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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 19 kwietnia 2018  r. do dnia 16 maja 2018 r.  

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 194/18, 

195/18, 196/18, 197/18, 198/18). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 194/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r.  

1. Wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, oznaczonej                        

w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 46/3 o pow. 5008 m
2
 oraz nr 46/10 o pow. 

3678 m
2
 z obr. 143 na rzecz PSG Sp. z o.o. 

 

Protokół Nr 196/18 z dnia 2 maja 2018 r.       

2. Gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach przez powiatowe jednostki 

budżetowe prowadzące działalność oświatową. 
 

Protokół Nr 198/18 z dnia 16 maja 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; po opinii pięciu Rad Gmin. 

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 194/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r.   

4. Powierzenia Pani Elizie Trzcińskiej - Przybysz stanowiska dyrektora Specjalnego 

Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku, ul. 

Majowa 17/19. 

5. Powierzenia Panu Pawłowi Uścinowiczowi stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku, ul. Literacka 8. 

6. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dostępie do budynku w celu dostarczania 

publicznej sieci telekomunikacyjnej i świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

7. Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 

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

 

Protokół Nr 196/18 z dnia 2 maja 2018 r.   

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.   

 

Protokół Nr 197/18 z dnia 9 maja 2018 r.  

9. Zmiany Załącznika do uchwały Nr CCLXXVIII/94/12 Zarządu Powiatu w Otwocku                 

z dnia 21 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. 

 

Protokół Nr 198/18 z dnia 16 maja 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.   
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III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 194/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r.   

11. Wyrażono zgodę na współorganizację wydarzenia: obchody 90-lecia Ochotniczej Straży 

Pożarnej w  Malcanowie w kwocie 2.000,00 zł. 

12. Wyrażono zgodę na ufundowanie nagród i dyplomów w związku z XI edycją 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kartka Wielkanocna” – kwota 2.000,00 zł. 

13. Wyrażono zgodę na współpracę ze stowarzyszeniem Dziennikarzy im. Władysława St. 

Reymonta w sprawie organizacji Majówki Reymontowskiej - do kwoty 1.000,00 zł. 

14. Pozytywnie rozpatrzono ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie na realizację 
zadania pt.: Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Otwockiego.  

Zarząd wyraził wolę dofinasowania przedsięwzięcia - kwota 11.520,00 zł.     

15. Pozytywnie odniesiono się do zmian jakie zaproponował Burmistrz Karczewa w piśmie 

z dnia 13.04.2018 r., Nr WIPF.7010.7.2018 w sprawie zawarcia umowy 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. Stare Miasto i ul. ks. Władysława Żaboklickiego – w kierunku 

cmentarza, w pasie drogi powiatowej Nr 2724W  w Karczewie). 

Zarząd zwrócił uwagę aby § 5 umowy zawierał pierwotną treść w brzmieniu: 

„Końcowego odbioru robót dokona komisja powołana przez gminę z udziałem 

przedstawiciela Powiatu”. 

16. Postanowiono o przekazaniu Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa pisma z dnia 

11.04.2018 r., Nr DOPSK-0/07/152/2018 Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. Ewy 

Wojciechowskiej z załącznikami dot. liczby zatrudnionych i zwalnianych pracowników, 

zmian personalnych w PCZ Sp. z o.o. – pismo Nr SOS.II.8020.10.2018. 

 

Protokół Nr  195/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

17. Przyjęto treść autopoprawki do projektu uchwały w sprawie 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; (Nr 4 na XXXV sesję Rady Powiatu                                     

w Otwocku 26 kwietnia 2018 r.) w związku z faktem, iż powierzenie zadania wraz                      

z przekazaniem środków nie jest pomocą finansową, lecz dotacją celową. 
 

Protokół Nr 196/18 z dnia 2 maja 2018 r.   

18. W związku z zorganizowaniem kolejowej zastępczej komunikacji drogowej autobusowej 

na odcinku Otwock PKP- Świder PKP – Otwock PKP w związku z całkowitą przerwą                    
w ruchu na odcinku linii kolejowej nr 7 Otwock – Świder w okresie od 02.07.2018 r. do 

03.08.2018 r. pozytywnie odniesiono się do Wariantu nr 1 – trasa przejazdu ulicami: 

(Świder PKP) Górna – Mickiewicza – Kołłątaja – Staszica – Powstańców Warszawy – 

Orla (Otwock PKP) – Świderska – Kołłątaja – Jasna – Górna (Świder PKP). Wariant 

najkorzystniejszy z punktu widzenia czasu dojazdu i obsługi podróżnych, z uwagą                   
o lokalizację pośredniego przystanku autobusowego przy ul. Kołłątaja w Otwocku. 

19. Wyrażono pozytywną opinię dla inwestycji pn.: Projekt i budowa węzła Lubelska na 

przecięciu dróg ekspresowych S17 i S2 do autostrady A2 wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”. 

20. Wyrażono zgodę na umorzenie UKS „Kresy” zwrotu części dotacji celowej w kwocie 

540,00 zł plus odsetki. 

21. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Klubów OSM z dn. 

23 kwietnia 2018 r. na realizację zadania publicznego pt. „Gubiszlaki – nocny rajd 

nawigacyjny po Powiecie Otwockim” w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy 

ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku, na stronie internetowej www.powiat-
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otwocki.pl oraz rozpoczęcie procedury zbierania uwag do oferty, zgodnie z art. 19 a 

ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.   

22. Postanowiono wystąpić do Dyrekcji i Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego 

Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego o opinię dla inicjatywy budowy pomnika na terenie skweru 

Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. gen. Juliana 

Filipowicza w Otwocku.    

23. Zapoznano się z decyzją Nr 563/2018 z dnia 20.04.2018 r. Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozwoleniu konsorcjum firm STRABAG                 

Sp. z o.o. i STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z.o.o. na prowadzenie badań 
archeologicznych w formie stałego nadzoru archeologicznego na terenie budowy drogi 

ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez 

węzła) – Garwoli (początek obwodnicy), Część 1: na odcinku węzeł „Lubelska” (bez 

węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy), Odcinek I Część nr 2 od km 5+650 do km 

19+200 w zakresie wymienionych działek. 

24. Zapoznano się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego 

sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

jednostki: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku z siedzibą w Otwocku, ul. 

Batorego 44.   

25. Zapoznano się z uchwałą Nr Wa.170.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii   

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Otwocku sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Powiatu Otwockiego za 2017 rok. 

 

Protokół Nr 197/18 z dnia 9 maja 2018 r.    

26. Odbyto wizytację w remontowanym Oddziale Wewnętrznym PCZ Sp. z o.o.                            

w Otwocku celem oceny stanu zaawansowania prac. 

27. Wyznaczono Biuro Kultury i Promocji do realizacji pisma Marszałka Województwa 

Mazowieckiego Adama Struzika z zaproszeniem delegacji powiatu otwockiego do 

wzięcia udziału w regionalnym Święcie Plonów w Muzeum Wsi Mazowieckiej                        

w Sierpcu dn. 16.09.2018 r. 

28. Podtrzymano  stanowisko wyrażone uchwałą Nr 186/XXI/12 Rady Powiatu w Otwocku 

z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie  ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg powiatowych; tym samym nie wyrażono zgody na obniżenie opłat za 

zajęcie pasa drogowego w przypadku posadowienia w pasie drogi instalacji 

infrastruktury szerokopasmowej sieci światłowodowej.   

29. Przyjęto sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego                       

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2017 rok”. 

30. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Klubu Sportowego Winners na realizację 
zadania publicznego pt.:  „Zadbajmy o Świder” – spływ kajakowy” 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.   

31. Wyrażono zgodę na zakup nagród książkowych i przekazanie ich zwycięzcom konkursu 

„XIX Powiatowych Warsztatów Ekologicznych – Spotkania nad Świdrem” – kwota 

1.500,00 zł z dz. 900 rozdz. 90095. 

32. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Karczew w sprawie powierzenia 

Gminie Karczew wykonania budowy chodnika z odwodnieniem na drogach 

powiatowych: nr 2724W w m. Janów i w m. Łukówiec, nr 2730W w m. Kępa 

Nadbrzeska, nr 2728W w m. Ostrówiec i nr 2729W w m. Glinki. 

33. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w kwocie od 300,00 do 500,00 zł akcji promocyjnej 

w ramach treningu cross fit klubu Hard Box Otwock, ul. Warsztatowa 4. 
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Protokół Nr 198/18 z dnia 16 maja 2018 r.  

34. Pozytywnie zaopiniowano Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok. 

35. Nie wyrażono zgody na zorganizowanie i sfinansowanie dojazdu dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Otwockiego na Mistrzostwa Powiatu Otwockiego 

w Lekkoatletyce dn. 04 czerwca br. Kołbiel (4 autokary) oraz Mistrzostwa Powiatu 

Otwockiego w Piłce Nożnej  dn. 07 czerwca br. Józefów (2 autokary). 

36. Wyrażono zgodę na wystąpienie do Miasta Otwocka z propozycją zamiany działek, 

mianowicie nr 41/7 obr. 143 będącej własnością powiatu na działkę nr 41/13 obr 143 

będącej własnością Miasta Otwocka. 

Uzasadnienie: Zamiana działek jest konieczna ze względu na planowaną rozbudowę na 

nieruchomości przy Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku.    

37. Postanowiono o wykonaniu audytu w PCZ Sp. z o.o. w Otwocku, co wiąże się                         
z zabezpieczeniem w budżecie powiatu środków finansowych w wysokości                  

60.000,00 zł; (środki w ramach przesunięć z rezerwy). 

38. Wyrażono pozytywną opinię na realizację inwestycji drogowej dla budowy ul. Czecha, 

na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Słonecznej w Otwocku.  

39. Posiłkując się danymi zawartymi w piśmie Dyrektora Wydziału Organizacyjnego                       

i Spraw Społecznych Andrzeja Mazka dot. ilości osób składających wnioski o wydanie 

paszportu postanowił o wystąpieniu do Wojewody Mazowieckiego z prośbą                          
o zwiększenie środków finansowych na prowadzenie Biura Paszportowego Starostwa 

Powiatowego w Otwocku. 

40. Wyrażono zgodę na dofinansowanie zadania publicznego – kwota 1.500,00 zł, 

realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Klubów OSM w 2018 r. pt.: „Gubiszlaki 

– nocny rajd nawigacyjny po Powiecie Otwockim” na podstawie złożonej oferty z dn. 23 

kwietnia 2018 r. 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka   


