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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 6 grudnia 2018  r. do dnia  9 stycznia 2019 r.  

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 5/18, 6/18, 

7/18, 8/18, 9/19, 10/19). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 5/18 z dnia 12.12.2018 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. 

3. Wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. 

4. Wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, oznaczonej                          

w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 25/4 o pow. 0,0330 ha z obr. 61 na rzecz PGE 

Dystrybucja S.A. 

 

Protokół Nr 6/18  z dnia 14.12.2018 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. 

6. 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. 

 

Protokół Nr 7/18 z dnia 19.12.2018 r.  

7. Przekazania skargi. 

8. Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz                      

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. 

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 5/18 z dnia 12.12.2018 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. Udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu 

Otwockiego w zakresie działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”                 

w Józefowie. 

11. Udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli  w imieniu Powiatu 

Otwockiego w zakresie działalności Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie 

w Otwocku. 

 

Protokół Nr 7/18 z dnia 19.12.2018 r.  

12. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Nr 2  w Otwocku  przy  ul. Literackiej 8 do reprezentowania Powiatu 

Otwockiego w związku z zamiarem uczestnictwa w programie Erasmus + w ramach 

projektu „SZKOŁA OTWARTA NA ŚWIAT”, w tym do podpisania i złożenia  

wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz innych działań w imieniu Powiatu 

Otwockiego. 
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13. Otwartego Konkursu Ofert na wykonanie zadania Powiatu Otwockiego z zakresu 

pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla osób 

dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w drodze powierzenia zadania publicznego 

w 2019 r. 

 

Protokół Nr 8/18 z dnia 27.12.2018 r. 

14. 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.   

15. Wyboru ofert na powierzenie organizacjom  pozarządowym prowadzącym działalność 
pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,   

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej                      

w Powiecie Otwockim w roku 2019. 

 

Protokół Nr 9/19 z dnia 04.01.2019 r.  

16. Zmian w uchwale Nr DXXXII/215/18 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 5 września 

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

2019 Rady Powiatu w Otwocku. 

 

Protokół Nr 10/19 z dnia 09.01.2019 r.  

17. Podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu Powiatu                         

w Otwocku.  

18. Powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wykonywanie zadania 

Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu 

Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w drodze 

powierzenia zadania publicznego w 2019 roku. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 5/18 z dnia 12.12.2018 r. 

19. Omówiono kwestię współpracy Zarządu Powiatu z gminami powiatu otwockiego                       

w kadencji 2018-2023. 

20. W związku z pismem Burmistrza Miasta Józefowa, Zarząd Dróg Powiatowych                         

w Otwocku pisemnie zwrócił się do wykonawcy dokumentacji projektowej budowy 

mostu wraz z dojazdami z prośbą o ustosunkowanie się do wniosku Burmistrza 

Józefowa w sprawie rozważenia możliwości wybudowania schodów przy nowo 

wybudowanym moście im. „100-lecia Odzyskania Niepodległości” prowadzących                      

z ciągu pieszo-rowerowego na brzeg rzeki Świder. 

21. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu Nr 1 do umowy Nr WIN/91/2018 

(337/GRU/2018/ZDP) z Miastem Otwock, natomiast  ostateczne warunki dot. terminu 

wykonania zadania pozostawiono do ustalenia Staroście.   

22. Postanowiono o uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (w skrócie: 

ZRID) w świetle specustawy drogowej, oraz poczynić starania w kwestii udziału 

finansowego Miasta Otwocka do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 

na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W ul. Karczewskiej z drogą 
powiatową Nr 2760W – ul. Batorego i Matejki w Otwocku”. 

23. Zdecydowano aby Zarząd Dróg Powiatowych wystąpił do Elektrociepłowni                        

w Kozienicach z zapytaniem o przyjęcie drewna pozyskanego z wycinki drzew 

rosnących w pasach dróg powiatowych.   

24. Wyrażono zgodę na objęcie patronatem Starosty wydarzenia 100-lecia PCK i 20-lecia 

Oddziału Rejonowego PCK w Otwocku, oraz zakup i wręczenie przez przedstawicieli 

powiatu 30 szt. statuetek okolicznościowych. 

25. Przyjęto uchwałę Nr Wa.416.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii                     
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o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Otwocku projekcie uchwały o Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2019-2031.   

26. Przyjęto uchwałę Nr Wa.417.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii                     

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Otwocku projekcie uchwały budżetowej na 

2019 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego 

na 2019 rok. 

27. Wyrażono zgodę na zezłomowanie samochodu marki Renault Master nr rej. WOT 1J77 

będącego własnością PCPR w Otwocku, a używanego przez Rodzinny Dom Dziecka                

w Podbieli 20. 

28. Postanowiono o zwiększeniu środków finansowych w budżecie powiatu na realizację 
zadania ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej powiatu otwockiego do 

kwoty 189.315,00 zł celem zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej mienia 

powiatu i odpowiedzialności zamawiającego na okres 1 roku.  

29. Nie uwzględniono wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru  Budowlanego w części 

dot. przesunięcia kwoty 5.000,00 zł na nagrody. 

 

Protokół Nr 7/18 z dnia 19.12.2018 r.  

30. Upoważniono Oświatę Powiatową do wystąpienia do Grupy PASCAL Sp. z o.o.                     

w wnioskiem o zmianę terminu naboru słuchaczy; w tym ww. pismo przekazać do 

wiadomości Kuratorium Oświaty. 

31. Postanowiono o skierowaniu pisma do Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. z prośbą                          
o przekazanie informacji o zakresie robót oraz o kosztorysie robót dostosowania kuchni 

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. do wymogów sanepidu 

32. W związku z pismem firmy Up-Telecom Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia opinii 

odnośnie możliwości umiejscowienia uzupełniającej stacji operatora sieci Orange na 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego: 

- nieruchomość przy ul. A. Mickiewicza 43/47 w Otwocku, oddana w trwały zarząd 

decyzją nr 2/2014 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 1 kwietnia 2014 r. na rzecz 

Ogniska Wychowawczego „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”                           

w Otwocku, 

- nieruchomość przy ul. Majowej 17/19 w Otwocku, oddana w trwały zarząd decyzją nr 

3/2005 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 2 marca 2005 r. na rzecz Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Otwocku, 

postanowiono wystąpić do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z prośbą o wyrażenie 

opinii w przedmiocie szkodliwej emisji promieniowania nadajników operatorów 

telekomunikacyjnych w obszarze gdzie funkcjonują placówki oświatowe typu szkoły 

33. Wyrażono zgodę nieodpłatnego przekazania przez Zarząd Dróg Powiatowych kostki 

brukowej z przetransportowaniem do Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Otwocku, ul. 

Moniuszki 41; ilość kostki do przekazania: 160 m
2
. 

34. Wyrażono  zgodę na przekazanie sprzętu elektronicznego znajdującego się na stanie 

Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku dla Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Otwocku i Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. M. 

E. Andriollego w Otwocku. 

35. Zaakceptowano treść autopoprawki do projektu uchwały Nr 3 na III sesję Rady Powiatu 

w Otwocku.   

 

Protokół Nr 8/18 z dnia 27.12.2018 r. 

36. Wyrażono zgodę na dokonanie zmian w planach finansowych warsztatów terapii 

zajęciowej (Stowarzyszenia „Jesteśmy” w Radiówku, Zarządu Koła Polskiego 

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Otwocku, 

Spółdzielni Inwalidów „Techniczna” w Józefowie) w powiecie otwockim ze względu 

na bieżące potrzeby poszczególnych jednostek; wyrażonych aneksami: 
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- Nr 20/2018 do umowy Nr 211/2009 z dnia 23.12.2009 r.,  

- Nr 27/2018 do umowy Nr 95/PCPR/2002 z dnia 30.11.2002 r., 

- Nr 20/2018 do umowy Nr 10/PCPR/2003 z dnia 30.01.2003 r. 

37. Wyrażono pozytywną opinię do wniosku o zmianę decyzji nr 311/II/2017 z dnia 

03.08.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: 

„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin 

na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Garwolin (początek obwodnicy), Część nr 

3: na odcinku Kołbiel (koniec obwodnicy) – Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km 

27+900 do ok. 40+915 dług. ok. 13,015 km. 

38. Wyrażono pozytywną opinię do projektu budowlanego rozbudowy drogi gminnej, ul. 

Wschodniej w miejscowości Karczew. 

39. Wyrażono zgodę na uwzględnienie w budżecie powiatu na rok 2019 projektu i budowy 

doświetlenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2757W ul. Jana Pawła II 

przy skrzyżowaniu z ul. Kukułczą w Otwocku.  

40. Wyrażono zgodę na zwiększenie stawki za nadzór nad gospodarką leśną dla 

Nadleśnictwa Celestynów do wysokości 16,00 zł/ha w 2019 roku. 

 

Protokół Nr 10/19 z dnia 09.01.2019 r.  

41. Przyjęto Sprawozdanie Starosty Otwockiego z dnia 31 grudnia 2018 r. z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku  za 2018 rok.  

42. W związku z pismem Uczniowskiego Klubu Sportowego Jastrzębie-Śródborów                       

w sprawie wsparcia finansowego w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na 

zakwaterowanie zawodników Tchoukballu zaproponowano złożenie oferty w ramach 

tzw. „małego grantu” według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. 

43. Wyrażono zgodę na objęcie patronatem Starosty wydarzeń realizowanych przez 

Agencję Reklamową 220V; (Powiatowy Konwent Kobiet, II Konwent Seniorów 

Powiatu Otwockiego), udostępnienie sali w PMDK w Otwocku oraz przekazanie 

gadżetów promocyjnych powiatu otwockiego. 

44. Wyrażono zgodę na udział powiatu otwockiego w Gali Eksportu 2019 w ramach zakupu 

usługi promocji – koszt 1.000,00 zł. 

45. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy Nr WIN/9/2018, 76/CRU/2018                

z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi polegającej 

na wykonaniu projektu i remontu chodników oraz utwardzenia pobocza w ul. 

Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8.   

46. Wyrażono pozytywną opinię do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dla budowy drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt” – 

węzeł „Lubelska” (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700 – w zakresie rozbudowy 

drogi DK2, budowy dróg serwisowych wraz z budową i przebudową niezbędnej 

infrastruktury technicznej. 

47. W związku z wnioskiem z dnia 27.12.2018 r. radnego Rady Powiatu w Otwocku 

Dariusza Kołodziejczyka o podjęcie działań mających na celu unieważnienie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Świadczenie usług porządkowych i opiekuńczych przy pacjencie 

oraz przygotowanie i dystrybucja całodziennego wyżywienia dla pacjentów 

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku” – nr sprawy 25/2018, w części 

nr 2 (zadanie nr 2): Przygotowanie i dystrybucja całodziennego wyżywienia” do czasu 

ustalenia rzeczywistego zakresu i kosztów remontu kuchni w Powiatowym Centrum 

Zdrowia Sp. z o. o. postanowiono o zwołaniu na dzień 11 stycznia 2019 r. 

Zgromadzenia Wspólników PCZ Sp. z o.o. w przedmiocie podjęcia decyzji w ww. 

sprawie.  

48. W związku z pismem z dnia 02.01.2019 r., Nr NSZZ”S”3408/1/2019 Organizacji 

Zakładowej Nr 3408 NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Otwocku w sprawie uwzględnienia w planowanym projekcie budżetu na 2019 



 5

rok podwyżek wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł brutto na pracownika, Zarząd Powiatu 

wypełniając podjętą uchwałę Nr XIX/9/19 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia                            

4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr DXXXII/215/18 Zarządu Powiatu                 

w Otwocku z dnia 5 września 2018 r. w sprawie określenia głównych założeń do 

projektu uchwały budżetowej na rok 2019 Rady Powiatu w Otwocku postanowił                      

o przyjęciu do projektu uchwały budżetowej 2,0 % wzrostu wynagrodzeń w jednostkach 

organizacyjnych powiatu (w tym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku). 

49. W związku z pismem Pani Marzeny Marusińskiej p.o. Dyrektora Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie w sprawie  zwiększenia w budżecie 

placówki w rozdz. 85421 § 6060 na rok 2019 kwoty 45.052,27 zł                                    

z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu postanowiono, iż przy zmianie uchwały 

budżetowej powiatu na 2019 rok (prawdopodobnie w miesiącu lutym br.) wniosek MOS 

„Jędruś” będzie pozytywnie rozpatrzony. 

 

 

 

 

  

Przewodniczący Zarządu 

  Cezary Łukaszewski  


