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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 30 sierpnia 2018  r. do dnia 3 października 2018 r.  

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 215/18, 

216/18, 217/18, 218/18, 219/18).  

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 215/18 z dnia 05.09.2018 r.  

1. Przekazania skargi. 

2. Wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Starej Wsi, oznaczonej                       

w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 673 o pow. 1,3394 ha z obr. Stara Wieś na 

rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.  

 

Protokół Nr 216/18 z dnia 12.09.2018 r. 

3. Przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K. I. Gałczyńskiego                  

w Otwocku przy ul. Filipowicza 9. 

4. Przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcące Nr II w Zespole Szkół Nr 2  im. 

Marii Skłodowskiej - Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7. 

5. Przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego 

w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10. 

6. Przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół 

Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10. 

7. Przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-

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

8. Przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2  im. Marii 

Skłodowskiej – Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7. 

9. Przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego Nr IV w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8. 

10. Przekształcenia Technikum Specjalnego Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8. 

11. Zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym  Nr 2 w Otwocku ul. Literacka 8. 

 

Protokół Nr 217/18 z dnia 19.09.2018 r. 

12. Ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie 

oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

13. Stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Powiatowego Gimnazjum 

Specjalnego Nr 21 w Otwocku, ul. Mickiewicza 43/47. 

 

Protokół Nr 218/18 z dnia 26.09.2018 r. 

14. Stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 1 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im Marii Konopnickiej                           

w Otwocku, ul. Majowa 17/19. 

15. Stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 2 

dla dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących oraz z Autyzmem, w tym z Zespołem 

Aspergera w Otwocku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2                           

w Otwocku, ul. Literacka 8. 
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Protokół Nr 219/18 z dnia 03.10.2018 r.  

16. 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. 

17. 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. 

18. Przekazania skargi.  

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 215/18 z dnia 05.09.2018 r.  

19. Określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 Rady 

Powiatu w Otwocku. 

20. 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 216/18 z dnia 12.09.2018 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.   

22. Przekazania drewna osobie znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej uzyskanego                 

z wycinki drzew z nieruchomości położonych w Otwocku przy ul. Wąskiej                              

i Koszykowej stanowiących własność Powiatu Otwockiego. 

23. Zmiany załącznika do uchwały Nr CDI/159/17 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia                   

6 września 2017 r. w sprawie Regulaminu Mistrzostw Powiatu Otwockiego Szkół 

Podstawowych i Ponadpodstawowych. 

 

Protokół Nr 217/18 z dnia 19.09.2018 r. 

24. 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.   

25. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. 

Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3 do podpisania umowy z Wielkopolską 
Akademią Nauki i Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przełęcz 51 60-115 Poznań. 

26. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 do podpisania umowy z Wielkopolską 
Akademią Nauki i Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań. 

27. Nadania nowowybudowanemu mostowi nazwy: „100-lecia Odzyskania 

Niepodległości”. 

 

Protokół Nr 218/18 z dnia 26.09.2018 r. 

28. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K. I. 

Gałczyńskiego w Otwocku  przy  ul. gen. Juliana Filipowicza 9 do reprezentowania 

Powiatu Otwockiego we wszelkich sprawach dotyczących realizacji projektu 

„Rozwijamy Skrzydła” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(PO WER). 

29. 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 219/18 z dnia 03.10.2018 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.   
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III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 215/18 z dnia 05.09.2018 r.  

31. Pozytywnie zaopiniowano projekt budowy drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin – 

Glina w gminie Celestynów. 

32. Wyrażono zgodę na zlecenie kosztorysu inwestorskiego na prace remontowe w obiekcie 

przy ul. Koszykowej 4 w Otwocku.   

33. Wyrażono zgodę na zlecenie kosztorysu inwestorskiego na wymianę stolarki okiennej                

w budynku położonym w Otwocku przy ul. Komunardów 10 w Otwocku. 

34. Przyjęto rozliczenie sprawozdania z realizacji zadania publicznego w 2017 roku pn.: 

„Prezentacja filmów nagradzanych na Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów  

i Multimediów. Spotkanie z organizatorami Festiwalu, członkami jury, reżyserami                        

i krytykami filmowymi”. 

35. Podtrzymano w mocy decyzję podjętą na posiedzeniu dn. 01.08.2018 r., prot. Nr 210/18 

w sprawie dofinansowania udziału zespołu Międzyszkolnego Klubu Sportowego 

Karczew w rozgrywkach I Ligii Piłki Ręcznej Kobiet w sezonie 2018/2019. 

36. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy  z Miastem Otwock w przedmiocie 

udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu polegającej na wykonaniu projektu i budowie 

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Batorego i Olszowej. 

37. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy z Miastem Otwock w przedmiocie 

udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu polegającej na wykonaniu projektu i budowie 

peronu autobusowego i ciągu pieszego w ul. Majowej na wys. od ul. Szyszkowej do ul. 

Mostowej. 

38. Zaakceptowano wprowadzenie autopoprawki do 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. opracowanej na 

posiedzeniu dn. 29.08.2018 r., prot. Nr 214/18. 

 

Protokół Nr 216/18 z dnia 13.09.2018 r. 

39. Wyrażono zgodę na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na naprawę pieca                               

i udrożnienie przewodów kominowych w lokalu przy ul. Wojskiego 20A w Otwocku. 

40. W związku z pismem użytkownika wieczystego udziału 6467/36704 w gruncie 

oznaczonym jako działki 32/5 i 32/9 obr.31 w Józefowie będącego własnością Powiatu 

Otwockiego o ponowne przeliczenie należności z tytułu użytkowania wieczystego 

gruntu za lata 2012-2018: 

- wyrażono zgodę na zlecenie wykonania operatu dla potrzeb opłat za przekształcenie 

użytkowania wieczystego na własność, 
- nie wyrażono zgody na ponowne przeliczenie stopniowania opłaty z uwagi na ryzyko 

działania niezgodnego z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem. Opłatę z tytułu 

wieczystego użytkowania należy uiszczać w terminach określonych przepisami prawa. 

41. Zatwierdzono projekt decyzji Zarządu Powiatu w Otwocku w sprawie oddania w trwały 

zarząd na czas nieoznaczony placówce opiekuńczo – wychowawczej Domy dla Dzieci               

w Otwocku zabudowaną zagospodarowaną nieruchomość stanowiącą własność Powiatu 

Otwockiego, położoną w Otwocku przy ul. Kornela Ujejskiego 14, oznaczoną                         
w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 47 o pow. 1298 m 2 z obr. 80, dla której Sąd 

Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 

WA1O/00043275/7 z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki, tj. 

zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieci i młodzieży trwale lub okresowo 

pozbawionych możliwości ich zaspokajania w domu rodzinnym. 

42. Przyjęto założenia rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 oraz wyniki rekrutacji do szkół 

prowadzonych przez powiat otwocki na rok szkolny 2018/2019. 

43. Przyjęto protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli wykorzystania składników majątku 

Powiatu w PCZ Sp. z o. o. 
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44. Poparto inicjatywę obywatelską upamiętnienia Ireny Sendlerowej pomnikiem KU JEJ 

CZCI i wyrażono gotowość do współpracy w zakresie współorganizacji wydarzenia.   

45. W związku z prośbą radnego Piotra Kudlickiego postanowiono wystąpić do Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku z prośbą o przekazanie następujących danych: 

- kwota wynagrodzenia brutto wraz ze wszystkimi składnikami oraz wielorazowymi lub 

jednorazowymi dodatkami średnio na osobę, osobno dla kadry kierowniczej                      

i pracowników oraz łącznie w Powiatowym Urzędzie Pracy za rok 2017 i za rok 2018 

miesięcznie z wyników do sierpnia br. włącznie. 

46. Wyrażono zgodę na dofinansowanie wydarzenia pn.: „Obchody 10-lecia istnienia 

Stowarzyszenia „Wawrzynioki” oraz VII edycji „Święta Sójki Glinieckiej” – w kwocie 

2.500,00 zł. 

47. Wyrażono zgodę na organizację dożynek powiatowo-gminnych we wsi Piotrowice dn. 

01.09.2019 r.    

48. Postanowiono zwiększyć budżet  w rozdz. 92105 o kwotę 3.000,00 zł celem realizacji 

trzech spotkań autorskich z pisarzami powieści kryminalnych i fantastycznych                        

w Zespole Szkół Nr 1, Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. J. Słowackiego                            

w Otwocku.                   

49. Postanowiono o przeznaczeniu kwoty ok. 5.000,00 zł z przeznaczeniem dla delegacji                 

z sołectwa Kąty tj. transport oraz reprezentowanie powiatu otwockiego podczas 

regionalnego Święta Plonów w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dn. 16.09.2018 r. 

- Dożynek Województwa Mazowieckiego. 

 

Protokół Nr 217/18 z dnia 19.09.2018 r. 

50. Wyrażono zgodę na zmianę zakresu finansowanych prac Spółki Wodnej Południe: 

konserwacja rowu A w Czarnówce, Bolesławowie i Rzakcie na prace związane                         

z usunięciem awarii drenowania w Bolesławowie.  

51. Zatwierdzono listę absolwentów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Otwocki, którzy uzyskali najwyższe wyniki z egzaminu maturalnego i potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2017/2018 – kwota nagrody:                          

1.665,00 zł/absolwenta.  

52. Zaakceptowano protokół z rokowań spisany w dniu 11 września 2018 r. w sprawie 

ustalenia wysokości odszkodowania za grunt wydzielony pod poszerzenie drogi 

publicznej (powiatowej) ul. Reymonta, stanowiący działkę ew. nr 42/3 o pow. 302 m
2
               

z obr. 95 w Otwocku. 

53. Postanowiono aby pismo Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku 

oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jastrzębie Śródborów” w sprawie wyrażenia 

zgody na bezpłatne korzystanie z sali gimnastycznej ZSE-G  w Otwocku przez uczniów 

uczęszczających do oddziału sportowego, przekazać dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku celem podjęcia decyzji.  

54. Wyrażono pozytywną opinię dla inwestycji pn.: „Projekt i budowa ulicy Poznańskiej na 

odcinku od ul. Okrzei do ostatnich zabudowań” w miejscowości Otwock.   

55. Wyrażono pozytywną opinię dla inwestycji pn.: „Projekt rozbudowy drogi gminnej                   

w miejscowości Pogorzel”.  

56. Postanowiono przyjąć do projektu budżetu powiatu na rok 2019 środków finansowych 

w wysokości 110.000,00 zł w celu realizacji wniosku o środki unijne dla: Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku i Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku. 

57. Wyrażono zgodę na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w związku                

z budową mostu przez rzekę Świder oraz drewna z pasów drogowych dróg 

powiatowych pozyskanego w wyniku prac utrzymaniowych na drogach, w łącznej ilości 

ok. 255 m
3
. Zarząd przychylił się do propozycji sprzedaży drewna pracownikom ZDP   

w Otwocku za kwotę 20,00 zł brutto za 1 m
3
 w ilości nie większej niż 5 m

3
/pracownika. 

Pozostałą ilość drewna, postanowiono rozdysponować poprzez przekazanie 

najuboższym mieszkańcom powiatu przy udziale Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie  w Otwocku. 
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58. Postanowiono o przeznaczeniu następujących środków finansowych na zakup 

pamiątkowego prezentu z tabliczką powiatu otwockiego z okazji: 

- 50-lecia Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku - kwota ok. 4-5                  

tys. zł, 

- 25-lecia LO Nr III im. J. Słowackiego w Otwocku   - kwota ok. 4-5 tys. zł, 

-   5-lecia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku  - kwota 1 tys. zł.  

 

Protokół Nr 218/18 z dnia 26.09.2018 r. 

59. Omówiono sprawę organizacji: 

-  otwarcia mostu na rzece Świder łączącego drogę powiatową Nr 2757W ul. Jana                

Pawła II  i Nr 2769W ul. Sikorskiego w Józefowie, 

- otwarcia Oddziału Wewnętrznego w PCZ Sp. z o.o. 

60. Z chwilą przystąpienia do przygotowania projektu budżetu powiatu na rok 2019, Zarząd 

rozważy kwestię zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 5 mln zł                           

z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z prowadzeniem PCZ Sp. z o. o. 

61. W związku z pismem Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku Huberta 

Białogrodzkiego w sprawie rozważenia możliwości wyłonienia na terenie powiatu 

otwockiego podmiotu leczniczego, świadczącego całodobowo usługi stwierdzania 

zgonu i jego przyczyny, zobowiązano Prezes Zarządu PCZ Sp. z.o.o. Ewę 
Wojciechowską do omówienia przedmiotowej sprawy wśród lekarzy.  

62. Wyrażono zgodę na funkcjonowanie kuchni w Ognisku Wychowawczym „Świder” na 

dotychczasowych warunkach do 31.12.2018 r.  

63. Wyrażono zgodę na zwiększenie środków finansowych w wysokości 2.000,00 zł                             

w rozdz. 71095 § 4210 z przeznaczeniem na zakup dwóch laptopów, które zostaną 
włączone do zasobu projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie 

Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse”. 

64. Odmówiono uruchomienia podwyżki kwotowej w wysokości 300,00 zł 

brutto/pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku od października lub  

listopada br. Z chwilą  przystąpienia do przygotowania projektu budżetu powiatu na rok 

2019, Zarząd rozważy kwestię zabezpieczenia środków finansowych                        

z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy                            

w Otwocku.  

65. Postanowiono o rozpatrzeniu przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2019 

pisma sołtysa wsi Ponurzyca w sprawie uwzględnienia w budżecie powiatu na 2019 rok 

środków finansowych na remont drogi powiatowej Nr 2744W Ponurzyca-Karpiska. 

66. Wyrażono zgodę na udzielenie wsparcia finansowego Pikniku Niepodległościowego               

w Józefowie organizowanego przez Stowarzyszenie „Na Całe Życie” – kwota                   

1.000,00 zł. 

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

powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie zadania: 

„Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W – ul. Samorządowej i Czaplickiego               

w Otwocku oraz wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Reymonta na odc. od ul. 

Samorządowej do ul. Żeromskiego w Otwocku”.   

68. Wyrażono zgodę na zmianę przeznaczenia środków finansowych z zakupu ochron                    

i wyposażenia dla strażaków oraz uzupełnienia osprzętu ratowniczego na zakup dwóch 

radioprzemienników na potrzeby systemu łączności Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Otwocku. 

69. Wyrażono zgodę na objęcie honorowym patronatem Starosty Otwockiego 20-lecia LZS 

„ROKOLA”  i wsparcie finansowe wydarzenia w kwocie 2.000,00 zł.  

70. Postanowiono o rozważeniu kwestii zabezpieczenia środków finansowych                            

z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń w ZDP w Otwocku przy opracowaniu 

projektu budżetu powiatu na rok 2019.  
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Protokół Nr 219/18 z dnia 03.10.2018 r. 

71. Wyrażono zgodę na przeniesienie środków finansowych z zadania pn.:  

„Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2768W – ul. 

Granicznej w Józefowie od ronda Wawerska/Graniczna do ronda 

Piłsudskiego/Graniczna”, zmniejszenie środków o kwotę 20.000,00 zł, wartość zadania 

po zmniejszeniu 230.000,00 zł i utworzenie nowego  zadania pn.: „Modernizacja drogi 

powiatowej Nr 2744 W w Ponurzycy” – wartość zadania 20.000,00 zł.  

72. Odstąpiono od zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 293/XLVI/10 

Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości 

materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.   

73. Postanowiono, iż sprawa  modernizacji drogi powiatowej Nr 2712W w m. Kruszówiec, 

będzie rozpatrzona przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2019. 

74. Postanowiono, iż sprawa  dofinansowania inwestycji na drogach powiatowych w 

gminie Celestynów w 2019 roku, będzie rozpatrzona przy opracowaniu projektu 

budżetu powiatu na rok 2019. 

75. Postanowiono, iż sprawa umieszczenia w budżecie na rok 2019 zadania pn.: 

„Kontynuacja budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2709W Czarnówka-

Bolesławów” będzie rozpatrzona przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 

2019. 

76. Postanowiono, iż sprawa wykonania projektu budowlanego odcinka chodnika we wsi 

Człekówka przy drodze powiatowej Człekówka-Kąty będzie rozpatrzona przy 

opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2019. 

77. Wyrażono pozytywną opinię do dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy 

mostu w km 0+238,60 drogi gminnej Nr 270955W przez rzekę Świder w miejscowości 

Otwock. 

78. Wyrażono pozytywną opinię  do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dla rozbudowy pasa drogi gminnej ulicy Kreciej                                     

w miejscowości Otwock z uwagą: 
Biorąc pod uwagę włączenie ul. Kreciej w drogę powiatową Nr 2763W – ul. Majową 
najpóźniej na styku granic pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2763Wz ul. Krecią 
należy zaprojektować system odwodnienia drogi (studzienki ściekowe połączone ze 

studniami chłonnymi lub inne równie skuteczne rozwiązanie) zapobiegający zrzutowi 

wody opadowej z ul. Kreciej w ul. Majową.   
79. Przyjęto Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok 

szkolny 2017/2018.  

80. Postanowiono o zaproszeniu na posiedzenie Zarządu przedstawicieli Zakładu Usług 

Konsultingowych KNOW HOW Sp. z o.o. celem przedstawienia i omówienia programu 

naprawczego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z.o.o. 

81. Postanowiono aby w ramach przyznanej LO Nr III im.  J. Słowackiego w Otwocku 

kwoty w wysokości 10.000,00 zł na publikację książkową zakupić gadżety promocyjne 

za kwotę  w wysokości 5.000,00 zł.  

 

 

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka  


