.: „Organizacja                                

i przygotowanie imprezy poświęconej stylowi „Świdermajer” – VI Festiwal 

Świdermajer”. 

33. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w kwocie 1.200,00 zł zadania publicznego, 

realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego 

„Dziadka” Koło Terenowe „Świder” pt.: „Piosenka w Świdrze”. 

34. Zaakceptowano projekt umowy z Gminą Karczew w przedmiocie udzielenia pomocy 

rzeczowej Powiatowi Otwockiemu w postaci wykonania rewitalizacji chodnika od ul. 

Stare Miasto do ul. Żaboklickiego w Karczewie (fragment ciągu pieszego od rogu ul. 
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Stare Miasto i ul. ks. Władysława Żaboklickiego – w kierunku cmentarza, w pasie drogi 

powiatowej Nr 2724W w Karczewie – dalej „zadanie inwestycyjne”). 

35. Wyrażono pozytywną opinię do projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej Nr 

2710W w m. Majdan  i Izabela, gmina Wiązowna.   

36. Postanowiono wystąpić do Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Otwocku i KM Nr 

634 NSZZ „Solidarność’ „Oświata” z propozycją opuszczenia lokalu przy ul. 

Andriollego 80 w Otwocku w terminie 14 dni z uwagi na jego bezumownie korzystanie. 

 

Protokół Nr 192/18 z dnia 13 kwietnia 2018 r.  

37. Wyrażono zgodę na przystąpienie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy             

Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8 do rządowego programu „Aktywna tablica”. 

38. Wyrażono zgodę na przystąpienie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy               

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

programu „Aktywna tablica” . 

39. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu na zadanie pn.: „Pomoc 

finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2712W                      

w miejscowości Kruszówiec”. 

40. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 2 do umowy Nr 56/CRU/2018/ZDP, 

CRU/146/2018 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.   

41. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy Nr 59/CRU/2018/ZDP, 

CRU/142/2018 z gminą Wiązowna 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. 

42. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy Nr 58/CRU/2018/ZDP, 

CRU/141/2018 z gminą Wiązowna 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. 

43. Wyrażono pozytywną opinię do projektu budowy ulicy Orlej wraz z infrastrukturą                    
w Józefowie. 

44. Wyrażono pozytywną opinię do projektu budowy ulicy Polnej wraz z infrastrukturą                 
w Józefowie. 

45. Wyrażono pozytywną opinię do projektu budowy ulicy Polnej w km 0+728-0+772                  

w Józefowie. 

46. Wyrażono pozytywną opinię do projektu budowy ulicy Cichej w Józefowie. 

47. Wyrażono pozytywną opinię dla budowy drogi gminnej w ramach zadania pn.: „Budowa 

drogi gminnej – ul. Jana Pawła II  w Zakręcie” w gminie Wiązowna.   

48. Wyrażono pozytywną opinię dla budowy drogi gminnej w ramach zadania pn.: „Budowa 

drogi publicznej ul. Krótkiej  w Góraszce  i odcinka ul. Pięknej w Majdanie wraz                      

z dojazdami” w gminie Wiązowna. 

49. Po zapoznaniu z decyzją Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego                     

w Warszawie z kontroli sanitarnej stwierdzającej naruszenia wymagań higienicznych                 

i zdrowotnych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku postanowiono 

zwrócić się do Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. z prośbą o przekazanie w terminie do 18 

kwietnia 2018 r. kosztorysu na naprawy w pomieszczeniach kuchni i bloku żywienia 

szpitala. 
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50. Wyrażono zgodę na dofinansowanie zakupu pucharów i medali na Międzypowiatowe 

Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Dziewcząt – środki finansowe z puli Starosty. 

51. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z gminą Karczew w przedmiocie udzielenia 

Powiatowi Otwockiemu przez Gminę Karczew pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg 

powiatowych Nr 2775W - ul. Stare Miasto  i Nr 2724W - ul. Żaboklickiego z drogą 
gminną ul. Bielińskiego w Karczewie”. 

 

 Protokół Nr 193/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. 

52. Zapoznano się z harmonogramem realizacji projektu „Poprawa funkcjonowania osób 

niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych 

świadczonych w formie wsparcia dziennego”, oraz kryteriami wyboru osób 

niesamodzielnych z terenu Powiatu Otwockiego do realizacji w Ognisku 

Wychowawczym „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” zgodnie z ww. 

projektem.     

53. Zaakceptowano pozytywnie z uwagami umowy z gminą Celestynów w przedmiocie:    

- udzielenia Powiatowi Otwockiemu przez Gminę Celestynów pomocy finansowej                

w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Sygnalizacja ostrzegawcza na ul. 

Św. Kazimierza w Celestynowie”, 

 - udzielenia Powiatowi Otwockiemu przez Gminę Celestynów pomocy finansowej                

w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 

2715W – ul. Otwocka w Glinie i w Pogorzeli”, 

- udzielenia Powiatowi Otwockiemu przez Gminę Celestynów pomocy finansowej                

w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 

2733W Kąty – Zabieżki w Zabieżkach”, 

- udzielenia Powiatowi Otwockiemu przez Gminę Celestynów pomocy finansowej                

w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Budowa zatoki autobusowej, azylu 

dla pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi”, 

- udzielenia Powiatowi Otwockiemu przez Gminę Celestynów pomocy finansowej                

w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze 

powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów – ul. Otwocka”, 

- udzielenia Powiatowi Otwockiemu przez Gminę Celestynów pomocy finansowej                

w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze 

powiatowej Nr 2713W w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś – etap I”.   

54.  Wyrażono pozytywną opinię do projektu budowlanego drogi gminnej, ul. Warszawskiej 

na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w m. Otwock.   

55. Przedstawiono materiały, które w związku pismem z dnia 13.03.2018 r. 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Mariusza Szostaka zawiadamiające                             

o przystąpieniu do przeprowadzenia kontroli: 

- wykorzystania składników majątku Powiatu w PCZ Sp. z o.o., 

- wykonania obowiązku przez Zarząd Powiatu wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 

2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, 

zostaną przekazane do Komisji.  

56. Przyjęto zmiany zawarte w protokóle z dnia 16.04.2018 r. z uzgodnień projektu uchwały 

Rady Powiatu w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i placówkach  

oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki ze związkami zawodowymi 

zrzeszającymi nauczycieli Oddziału Powiatowego ZNP i NSZZ „Solidarność” Region 

Mazowsze Komisja Międzyzakładowa Nr 634 „Oświata”. 

57. Przyjęto do realizacji w ramach Powiatowego Festiwalu Kultury przeglądu zespołów 

ludowych z powiatu otwockiego, mińskiego i garwolińskiego pn.: Powiatowy Festiwal 

Folkloru pod Patronatem Trzech Starostów. 
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58. Wyrażono zgodę na współorganizację Koncertu Charytatywnego pt.: „Cisza jak ta” 

organizowanego przez Stowarzyszenie Bezpieczna Młodość im. „Grzegorza”- kwota 

7.000,00 zł. 

59. Wyrażono zgodę na pokrycie kosztów ufundowania 14 statuetek oraz części cateringu             

w wysokości ok. 2.500,00 zł w związku z organizowanym Konwentem Seniorów dn. 

21.04.2018 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku.     

 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

       Mirosław Pszonka   


