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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 7 czerwca 2018  r. do dnia 29 sierpnia 2018 r.  

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 12 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 203/18, 

204/18, 205/18, 206/18, 207/18, 208/18, 209/18, 210/18, 211/18, 212/18, 213/18, 214/18). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 203/18 z dnia 14.06.2018 r.  

1. 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. 

2. 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, 

z późn. zm. 

3. Powierzenia Gminie Celestynów prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą 
powiatową Nr 2713W  i budowę przy tej drodze zatoki autobusowej, azylu dla pieszych 

i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi oraz udzielenia dotacji 

celowej Gminie Celestynów na dofinansowanie tego zadania 

4. Powierzenia Gminie Kołbiel  prowadzenia zadań  w zakresie zarządzania drogami 

powiatowymi Nr 2736W,  2739W  i budowie  przy tych drogach chodników, oraz  

udzielenia dotacji celowej  Gminie  Kołbiel  na dofinansowanie tych zadań 

5. Zmiany uchwały nr 13/II/14 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty 

Otwockiego. 

 

Protokół Nr 207/18 z dnia 10.08.2018 r. 

6. Przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Otwockim 

na lata 2018 – 2020”. 

 

Protokół Nr 209/18 z dnia 25.07.2018 r.   

7. Zmiany uchwały Nr 252/XXXIV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 marca 2018 r. 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej, na które 

zostaną przeznaczone środki PFRON.    

 

Protokół Nr 211/18 z dnia 08.08.2018 r  

8. Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających                  

w 2019 r. 

9. Powierzenia Gminie Wiązowna prowadzenia zadania w zakresie zarządzania publiczną 
drogą powiatową Nr 2702W na terenie gminy Wiązowna w zakresie budowy ciągów 

pieszo-rowerowych, chodników oraz dróg rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą 
oraz bieżącym utrzymaniem tej drogi w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze. 

 

Protokół Nr 214/18 z dnia 29.08.2018 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. 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. 
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II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 203/18 z dnia 14.06.2018 r. 

12. Upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, 

Powiatu Otwockiego,  na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki 

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 20 czerwca 2018 r. 

13. Przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych  dodatku motywacyjnego. 

 

Protokół Nr 204/18 z dnia 20.06.2018 r.  

14. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego; łącznie 9 uchwał.   

15. Naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację 
zadań publicznych w 2018 roku z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. 

 

Protokół Nr 206/18 z dnia 27.06.2018 r. 

16. Zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Powiatu Otwockiego za 2017 rok. 

17. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej                         

w Otwocku  za 2017 rok. 

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 poźn.zm. 

19. Wykonania  uchwały Nr 268/XXXVI/18  Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 maja 2018 

roku w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność  
Powiatu Otwockiego, położonej w Karczewie, uregulowanej w księdze wieczystej 

WA1O/00051022/8 stanowiącej działkę ewidencyjną  Nr  94/5 obr. 9 w Karczewie;                

z ceną w wysokości 55.000,00 zł.  

 

Protokół Nr 207/18 z dnia 10.07.2018 r. 

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

w zakresie ratownictwa  i ochrony ludności w 2018 roku. 

 

Protokół Nr 208/18 z dnia 18.07.2018 r.  

21. 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 209/18 z dnia 25.07.2018 r.  

22. 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. 

23. Udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu 

otwockiego. 

24. Wykonania uchwały Nr 310/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 23 

października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, oznaczonej jako działka ew. nr 

13/9 o pow. 0,1754 ha z obr 5 w Otwocku wraz z udziałem wynoszącym 1/3 części                       

w prawie własności do działki ew. nr 13/11 o pow. 0,0182 ha z obrębu 5 – stanowiącej 

drogę wewnętrzną; z ceną wywoławczą w wysokości 330.000,00 zł. 

25. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia lokalu znajdującego się na 

zabudowanej nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Andriollego 80, ozn. jako dz. 

ew. nr 9/6 w obr. 145, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00063233/7. 

26. Zaakceptowania projektów protokołów uzgodnień w związku z uchwałą Nr 

257/XXXV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie 

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. nr 77/5 o pow.                        
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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 210/18  z dnia 01.08.2018 r. 

27. 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.   

28. Powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego ozn. jako dz. ew. nr 31/2                

w obr. 165 w Otwocku. 

29. 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 13/7 obr. 5 w Otwocku 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego. 

 

Protokół Nr 211/18  z dnia 08.08.2018 r.  

30. 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.   

31. Ustalenia wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na poszerzenie drogi 

powiatowej ul. Reymonta stanowiący działkę ew. nr 42/3 o pow. 302 m
2
 z obr. 95                 

w Otwocku.   

 

Protokół Nr 213/18 z dnia 22.08.2018 r.  

32. 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 214/18 z dnia 29.08.2018 r.  

33. Ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 

34. Przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych dodatku motywacyjnego. 

35. Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Otwockiego, informacji                    

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu 

wykonania planów finansowych Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018 

roku. 

36. 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 203/18 z dnia 14.06.2018 r. 

37. Wyrażono zgodę na sfinansowanie noclegu dla laureatów Powiatowego Festiwalu 

Folkloru pod Patronatem trzech Starostów podczas Festiwalu w Kazimierzu Dolnym – 

ogólny koszt noclegu 1.500,00 zł.    

38. Wyrażono zgodę na wpisanie tematu wręczenia nagród najlepszym szkołom biorącym 

udział w Mistrzostwach Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych                                         

i Ponadpodstawowych w roku szkolnym 2017/2018 do porządku obrad najbliższej sesji 

Rady Powiatu w Otwocku. 

39. Zaakceptowano kwotę przeznaczoną na zakup książek dla najlepszych uczniów 

placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki (do 850,00 zł                      

z działu promocji).  

40. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 2 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.   
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41. Pozytywnie zaopiniowano projekt stanowiska Rady Powiatu w Otwocku w sprawie 

poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-

Modlin. 

42. Wyrażono zgodę na udzielenie dotacji podmiotowej Powiatowej Bibliotece Publicznej  

w Otwocku na wykonanie obróbki blacharskiej wraz z rynnami na tarasie i dachu 

wejściowym w budynku Biblioteki – wysokości dotacji 6.300,00 zł.   

43. Wyrażono zgodę na sprzedaż klepki po demontażu w ramach prowadzonej inwestycji 

wymiany podłóg w Liceum. Cenę sprzedaży klepki ustalono w wysokości 10,00 zł 

brutto za metr przestrzenny.   

44. Zaakceptowano  treść pisma do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego               

z prośbą o uruchomienie środków z rezerwy ogólnej budżetu Państwa kwocie 

2.300.000,00 zł na sfinansowanie centralnej sterylizatorni w Powiatowym Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku. 

 

Protokół Nr  204/18 z dnia 20.06.2018 

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

w Otwocku celem oceny stanu zaawansowania prac. 

46. Zapoznano się z informacją Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                      

w Otwocku nt. uruchomienia Domu Dziennego Pobytu i Klubu Seniora w Otwocku 

zgodnie z założeniami projektu: „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych                                     

z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych                  

w formie wsparcia dziennego”. 

47. Wyrażono zgodę na przystąpienie do rządowego programu „Niepodległa” przez 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8, 

Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10, Zespół Szkół Nr 2 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy  ul. Konopnickiej 3. 

48. Postanowiono wystąpić do Wójt gminy Osieck z wnioskiem o zmianę przeznaczenia 

środków w wysokości 50.000,00 zł jakie deklaruje gmina na przeprowadzenie remontu 

drogi powiatowej Nr 1311W w miejscowości Natolin w kierunku Woli 

Władysławowskiej. Zarząd ww. kwotę proponuje przeznaczyć  na realizację zadania 

„Modernizacja drogi powiatowej Nr 1315W Jaźwiny-Augustówka”.   

49. Zaakceptowano treść autopoprawki do projektu uchwały Nr 4 na XXXVII sesję Rady 

Powiatu w Otwocku.   

50. Wyrażono zgodę na uregulowanie płatności za fakturę w wysokości 1.769,00 zł za 

sfinansowanie noclegu dla laureatów Powiatowego Festiwalu Folkloru pod Patronatem 

trzech Starostów podczas Festiwalu w Kazimierzu Dolnym. 

 

Protokół Nr 205/18 z dnia 22.06.2018 r. 

51. Opracowano wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej  w przedmiocie: 

- opracowanie projektu uchwały 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., 

- opracowanie projektu uchwały 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, 

- opracowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

przez Powiat Otwocki w 2018 roku, 

- opracowanie projektu uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonych 

rachunkach przez powiatowe jednostki  budżetowe prowadzące działalność oświatową. 
 

Protokół Nr 206/18 z dnia 27.06.2018 r. 

52. Wyrażono wstępną zgodę na współorganizację obchodów 50-lecia Powiatowego 

Młodzieżowego Domu Kultury im. M.E. Andriollego w Otwocku.  
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Ostateczna decyzja  zostanie podjęta po zapoznaniu się z  informacją  nt. wysokości  

kwoty realizacji przedsięwzięcia. 

53. W związku z organizowanym jubileuszem 25-lecia istnienia Zespołu Szkół Nr 1 Liceum 

Ogólnokształcącego Nr III Otwocku wyrażono zgodę na udzielenie wsparcia  

finansowego na ww. cel w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydanie 

publikacji książkowej  o szkole i zakup okolicznościowych pamiątek jubileuszowych. 

54. Wyrażono zgodę na zawarcie umów z gminą Celestynów: 

- Nr UUG/118/2018 w przedmiocie udzielenia powiatowi otwockiemu  przez gminę 
Celestynów pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.:         

„Budowa  ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowością  Dąbrówka  i Stara Wieś     

w gminie Celestynów”, 

-Nr UUG/119/2018 w przedmiocie 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”. 

55. W sprawie pisma Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  dot. 

przeznaczenia  środków  finansowych na  wykonywanie  dodatkowych  ambulatoryjnych  

badań endoskopowych, zobowiązano Wicestarostę do realizacji i koordynacji 

postulatów. 

 

Protokół Nr 207/18 z dnia 10.07.2018 r.  

56. Zapoznano się z pismem Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia  Sp. z o.o.                

w sprawie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego  w Spółce. 

57. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miastem Otwock w przedmiocie: 

- poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej  ul. Świderskiej na odc. ul. Staszica do 

ul. Górnej w Otwocku, 

- przebudowy chodników i krawężników w drodze powiatowej na odcinku ul. 

Świderskiej. 

58. Wyrażono pozytywną opinię dla budowy drogi łączącej ulicę Jarosławską z ulicą 
Marszałka Piłsudskiego w Józefowie. 

 

Protokół Nr 208/18 z dnia 18.07.2018 r. 

59. W związku z pismem NSZZ Solidarność Region Mazowsze Organizacja Zakładowa Nr 

3408 w sprawie zwiększenia planu finansowego wynagrodzeń dla pracowników 

Powiatowego Urzędu Pracy w 2018 roku, podjęto następujące działania:  

- wystąpić do Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku o przekazanie informacji 

jak kształtowały się płace w jednostce na dzień 01.01.2017 r. oraz na dzień                  
31.12.2017 r., 

- wystąpić do jednostek organizacyjnych powiatu o przedłożenie analizy skutków 

zwiększenia w jednostkach wynagrodzenia o 5% od lipca br. w kontekście wzrostu płac 

w roku 2019 w wariancie 2,5%  i 5%, 

- przedstawienie przez Skarbnika wyliczenia skutków podwyżki wynagrodzeń o 5 % od 

lipca br. pracowników Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu dla budżetu na 

2019 rok. 

60. Wyrażono zgodę na zawarcie umów z gminą Sobienie-Jeziory w przedmiocie: 

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego w formie dotacji celowej na 

realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W 

Władysławów- Zambrzyków Stary - Sobienie Kiełczewskie”, 

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego w formie dotacji celowej na 

realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja  drogi powiatowej  Nr 2751W 

Sobienie  Kiełczewskie – Zuzanów- Czarnowiec”. 

61. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu nr 2 do umowy Nr CRU/141/2018, 

58/CRU/2018/ZDP  z gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej  

dla Powiatu Otwockiego na modernizację chodnika na drodze powiatowej nr 2705W             
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w Wiązownie na ul. Kościelnej na odcinku od Szkoły Podstawowej w Wiązownie                    

w kierunku kościoła św. Wojciecha. 

62. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu nr 2 do umowy Nr CRU/142/2018, 

59/CRU/2018/ZDP  z gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia  pomocy rzeczowej 

dla Powiatu Otwockiego na budowę 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. 

63. Skierowano pismo z dnia  04.07.2018 r., Nr WI.7010.55.2017.TD Wójta Gminy 

Wiązowna z uchwałą Nr 95.LVII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 czerwca             

2018 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Otwockiego zadania zarządzania publiczną 
drogą powiatową, zlokalizowaną na terenie gminy Wiązowna do Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku celem przygotowania stosownego projektu uchwały Rady 

Powiatu w Otwocku w sprawie powierzenia Gminie Wiązowna prowadzenia zadania           

w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 2701W na terenie gminy 

Wiązowna w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych, chodników oraz dróg 

rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz bieżącym utrzymaniem tej drogi                  

w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze.   

64. Wyrażono zgodę na wykonanie prac remontowych budynku mieszkalnego 

usytuowanego przy ul. Koszykowej 4 w Otwocku wykazanych w kosztorysie 

inwestorskim oraz zlecenie wykonania kosztorysu na zabezpieczenie i naprawę elewacji.   

65. Wyrażono zgodę na zlecenie wykonania projektu budowlanego przyłączy 

wodociągowych i kanalizacji sanitarnej dla budynku szpitala PCZ Sp. o.o. w Otwocku 

przy ul. Batorego 44. 

66. Wyrażono  zgodę na wyzłomowanie koparki TYP- P802 rok prod. 1987 o nr fabrycznym 

– 20659 ze względu na nieopłacalność remontu ww. sprzętu. 

67. Wyrażono  zgodę na dokonanie likwidacji środków trwałych znajdujących się na terenie 

wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Tabor; (dozator kruszywa 4 szt., zespół do 

produkcji asfaltu, taśmociąg, przenośnik taśmowy, nagrzewnica olejowa, pompa do 

bitumu, wsyp metalowy do mączki, zbiornik do mączki 2 szt., zbiornik do bitumu, 

zbiornik do cementu, zbiornik paliwa, zbiornik do bitumu, siatka ogrodzeniowa, budynki 

socjalne). 

 

Protokół Nr 209/18 z dnia 25.07.2018 r.  

68. Zatwierdzono projekt decyzji Zarządu Powiatu w Otwocku w sprawie wygaszenia                    

z dniem 31 lipca 2018 r. prawa trwałego zarządu ustanowione na rzecz powiatowej 

jednostki organizacyjnej– Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego, położonej w Karczewie przy ul. Bohaterów Westerplatte 36, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr: 94/5 o pow. 430 m
2
,  94/6 o pow. 

17 546 m
2
, 95 o pow. 288 m

2
 dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00051022/8, oraz przekazania                   

w trwały zarząd na czas nieoznaczony powiatowej jednostce organizacyjnej – Zarządowi 

Dróg Powiatowych w Otwocku zabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działki ew. 

nr 94/6 i 95 o łącznej pow. 17 976 m
2
  z przeznaczeniem na działalność statutową 

jednostki. 

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

powiatowi przez gminę 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).   

70. W związku z pismem Rektora Warszawskiej Szkoły Wyższej w Otwocku Józefa 

Szabłowskiego na temat oferty sprzedaży powiatowi otwockiemu nieruchomości 

położonej przy ul. Armii Krajowej 13 w Otwocku, stanowiącej własność WSW                          

w Otwocku, odstąpiono od zlecenia wykonania operatu szacunkowego nieruchomości 
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położonej przy ul. Armii Krajowej 13 w Otwocku. Zlecenie wykonania operatu 

szacunkowego nieruchomości pozostawiono w gestii Rektora Warszawskiej Szkoły 

Wyższej  w Otwocku. 

71. Wyrażono zgodę na zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na realizację 
zadania: „Rozbudowa szatni w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową 
części istniejącej” w kwocie 150.000,00 zł. Źródło sfinansowania opracowania 

dokumentacji w kwocie 150.000,00 zł: 

- 45.000,00 zł z zadania budowy hali w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku,  

- 45.000,00 zł jako środki na dokumentację w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku, 

- 60.000,00 zł z budżetu powiatu (wstępnie z rezerwy).    

72. Wyrażono zgodę na wydłużenie terminu wykonania umowy Nr 198/OS/2018 z dnia           

11 czerwca 2018 r. w przedmiocie wykonania audytu o 21 dni w związku z procesem 

zgromadzenia brakujących dokumentów przez PCZ Sp. z.o.o. 

 

Protokół Nr 210/18  z dnia 01.08.2018 r.  

73. Wyrażono zgodę na budowę kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia dla 

zasilenia podstacji trakcyjnej na działce ew. nr 1/8 obr. 49 w Józefowie, która stanowi 

własność Powiatu Otwockiego. 

74. Wyrażono pozytywną opinię do projektu budowlanego drogi gminnej ul. Warszawskiej 

na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Żeromskiego w Otwocku z uwagą: 
zakres projektowy rozbudowy ul. Warszawskiej od strony ul. Żeromskiego na odcinku 

około 20 mb oraz przy skrzyżowaniu z ul. Cybulskiego, pokrywa się                                      
z zakresem przebudowy linii kolejowej nr 7 realizowanej przez PKP, w związku                    

z powyższym należy dowiązać się do rozwiązań już istniejących i zatwierdzonych.   

75. Wyrażono zgodę na zwiększenie środków finansowych na zadanie: „XV Powiatowy 

Festiwal Kultury” z 160.000,00 zł do 185.000,00 zł - zwiększenie poprzez przesunięcie 

ze środków finansowych przeznaczonych na stypendia. 

76. Odnośnie wsparcia finansowego przez powiat bieżącej działalności Międzyszkolnego 

Klubu Sportowego Karczew posiłkując się opinią Kancelarii Adwokackiej wypracowano 

następujące decyzje: 

- Zarząd Powiatu podejmie prace nad opracowaniem projektu uchwały Rady Powiatu              

w Otwocku o sporcie w powiecie otwockim, co w przyszłości umożliwi realizację 
wniosku MKS „KARCZEW”, 

- Zarząd Powiatu nie wyklucza wsparcia finansowego drużyn MKS „KARCZEW”              

w innych wydarzeniach sportowych w bieżącym roku.   

77. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w ramach zlecenia promocji powiatu otwockiego  

„Charytatywnego Biegu Otwockiego imienia Rotmistrza Pileckiego”, który odbędzie się 
w dniu 23 września 2018 r. – kwota 5.000,00 zł ze środków promocji.   

78. Wyrażono zgodę na przyjęcie do realizacji wydarzenia „Świder Skim Fest 2018”, 

którego planowana realizacja nastąpi 08 września 2018 r. oraz warsztatów w dyscyplinie 

skimboard – kwota 15.000,00 zł.   

79. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z gminą Sobienie-Jeziory w przedmiocie 

udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci materiałów na modernizację drogi 

powiatowej Nr 2750W w miejscowości Warszawice. 

 

Protokół Nr 211/18  z dnia 08.08.2018 r.  

80. Pozytywie zaopiniowano wniosek Polskich Sieci Energetycznych o lokalizacji dla 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna w zakresie 

rozbudowy stacji 400/220/110 kV Miłosna (dla wprowadzenia drugiego toru linii 400 

kV Kozienice – Miłosna). 

81. Pozytywnie zaopiniowano projekt stanowiska  Rady Powiatu w Otwocku  w sprawie 

skierowania do Ministra Obrony Narodowej wystąpienia o przedstawienie Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o nadanie pośmiertne awansu Julianowi 
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Filipowiczowi na stopień generała dywizji za wybitne zasługi dla niepodległości 

Rzeczypospolitej Polskiej i kieruje na sesję Rady Powiatu w Otwocku. 

82. Wyrażono zgodę na przesunięcie środków w ramach rozdziału 92105 (Kultura) na 

realizację zadania pn. „Dożynki Powiatowe w Kątach”. 

83. W związku z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie zgłoszenia 

kandydata zasłużonego dla rozwoju turystyki wskazano Pana Pawła Ajdackiego do 

uhonorowania za działania na rzecz rozwoju i promocji turystyki Województwa 

Mazowieckiego.   

 

Protokół Nr 212/18 z dnia 16.08.2018 r.  

84. Zapoznano się z informacją Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                      

w Otwocku nt. uruchomienia Domu Dziennego Pobytu i Klubu Seniora w Otwocku 

zgodnie z założeniami projektu: „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych                                     

z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych                  

w formie wsparcia dziennego”. 

85. Postanowiono o uruchomieniu podwyżek wynagrodzeń w Starostwie i jednostkach 

organizacyjnych powiatu  w wysokości 2,5% z wyrównaniem od stycznia br. - zgodnie  

z uchwałą Nr CD/159/17 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 6 września 2017 r.                        

w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 

Rady Powiatu w Otwocku.   

86. Wyrażono zgodę na zmianę terminu realizacji zadania „Zadbajmy o Świder – spływ 

kajakowy” na: 20 sierpnia 2018 r. – 30 września 2018 r. oraz dofinansowanie zadania 

przyznaną w dniu 24 maja 2018 r. kwotą 2 000,00 zł, z rozdziału 63003 (Turystyka) 

§2360. 

87. Wyrażono zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu na 2019 

rok w kwocie 10.000,00 zł na rzecz Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce 

PROMYCZEK; (w tym 5.000,00 na dofinansowanie koncertu charytatywnego,                    

5.000,00 zł z przeznaczeniem na sprzęt medyczny niezbędny dla pacjentów hospicjum).   

88. Zaproponowano oddelegować do uhonorowania Pani Bogny Hupy hodowczyni bydła 

reprezentującej Powiat Otwocki na XIV Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych 

w Siedlcach następujących radnych:  p. Agnieszka Łątka, p. Mariusz Szostak,                           

p. Kazimierz Ciorga, p. Zdzisław Zych.   

89. Przyjęto treść porozumienia Nr 693/UMWM/07/2018/KP-DU-I z Województwem 

Mazowieckim w przedmiocie organizacji wydarzenia społeczno-kulturalnego pod nazwą 
„Dożynki Powiatowe”, które odbędą się w dniu 15 sierpnia 2018 r. w Kątach. 

90. Wyrażono pozytywną opinię dla inwestycji pn.: „Projekt i budowa ulicy Gorzowskiej”                                          

w Otwocku. 

91. Wyrażono zgodę na udzielenie wsparcia finansowego OSP w Lubicach w ramach 

promocji powiatu otwockiego  w kwocie 4.000,00 zł. 

92. Postanowiono o ufundowaniu nagrody Pani Paulinie Gubie  - mistrzyni Europy                           

w pchnięciu kulą, wychowanki sekcji Startu Otwock, mieszkanki Sobieni-Jezior,                        

w wysokość 15.000,00 zł brutto ze środków promocji.   

 

Protokół Nr 213/18 z dnia 22.08.2018 r.  

93. Wyrażano zgodę na dofinansowanie wydarzenia: obchody 90-lecia Ochotniczej Straży 

Pożarnej  w  Sufczynie w kwocie 2.000,00 zł w ramach promocji powiatu otwockiego.   

94. Utrzymano w mocy dotychczasowe zapisy 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. 

95. Wyrażono pozytywną opinię do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku 

węzeł „Zakręt” – węzeł „Lubelska” (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700 –                      
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w zakresie rozbudowy drogi DK2, budowy dróg serwisowych wraz z budową                             
i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”.   

96. Wyrażono pozytywną opinię do wniosku o wydanie decyzji o zmianie decyzji                            

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 7/II/2018 z dnia 13.03.2018 r. dla 

inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt” – węzeł 

„Lubelska” (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700. 

97. Wyrażono zgodę na wsparcie rzeczowe organizacji pikniku rodzinnego pn. „Pomoc dla 

Ani” w postaci gadżetów powiatu otwockiego oraz działania promocyjne powiatu.   

98. Wyrażono zgodę na zlecenie wykonania materiału video podsumowującego obecnie 

kończącą się kadencję samorządu powiatu otwockiego 2014-2018. 

99. Postanowiono ogłosić przetarg na zadanie inwestycyjne pn.:  „Rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 2758W ul. Samorządowa i ul. Czaplickiego w Otwocku na odcinku od 

km 0+000 do km 1+315,47” na kwotę 3.828.817,00 zł. Z uwagą, że ogłoszenie przetargu 

nastąpi po zawarciu umowy z Miastem Otwock na partycypację w realizacji 

przedmiotowego zadania. 

100. Wyrażono zgodę na dofinansowanie zakupu opału (ekogroszku) na sezon grzewczy 

2018/2019 w Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 22                    

w kwocie 5.000,00 zł; środki finansowe z budżetu Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Otwocku.   

 

Protokół Nr 214/18 z dnia 29.08.2018 r.  

101. Pozytywnie odniesiono się do kwestii uczestnictwa Starosty, członków Zarządu oraz 

radnych w uroczystości odsłonięcia pomnika Witolda Pileckiego, która odbędzie się 
22.09.2018 r. 

102. Zaakceptowano projekt porozumienia w sprawie cesji praw i obowiązków                      

z umowy o finansowaniu działalności warsztatów terapii zajęciowej w Józefowie 

pomiędzy Spółdzielnią Inwalidów „Techniczna” z siedzibą w Józefowie,                                 

a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Po-Godne Życie” oraz 

Powiatem Otwockim.   

103. Postanowiono o realizacji zadania: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2758W ul. 

Samorządowa i ul. Czaplickiego w Otwocku” w ramach zwiększonej kwoty                         

w wysokości 4.100.000,00 zł na wykonanie obrzeży, chodników,  krawężników, 

odwodnienia. 

104. Wyrażono pozytywną opinię dla zmiany treści opinii Zarządu Powiatu                           

w Otwocku wyrażonej w piśmie S.OS.V.0023.135.2016 (pierwotnie dot. wydania opinii 

do projektu budowlanego dotyczącego przebudowy skrzyżowania na skrzyżowanie typu 

rondo na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 797, drogi powiatowej nr 2713W – ul.               

Św. Kazimierza z drogą gminną ul. Rękasa w m. Celestynów) dot. dokonania zmian                       

w nazewnictwie projektu  i zmianie inwestora. 

Dane po zmianie: 

Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 797 ul. Regucka w miejscowości 

Celestynów, jednostka ewidencyjna Celestynów, powiat otwocki”. 

Inwestor: Zarząd Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. 

105. Wyrażono zgodę na zwiększenie środków w budżecie powiatu na 2018 rok na 

realizację zadania pn.: „Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2706W – ul. 

Wawrzynieckiej w Gliniance (przy kościele)”. 

Wartość zwiększenia środków finansowych na realizację ww. zadania opiewa na kwotę 
17.000,00 zł. 

106. Wyrażono zgodę na utworzenie w planie wydatków majątkowych na rok 2018 nowego 

zadania: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka – Otwock Wielki – 

Otwock Mały -  Karczew w miejscowości Otwock Wielki” – kwota 120.000,00 zł                     

z wolnych środków. 
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107. Postanowiono o zgłoszeniu do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019 następujących zadań: 

- rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W – ul. Stare Miasto                  

i Nr 2724W – ul. Żaboklickiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie, 

- rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W – ul. Reymonta i Nr 2758W – 

ul. Samorządowej w Otwocku. 

 

 

 Przewodniczący Zarządu  

     Mirosław Pszonka  


