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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 17 maja 2018  r. do dnia 6 czerwca 2018 r.  

 

W wyżej wymienionym okresie odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Powiatu (Nr 199/18, 

200/18, 201/18, 202/18). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 199/18 z dnia 24 maja 2018 r.  

1. Zwolnienia dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Elwiro 

Andriollego w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10 z realizacji tygodniowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych. 

2. Zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława 

Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3 z realizacji tygodniowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych. 

3. Udzielenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 94/5 o pow. 

0,0430 ha z obr. 9 w Karczewie, dla której w Sądzie Rejonowym w Otwocku 

prowadzona jest księga wieczysta WA1O/00051022/8. 

4. Wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego                     

w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego.   

 

Protokół Nr 200/18 z dnia 28 maja 2018 r.  

5. 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 201/18 z dnia 30 maja 2018 r.  

6. Udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu  w Otwocku za 2017 rok. 

7. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania                             

z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2017 rok. 

 

Protokół Nr 202/18 z dnia 6 czerwca 2018 r. 

8. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat z dotychczasowym 

użytkownikiem nieruchomości ozn. jako dz. ew. nr 51/3, 51/7, 51/8, 51/9 obr. 48                     

w Józefowie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1O/00057204/0. 

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 199/18 z dnia 24 maja 2018 r.  

9. 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.   

10. Przystąpienia do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego 

na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko. 

11. Szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Otwocku. 
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Protokół Nr 201/18 z dnia 30 maja 2018 r.  

12. 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 202/18 z dnia 6 czerwca 2018 r. 

13. 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.   

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 199/18 z dnia 24 maja 2018 r.  

14. Wyrażono zgodę na zwiększenie budżetu Ogniska Wychowawczego „Świder” kwotą               
w wysokości 820,00 zł z przeznaczeniem na wynajęcie autobusu i wycieczkę dla 20 

wychowanków Ogniska.  

15. Wyrażono zgodę na dofinansowanie zadania publicznego, realizowanego przez Klub 

Sportowy Winners w 2018 roku pt.: „Zadbajmy o Świder” – spływ kajakowy” na 

podstawie złożonej oferty z dn. 30 kwietnia 2018 r. oraz aktualizacji terminu wydarzenia 

złożonej w piśmie  z dnia 11 maja 2018 r. – kwota 2.000,00 zł z dz. sportu. 

16. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy Nr CRU/145/2018, 

57/CRU/2018/ZDP z Gminą Wiązowna 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.   

17. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy Nr WIN/14/2018, (78/CRU/2018) 

z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu polegającej 

na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych.   

18. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia 

powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie zadania: „Zakup 

mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy finansowej dla powiatu na 

wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej – ul. Przewoskiej”.   

19. Wyrażono zgodę na objęcie honorowym patronatem Starosty pokazów lotniczych SKY 

SHOW SOBIENIE 2018, które odbędą się na lotnisku w Sobieniach Królewskich dn. 

16-17.06.2018 r. 

20. Wyrażono zgodę na zlecenie promocji powiatu otwockiego w kwocie 40.000,00 zł  

brutto podczas  obchodów 100-lecia Niepodległości oraz 100-lecia Lotnictwa Polskiego 

w Sobieniach Królewskich. 

21. Nie wyrażono zgody na przekazanie w zarząd Nadleśnictwu Celestynów przez Powiat 

Otwocki działek stanowiących drogi powiatowe położonych na terenie gmin Celestynów 

i Osieck.  

22. Zapoznano się z informacją o warunkach przeprowadzenia audytu działalności PCZ               

Sp. z o.o. za lata 2015-2018 wraz elementami programu naprawczego. 

 

Protokół Nr  201/18 z dnia 30 maja 2018 r.  

23. Poparto negatywne stanowisko Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz 

Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K. I. Gałczyńskiego 

dla lokalizacji budowy pomnika  gen. Juliana Pobóg Filipowicza na terenie Liceum. 

Zarząd proponuje posadowienie pomnika na terenie parku (od strony ul. Filipowicza)  ze 

względu na brak ograniczeń przestrzennych, bądź na terenie Parafii pw. 

Błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego - u zbiegu ulic Andriollego i Filipowicza   

w Otwocku.   

24. Wyrażono zgodę na przyjęcie kolonii dla polskich dzieci z Litwy w Młodzieżowym 

Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie. Termin i warunki przyjęcia kolonii Zarząd 

pozostawił do uzgodnienia przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”                                    

i Dyrekcję MOS „Jędruś”. 
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25. Wyrażono zgodę na współorganizację wydarzenia – Koncertu Charytatywnego 

organizowanego na rzecz Fundacji Domowe Hospicjum PROMYCZEK – kwota 

6.500,00 zł.   

26. Postanowiono odstąpić od zawarcia umowy z Wojewodą Mazowieckim w przedmiocie 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Podjęto decyzję pisemnego wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego                                      

z informacją nt. kosztów jakie ponosi powiat otwocki (ok. 200.000,00 zł/rocznie)                    

w związku z prowadzeniem Biura Paszportowego w Otwocku. 

27. Podtrzymano stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 13.02.2018 r, Nr 

S.OS.V.0023.13.2018 nt. koncepcji planowanego skrzyżowania w okolicach ul. 

Cicha/Matejki w Józefowie w związku z pracami na linii kolejowej nr 7 na odc. 

Warszawa Wschodnia Osobowa-Otwock.  

 

Protokół Nr 202/18 z dnia 6 czerwca 2018 r.  

28. Postanowiono o zabezpieczeniu w budżecie powiatu na 2018 r. dodatkowej kwoty                

w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydarzenia nie zaplanowane                       

w wykazie i harmonogramie wydarzeń na 2018 rok: kulturalnych, promocyjnych, 

sportowych i turystycznych. 

29. Wyrażono zgodę na dofinansowanie nagród rzeczowych dla zwycięzców turnieju 

charytatywnego BAD BOYS CUP za I miejsce – 1.000,00 zł; (14 kompletów strojów 

piłkarskich).   

30. Wyrażono zgodę na dofinansowanie  w ramach promocji powiatu udziału drużyny 

dziewcząt w piłce ręcznej w zawodach Interamia Word Cup Teramo 2018 – kwota 

5.000,00 zł. 

31. Wyrażono zgodę na współorganizację wydarzenia - imprezy plenerowej w ramach 

ogólnopolskiej akcji „MOTOSERCE” bezkosztowo tj. poprzez: przekazanie gadżetów 

promocyjnych powiatu otwockiego z przeznaczeniem na nagrody, promocję wydarzenia 

za pośrednictwem strony internetowej www.powiat-otwocki.pl oraz serwisu 

jaknadloni.info. 

32. Postanowiono wystąpić do PKS Mińsk Mazowiecki S.A. z prośbą                                               
o udzielenie informacji w przedmiocie ilości i kosztów wykupu udziałów firmy oraz 

dalszej perspektywy funkcjonowania firmy.  

33. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Fundacją NAVIGATOR w przedmiocie 

dofinansowania grupy rekonstrukcyjnej, która wykona podczas eventu SKY SHOW 

2018 w Sobieniach Królewskich pokaz historyczny. 

34. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”               

w przedmiocie organizacji wizyty polskich dzieci i młodzieży z Parafii pw. św. 

Franciszka Ksawerego z Grodna na Białorusi na terenie powiatu otwockiego. 

35. Wyrażono zgodę na współorganizację wydarzenia w ramach promocji powiatu: obchody 

100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w  Dąbrówce w kwocie 3.000,00 zł. 

36. Postanowiono o rozliczeniu przez Pana Jędrzeja Sudnikowicza Kierownika Biura 

Kultury i Promocji zaliczki dla laureatów Pierwszego Przeglądu Śpiewaków i Muzyków 

Ludowych pod Patronatem Trzech Starostów: Mińskiego, Garwolińskiego i Otwockiego 

oraz przekazanie danych osobowych laureatów do Wydziału Finansowego.   

37. Potwierdzono współorganizację koncertu pt.: Raduj się Matko, Polsko projektu 

„Mazowsze w Koronie” w Liceum Ogólnokształcącym im. K. I. Gałczyńskiego                      

w Otwocku w dniu 24 maja 2018 r. – kwota 5.000,00 zł. 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka    

 

  


