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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 10 stycznia 2019  r. do dnia 13 marca 2019 r.  

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 12 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 11/19, 12/19, 

13/19, 14/19, 15/19, 16/19, 17/19, 18/19, 19/19, 20/19, 21/19, 22/19). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 12/19 z dnia 16.01.2019 r.  

1. Delegowania radnych Rady Powiatu w Otwocku do składu Komisji Bezpieczeństwa                  

i Porządku. 

2. Zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 

3. Wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży 

nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiącej budynek wraz gruntem                     

w granicach fundamentowania poł. w Otwocku na działce ew. nr  13/12 z obr. 5.   

 

Protokół Nr 13/19  z dnia 18.01.2019 r. 

4. Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok 

5. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031. 

 

Protokół Nr 15/19 z dnia 24.01.2019 r. 

6. Powołania doraźnej Komisji Statutowej. 

 

Protokół Nr16/19 z dnia 30.01.2019 r. 

7. Uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019-

2022 z perspektywą do 2026 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 

Protokół Nr 19/19 z dnia 20.02.2019 r. 

8. Dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Otwockiego 

za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym 

przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 

 

Protokół Nr 20/19 z dnia 27.02.2019 r.  

9. Przystąpienia do projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole 

Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku” finansowanego z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

10. Przystąpienia do projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole 

Szkół Nr 2 w Otwocku” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Protokół Nr 21/19 z dnia 06.03.2019 r.  

11. Określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,  na które zostaną 
przeznaczone środki PFRON. 

12. Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na działania związane 

z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych 

oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku 

Krajobrazowego, wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków 

Krajobrazowych. 
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II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 12/19 z dnia 16.01.2019 r.  

13. 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. 

 

Protokół Nr 16/19 z dnia 30.01.2019 r.  

14. Zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego „Aktywna integracja 

w powiecie otwockim” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Działania 

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu- projekty pozakonkursowe realizowane przez PCPR                        

w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                      

w Otwocku do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu 

pozakonkursowego. 

15. Zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. - 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok. 

16. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3 do 

reprezentowania Powiatu Otwockiego w związku z zamiarem uczestnictwa                            

w programie Erasmus + Konkurs wniosków 2019 Runda 1 KA1 - Mobilność 
edukacyjna w ramach projektu „NAUCZYCIELE PRZYSZŁOŚCI”, w tym do 

podpisania i złożenia  wniosku o dofinansowanie, podpisania umowy oraz innych 

działań w imieniu Powiatu Otwockiego. 

17. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku przy ul. M. Konopnickiej 3 do 

reprezentowania Powiatu Otwockiego w związku z zamiarem uczestnictwa                               

w programie Erasmus + w ramach projektu „MOBILNI W EUROPIE”, w tym do 

podpisania i złożenia  wniosku  o dofinansowanie, podpisania umowy oraz innych 

działań w imieniu Powiatu Otwockiego. 

 

Protokół Nr 17/19 z dnia 06.02.2019 r. 

18. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, służb inspekcji                       

i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja  w roku 

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

19. Przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów  i wydatków jednostek 

organizacyjnych Powiatu Otwockiego w roku 2019. 

20. Ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości 

dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu 

państwa na rok 2019. 

21. Wykonania uchwały Nr 23/III/18 Rady Powiatu  w Otwocku z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie 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, dla której 

w Sądzie Rejonowym w Otwocku prowadzona jest księga wieczysta nr 

WA1O/00053644/8, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. 

22. Wykonania uchwały Nr 291/XXXVIII/14  Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 sierpnia 

2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, oznaczonej jako działka ew. nr 13/12                   

o pow. 0,3255 ha z obr 5 w Otwocku. 
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Protokół Nr 18/19 z dnia 13.02.2019 r. 

23. Wyrażenia zgody na rozbudowę Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku. 

24. Wyrażenia zgody na zabudowę nieruchomości Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii 

Skłodowskiej - Curie w Otwocku. 

 

Protokół Nr 19/19 z dnia  20.02.2019 r. 

25. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku  przy  ul. Majowej 17/19 do 

reprezentowania Powiatu Otwockiego w związku z zamiarem uczestnictwa w Programie 

Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój „PO WER", w ramach projektu 

„PRZEKRACZAJĄC GRANICE” w tym do podpisania i złożenia wniosku                                   

o dofinansowanie, podpisania umowy oraz innych działań w imieniu Powiatu 

Otwockiego. 

26. Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.                      

z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

27. Naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację 
zadań publicznych w 2019 roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; 

turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. 

28. Zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. - 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok. 

 

Protokół Nr 20/19 z dnia 27.02.2019 r.  

29. Udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Powiatu Otwockiego czynności 

związanych z realizacją projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej 

pozostających bez pracy w powiecie otwockim (III)”. 

 

Protokół Nr 21/19 z dnia 06.03.2019 r.  

30. Ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”                   

w Józefowie przy ul. Głównej 10. 

31. Ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Otwocku przy ul. Majowej 17/19. 

32. Ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół  Nr 1 w Otwocku przy ul. 

Słowackiego 4/10. 

 

Protokół Nr 22/19 z dnia 13.03.2019 r.  

33. Zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. – 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok,  z późn. zm. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 11/19 z dnia 15.01.2019 r.  

34. Pozytywnie zaopiniowano projekt budżetu powiatu na 2019 rok z autopoprawką.   
Dokument został przekazany do radnych Rady Powiatu w Otwocku celem omówienia 

na komisjach. 

 

Protokół Nr 12/19 z dnia 16.01.2019 r. 

35. Postanowiono o odmowie Państwu J. i H. G. zwrotu części kosztów poniesionych na 

wykonanie mapy do celów sądowych – zasiedzenie (w związku z prowadzonym przed 
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Sądem Rejonowym w Garwolinie postępowaniem I NS 273/17 w sprawie o zasiedzenie 

nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 1435 obr. Osieck), w związku z brakiem 

podstaw prawnych. 

36. W związku z pismem Polskiej Spółki Gazownictwa  sp. z o.o. w sprawie ustanowienia 

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, 

położonej w Otwocku, przy ul. Zagłoby 8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka ew. nr 4/7 o pow. 1,0823 z obr. 118, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV 

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00037303/8 

postanowiono o pisemnym wystąpieniu do Polskiej Spółki Gazownictwa  sp. z o.o.                

w sprawie zmiany przebiegu gazociągu. Zaproponowany przez wnioskodawcę przebieg 

inwestycji negatywnie wpłynąłby na wartość działki oraz możliwość późniejszego 

zagospodarowania.    

37. Wyrażono zgodę na objęcie Honorowym Patronatem Starosty uroczystości związanej               

z obchodami100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce organizowanej dn. 

07.02.2019 r. 

38. W związku z pismem Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. Ewy Wojciechowskiej w sprawie 

dofinansowania bieżącej działalności Spółki poprzez przeznaczenie kwoty         

3.000.000,00 zł przyjęto prośbę Prezes Zarządu PCZ Sp. z o. o. do realizacji                            

z informacją, iż podjęto stosowne działania, którego odzwierciedleniem jest projekt 

budżetu powiatu na 2019 rok zwierający zabezpieczone środki finansowe 

przewyższającą wnioskowaną kwotę.  
Zarząd zwrócił się z prośbą do Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o.  o przekazanie informacji 

w przedmiocie przeznaczenia tychże środków finansowych z podziałem na miesiące. 

39. Przyjęto Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Otwocki w 2018 roku i przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Radzie Powiatu, 

dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez powiat oraz związkom zawodowym 

zrzeszających nauczycieli. 

40. Odnośnie wydarzeń realizowanych przez Powiat Otwocki w 2019 r. oraz budżetu Biura 

Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku na 2019 rok: 

- przyjęto kwotę zabezpieczoną w projekcie budżetu powiatu na rok 2019                       

z przeznaczeniem na realizację wydarzeń realizowanych przez Powiat Otwocki w 2019 

roku, 

- postanowiono o zatwierdzeniu wykazu wydarzeń realizowanych przez Powiat 

Otwocki w 2019 r. (zaktualizowanego dokumentu przez Biuro Kultury i Promocji) po 

uchwaleniu przez Radę Powiatu budżetu powiatu na rok 2019, 

- wyrażono zgodę na realizację Mistrzostw Szkół Powiatu Otwockiego. 

41. Wyrażono zgodę na objęcie patronatem wydarzenia: „Lajtowy Puchar 4x4 Edycja 1 

2019 r.”. 

42. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” Koło Terenowe 

„Świder” z dn. 08 stycznia 2019 r. na realizację zadania pt.: „Piosenka w Świdrze”                 

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego                      

w Otwocku oraz 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. 

43. Postanowiono o sfinansowaniu nagród w 14 edycji konkursu „Fizyczne Ścieżki”                      

w kwocie 600,00 zł. 

44. W związku z pismem Organizacji Zakładowej Nr 3408 NSZZ „Solidarność” Region 

Mazowsze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w sprawie wyłączenia z zapisów 

uchwały 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 Powiatowego Urzędu Pracy ze względu na 



 5

obowiązujący w tej jednostce Regulamin Wynagradzania, utrzymano w mocy 

stanowisko wyrażone na posiedzeniu dn. 9 stycznia 2019 r.; (tj. 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 postanowiono o przyjęciu do projektu uchwały 

budżetowej 2,0 % wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych powiatu                     

(w tym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku).  

Zarząd Powiatu na etapie przyjmowania budżetu powiatu na rok 2019 nie widział 

podstaw do zmiany uprzednio podjętej decyzji. 

 

Protokół Nr 14/19 z dnia 23.01.2019 r. 

45. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Burmistrza Miasta Józefowa w sprawie budowy 

miejsc parkingowych i chodnika w Józefowie przy ul. 3 Maja (na odc. od ul. Szerokiej 

do nr 82). Zadanie pn.: „Budowa miejsc parkingowych wraz z chodnikiem w pasie 

drogowym ul. 3 Maja na odcinku od ul. Szerokiej do numeru 82 w Józefowie” zostało 

ujęte w Planie wydatków majątkowych na 2019 rok stanowiącym załącznik do projektu 

budżetu powiatu na 2019 rok. 

46. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Burmistrza Miasta Józefowa w sprawie rozważenia 

możliwości wprowadzenia do planu wydatków majątkowych na 2019 r. zadań 
inwestycyjnych. Zadania:  

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W ul. Sikorskiego i Nr 2765W ul. 

Piłsudskiego w Józefowie”, 

- „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2768W - ul. Granicznej w Józefowie”, 

- „Modernizacja chodnika w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Wąskiej do granicy                            

z Warszawą (ok. 150 metrów) w Józefowie”, 

- „Modernizacja chodnika w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Werbeny                

w Józefowie”, 

- „Projekt i budowa chodnika w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Zaułek do ul. Granicznej 

(po stronie zachodniej) w Józefowie”, 

- „Budowa miejsc parkingowych wraz z chodnikiem w pasie drogowym ul. 3 Maja na 

odcinku od ul. Szerokiej do numeru 82 w Józefowie”, zostały ujęte w Planie wydatków 

majątkowych na 2019 rok po autopoprawce Zarządu do projektu budżetu powiatu na 

rok 2019.  

47. Upoważniono Wydział Gospodarki Nieruchomościami do wystąpienia do firmy Up-

Telecom Sp. z o.o., (która wystąpiła z wnioskiem 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), z prośbą o przekazanie pisemnych 

parametrów nt. przedmiotowego masztu-stacji  sieci telekomunikacyjnej. 

Z chwilą otrzymania ww. danych, Zarząd Powiatu wystąpi do Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku z wnioskiem o wyrażenie opinii nt. 

oddziaływania tego tupu urządzenia na otoczenie. 

48. Zaakceptowano wybór zlecenia Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób                              

z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Otwocku zadania Powiatu Otwockiego                        

z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej 

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w 2019 r. 
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49. W związku z pismem Prezydenta Miasta Otwocka Jarosława Margielskiego w sprawie 

dokonania zmian w warunkach dotyczących odtworzenia pasa drogowego po 

wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej postanowiono o dokonaniu dokładnej 

analizy zmian w warunkach dotyczących odtworzenia pasa drogowego po 

wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej podczas spotkania Starosty                           

z Zarządem Dróg Powiatowych w Otwocku.   

50. Wyrażono wolę współuczestnictwa Powiatu Otwockiego i Miasta Otwocka przy 

wspólnym ubieganiu się o dofinansowanie z rezerwy subwencji drogowej na inwestycję 
budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Matejki, Batorego i Karczewskiej w Otwocku. 

51. Wyrażono zgodę na udzielenie wsparcia finansowego wypoczynku dla 20 dzieci                     

w wysokości 732,00 zł – poprzez zwiększenie budżetu Ogniska Wychowawczego 

„Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” o wskazaną kwotę. 
52. Wyrażono zgodę na rozpoczęcie prac prowadzących do przygotowania uchwał                       

o powołaniu komisji konkursowych celem wyłonienia kandydatów na stanowiska 

dyrektorów placówek oświatowych: 

- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

- Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku, 

- p.o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”. 

53. W związku z pismem Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ewy 

Wojciechowskiej w sprawie przekazania oficjalnego oświadczenia w zakresie 

zagwarantowania przez Zarząd Powiatu odpowiednich środków na wyremontowanie                   

i wyposażenie pomieszczeń kuchni Szpitala w niezbędny sprzęt stwierdzono, że zadanie 

pn.: „Dotacja dla  Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na modernizację kuchni                          

w budynku  szpitala” w kwocie 140.000,00 zł  zostało ujęte w Planie wydatków 

majątkowych na 2019 rok stanowiącym załącznik do projektu budżetu powiatu na 2019 

rok. 

54. W związku z pismem Wójta Gminy Celestynów w sprawie bezkolizyjnego przejazdu 

przez tory kolejowe linii Nr 7 Warszawa-Dorohusk w Celestynowie wyrażono 

stanowisko z propozycją zabezpieczenia przez stronę Gminy Celestynów 50% środków 

finansowych na realizację zadania o którym mowa powyżej, powiat zaś ze swojej strony 

deklaruje wystąpienie o 50% środków (jako udział) z rezerwy ogólnej budżetu państwa. 

55. Zaakceptowano treść autopoprawki do projektu uchwały Nr 1 i Nr 2 na IV sesję Rady 

Powiatu w Otwocku. 

 

Protokół Nr 16/19 z dnia 30.01.2019 r.  

56. Wyrażono zgodę i nie zgłoszono sprzeciwu w sprawie nabycia w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otwock, ozn. jako dz. ew. 

nr 193 w obr. 43 w Otwocku przez spółkę WOT-INVEST. 

57. W związku z pismem Państwa B., S. i M. A. zam. w Józefowie w sprawie wyrażenia 

zgody na wykupienie lokalu Nr 3 przy ul. Głównej 10B w Józefowie utrzymano                       

w mocy dotychczasowe stanowisko z uwagi na brak podstaw prawnych do udzielenia 

bonifikaty wnioskodawcom przy zakupie lokalu Nr 3 przy ul. Głównej 10B                           

w Józefowie. 

58. W sprawie pisma Fundacji Domowe Hospicjum „Promyczek” dot. wyrażenia zgody na 

bezpłatne umieszczenie 2 banerów reklamowych na ogrodzeniu nieruchomości 

dzierżawionej przez PCZ Sp. z o.o. w Otwocku,  ul. Batorego 44, Zarząd stwierdził, że 

nie może podjąć decyzji w tejże sprawie, ponieważ nie jest właścicielem 

nieruchomości. Właścicielem nieruchomości jest prywatny przedsiębiorca. 

59. W związku z pismem Wójta Gminy Celestynów w sprawie przedstawienia przez powiat 

modelu finansowania inwestycji powiatowych - drogowych we współpracy z gminami, 

stwierdzono, że Rada Powiatu w Otwocku uchwałą Nr 26/IV/19 z dnia 24 stycznia                  

2019 r.  uchwaliła budżet Powiatu Otwockiego na 2019 rok. Ewentualne podjęcie 

rozmów w przedmiocie finansowania inwestycji powiatowych - drogowych we 
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współpracy z gminami może nastąpić w trakcie bieżącego roku i w miarę możliwości 

finansowych powiatu. 

60. Wyrażono zgodę na dofinansowanie zadania publicznego, realizowanego przez 

„Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza 

Lisieckiego „Dziadka” Koło Terenowe „Świder” na realizację zadania publicznego                       

w 2019 roku pt. „Piosenka w Świdrze” na podstawie złożonej oferty z dn. 08 stycznia 

2019 r. – kwota 1.200,00 zł. 

61. W związku z pismem Przewodniczącej Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych Anny Dudzińskiej w sprawie możliwości ufundowania 

nagrody wyróżniającej się pielęgniarce i położnej pracującej na terenie Powiatu 

Otwockiego postanowiono wystąpić do Prezes PCZ Sp. z o.o. z prośbą o wskazanie 

wyróżniającej się pielęgniarki i położnej.  

62. Wyrażono zgodę na sfinansowanie wyjazdów uczniów szkół ponadpodstawowych na 

zawody rozgrywane na poziomie powiatowym, w przypadku niemożliwości 

zrealizowania danych zawodów na terenie Otwocka; środki finansowe z Biura Kultury          

i Promocji.  

63. Odstąpiono od organizacji w roku bieżącym Dnia Samorządowca w Dworku Wodokty 

w Otwocku Wielkim. Środki z funduszu socjalnego postanowiono przeznaczyć dla 

pracowników Starostwa. 

 

Protokół Nr 17/19 z dnia 06.02.2019 r.  

64. Zdecydowano aby w ramach patronatu Starosty ufundować nagrody na organizowane 

konkursy w trakcie okolicznościowej Wieczornicy: Międzyszkolny Konkurs 

Recytatorski i Powiatowy Konkurs Plastyczny - w wysokości 1.000,00 zł 

65. Wypracowano stanowisko o rozpatrzeniu sprawy budowy drogi powiatowej Zuzanów-

Przydawki-Sewerynów oraz Zambrzyków – Karczunek przy nowelizacji uchwały 

budżetowej Powiatu Otwockiego na 2019 rok prawdopodobnie w miesiącach luty-

marzec br. Tym samym Zarząd oczekuje na zwiększenie środków finansowych                           

z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa powyżej przez gminę Sobienie-

Jeziory. W przypadku braku środków w budżecie powiatu w roku bieżącym na ww. 

zadanie dalsze działania będą podejmowane w roku następnym. 

66. Postanowiono o nagrodzeniu wyróżniającej się pielęgniarki i położnej pracującej na 

obszarze Powiatu Otwockiego kwotą w wysokości po 2.000,00 zł netto z budżetu 

promocji. 

 

Protokół Nr 18/19 z dnia 13.02.2019 r.  

67. Postanowiono o odstąpieniu od prowadzonej procedury sprzedaży lokalu przy ul. 

Głównej 10B w Józefowie w trybie bezprzetargowym. Zarząd uznał za zasadne 

podjęcie działań mających na celu sprzedaż lokalu przy ul. Głównej 10B w Józefowie                    

w drodze przetargu nieograniczonego. 

68. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej 

Królowej Polski z dn. 04 lutego 2019 r. pn.: „Międzynarodowy Festiwal Pieśni 

Religijnej i Patriotycznej Diecezji Warszawsko-Praskiej, SACROSONG DWP – 2019” 

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego                        

w Otwocku oraz 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. 

69. Zapoznano się z: 

- zestawieniem przychodów i kosztów (wstępne dane) PCZ Sp. z o.o. za okres od 

01.01.2018-31.12.2018 i za okres od 01.12.2018-31.12.2018, 

- zestawieniem należności PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2018-31.12.2018, 

- zestawieniem zobowiązań PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2018-31.12.2018. 

70. W związku z pismem Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie rozważenia wykonania 

tymczasowego ronda lub wybudowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi 



 8

powiatowej Nr 2755W – ul. Andriollego z drogą powiatową Nr 2761W ul. Hożą                      
w Otwocku, postanowiono o zorganizowaniu spotkania z Prezydentem, Starostą                        
i przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku, celem omówienia tematu.  

71. W sprawie pisma Sołtysa wsi Sobiekursk o dokończenie nakładki na drodze powiatowej 

Nr 2726W w Sobiekursku oraz wykonanie zatoczek przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym postanowiono, że w związku z ujęciem w budżecie powiatu zadania pn. 

„Modernizacja dróg powiatowych w miejscowościach Glinki oraz Sobiekursk”, część 
środków finansowych może zostać przeznaczona na opracowanie w roku bieżącym 

dokumentacji projektowej obejmującej swym zakresem wykonanie zatok parkingowych 

w obrębie szkoły.  Natomiast realizacja zadania nastąpiłaby w 2020 roku. Ponad to                       

z analizy dokumentów oraz wizji w terenie wynika, że możliwe byłoby wyznaczenie 

miejsc postojowych w pasie drogowym drogi powiatowej na długości ok 150 – 160 mb, 

co oznaczałoby wykonanie parkingów na łącznej długości ok. 300 – 320 mb (po obu 

stronach drogi). Wstępne szacunki wykonania dokumentacji określającej sposób 

parkowania, odwodnienie korpusu drogowego, stałej organizacji ruchu                               

i kosztów całego przedsięwzięcia szacowane jest na poziomie ok. 20.000,00-30.000,00 

zł brutto. Pozostałe środki finansowe zaproponowano przeznaczyć na wykonanie 

nakładki asfaltobetonowej w Sobiekursku i Glinkach. 

72. Zaakceptowano powołanie grupy konsultacyjnej w skład, której wejdą poniższe osoby: 

- Pan Witold Kwiatkowski  - Wójt Gminy Celestynów, 

- Pan Piotr Rosłoniec   - Zastępca Wójta Gminy Wiązowna,   

- Pan Krzysztof Kłósek  - Wicestarosta, 

- Pan Tadeusz Płaczek  - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, 

- Pan Stanisław Kruszewski  - członek Komisji Budżetowej,  

- Pan Roman Srebnicki  - radny Rady Powiatu, 

- Pan Romuald Ziętala  - Przewodniczący Rady Gminy Celestynów.  

Wyżej wymienione osoby podejmą rozmowy nt. możliwości realizacji zadania 

bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe linii Nr 7 Warszawa-Dorohusk                          

w Celestynowie. 

73. Odnośnie pisma Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie rozważenia możliwości 

przebudowy skrzyżowania dróg Wawerskiej i Szkolnej zamiast rozważanej wcześniej 

budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Batorego i Karczewskiej, postanowiono                       

o przekazaniu dokumentacji do Zarządu Dróg Powiatowych celem dokonania analizy 

sprawy oraz udzieleniu odpowiedzi Prezydentowi Miasta Otwock.   

74. Wyrażono zgodę na przeznaczenie kwoty do 7.000,00 zł na dofinansowanie 

Ogólnopolskiej Konferencji dla nauczycieli humanistów, w ramach promocji powiatu 

podczas ww. wydarzenia.  Tym samym wyrażono zgodę na objęcie patronatem Starosty 

ww. Konferencji. 

75. Odnośnie pisma Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi              

w Józefowie w sprawie wskazania tematów teoretycznych lub problemów 

praktycznych, które mogłyby być przedmiotem prac dyplomowych pisanych przez 

studentów Uczelni, a także problemów badawczych realizowanych przez 

wykładowców, postanowiono o przekazaniu wystąpienia Uczelni do jednostek 

organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, z prośbą                      
o wskazanie wnioskodawcy tematów, o których mowa powyżej. 

76. Wyrażono zgodę na objęcie patronatem Starosty ogólnopolskiej konferencji nt.: 

„Dziecko i rodzina w sytuacjach trudnych. Współczesne dylematy i wyzwania”. 

77. Nie wytypowano przedstawiciela Starostwa do składu Rady Obszaru Rozwoju 

Gospodarczego. 

78. Wyrażono zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2019 środków 

finansowych w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usługi 

wyłonienia lekarza w drodze konkursu do stwierdzenia zgonu i ustalenia jego przyczyn 

oraz wystawiania kart zgonu na terenie Powiatu Otwockiego od dnia 15.03.2019 r. do 

31.03.2020 r. 
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Protokół Nr 19/19 z dnia 20.02.2019 r.  

79. Postanowiono o uchyleniu decyzji Nr 557/2012 z dnia 16 października 2012 r., sygn. 

S.OŚ.6224.14.2012.AP udzielającej Zarządowi Dróg Powiatowych w Otwocku 

pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza z instalacji Wytwórni Mas 

Bitumicznych zlokalizowanej na dz. nr ew. 248  w  m. tabor, gm. Celestynów, powiat 

otwocki.   

80. Na wniosek firmy Handlowo-Usługowej „BRUK-BUD” Piotr Skoczek wyrażono zgodę 
na sprzedaż naniesień na działce ewidencyjnej Nr 248 z obr. 13 Tabor za kwotę zgodną 
z wyceną rzeczoznawcy w wysokości 76.291,98 zł brutto. 

81. Na wniosek Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie rozważenia współpracy przy 

realizacji inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Warszawskiej                           

w Otwocku – budowy parkingu wielopoziomowego, postanowiono o skierowaniu 

wniosku do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami celem uregulowania stanu 

prawnego działek wymienionych w piśmie pod budowę parkingu przy ul. 

Warszawskiej. 

82. Postanowiono o zwiększeniu środków finansowych w wysokości po 50.000,00 zł na 

zadania: 

 - modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie – Zuzanów – 

Czarnowiec, 

-  modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów – Stary Zambrzyków – 

Sobienie Kiełczewskie. 

83. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci wybudowania i przekazania wybudowanego 

odcinka drogi powiatowej Nr 2701W na odcinku od km. ok. 0+920 do ok. km. 1+440  

w miejscowości Majdan i Izabela w Wiązownie. 

84. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu na wykonanie dokumentacji 

projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID na modernizację drogi powiatowej Nr 2702W 

Zakręt-Izabela, polegającą na budowie wzdłuż drogi powiatowej Nr 2702W – ul. 

Szkolnej ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Jana Pawła II                              

w miejscowości Zakręt do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2701W – ul. Postępu   

w Izabeli. 

85. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci wybudowania i przekazania wybudowanego 

odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2712W – ul. Doliny Świdra na odcinku 

ok. 200 mb. od drogi powiatowej  Nr 2713W- ul. Leszczyny w Woli Karczewskiej                  

w kierunku ul. Ogrodów. 

86. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci wybudowania i przekazania wybudowanego 

odcinka ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2709W – o łącznej 

długości ok. 370 mb. od km. 1+090,00 ul. Piaskowa w Dziechcińcu do km. 0+720,00               

w kierunku Żanęcina. 

87. Wyrażono zgodę na zakup nagród – książek na „XII Powiatowy Konkurs języków 

obcych „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, organizowany w SP Nr 3 w Józefowie                  

w ramach patronatu Starosty do kwoty 1.000,00 zł z działu promocji.    

88. Zatwierdzono harmonogram wydarzeń realizowanych przez Biuro Kultury i Promocji  

w 2019 r. 

89. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Jastrzębie – Śródborów Otwock” z dn. 11 lutego 2019 r. pt.: „Mistrzostwa Świata                    

w Singapurze w Tchoukballu” w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz 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. 
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90. Z uwagi na trudną sytuację finansową powiatu w 2019 roku odstąpiono od współpracy 

przy organizacji  trasy koncertowej „Letnie granie z Radiem dla Ciebie”. 

91. Wyrażono zgodę na udzielenie wsparcia finansowego gminie Józefów działającej 

poprzez Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie w wysokości 3.000,00 zł z działu 

promocji na realizację wydarzenia VIII Ogólnopolski Przegląd Teatrów dla Dzieci „Bez 

sceny”. 

92. Zwrócono się Biura Kultury i Promocji o skierowanie wniosku do Marszałka 

Województwa Mazowieckiego o wsparcie finansowe w wysokości 20.000,00 zł                       

z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek powiatowo-gminnych i tym samym 

poinformowanie o odstąpieniu powiatu od złożenia oferty współpracy organizacji 

święta plonów - Dożynek Województwa Mazowieckiego. 

93. Wyrażono zgodę na zakup nagród  na konkurs plastyczny „Otwock zimą” organizowany 

przez SP Nr 7 im. Batalionu „ZOŚKA”  w kwocie 300,00 zł z działu kultury – konkursy 

szkolne.     

94. Zapoznano się z kosztorysem inwestorskim remontu kuchni w zakresie zaleceń 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie w budynku PCZ 

Sp. z o. o. 

95. Postanowiono zwrócić się do Prezydenta Otwocka o pilne podjęcie działań mających na 

celu zabezpieczenie wjazdu na teren inwestycji przy ul. Filipowicza w Otwocku; (prace 

prowadzone na terenie parku miejskiego). 

96. Zaproponowano tematy, które mogłyby stanowić treść spotkania Konwentu Powiatów 

Województwa Mazowieckiego  planowanego na początek maja 2019 r.  

-problem zanieczyszczenia powietrza – smog, 

-problem gospodarki odpadami na szczeblu produkcji opakowań, 
-problem obniżania dotacji dla samorządów na zadania zlecone. 

 

Protokół Nr 20/19 z dnia 27.02.2019 r.  

97. Zarząd Powiatu odbył spotkanie z Radą Nadzorczą PCZ Sp. z o.o.                                 

w przedmiocie współpracy z Zarządem PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji. 

98. Wyrażono zgodę na utworzenie nowego zadania do budżetu na rok 2019 pn.: „Budowa 

chodnika przy drodze powiatowej Nr 2719W – ul. Laskowskiej w Celestynowie 

(wykonanie nawierzchni chodnika)” – wartość 50.000,00 zł.  

99. Wyrażono zgodę na wymianę dwóch zbiorników hydroforowych w budynku Starostwa 

Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10. 

100. Nie wyrażono zgody na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-

gaśniczego w wysokości 50.000,00 zł na potrzeby OSP Józefów ze względu na podjęte 

przez powiat zobowiązania finansowe, a szczególnie w kontekście podjętej 

restrukturyzacji Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

101. Postanowiono o zleceniu wykonania dokumentacji projektowej na adaptację 
pomieszczeń północnego skrzydła budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku przy 

ul. Komunardów 10 na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej                 

i Kartograficznej. 

 

Protokół Nr 21/19 z dnia 06.03.2019 r.  

102. Wyrażono zgodę na przystąpienie do rządowego programu „Aktywna tablica” przez 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej                      

w Otwocku przy ul. Majowa 17/19. 

103. Odstąpiono od opracowania projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi 

finansowej i kadrowej Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku i Starostwa 

Powiatowego w Otwocku. Z chwilą zakończenia audytu przez audytora wewnętrznego 

w Zarządzie Dróg Powiatowych, Zarząd Powiatu wróci do przedmiotowego tematu. 

104. Postanowiono odłożyć temat utworzenia własnego parkingu dla  pojazdów usuniętych 

z drogi do analizy przy pracach nad projektem budżetu powiatu na 2020 rok. 
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105. Wyrażono zgodę na zwiększenie stawki za nadzór nad gospodarką leśną dla 

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

106. Przyjęto stanowisko o uwzględnieniu wniosku o zwiększenie środków                              

w budżecie Powiatu Otwockiego na realizację zadania polegającego na modernizacji 

drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka-Górki- Osieck o kwotę 100.000,00 zł z chwilą 
pojawienia się możliwości finansowych w budżecie Powiatu Otwockiego na 2019 rok. 

107. Postanowiono wystąpić pisemnie do Dyrektor MOS „Jędruś” z propozycją rozważenia 

możliwości przekazania okapu kuchennego do zainteresowanej przyjęciem środka 

trwałego – okapu kuchennego placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym 

jest Powiat Otwocki. 

108. Wyrażono zgodę na dofinansowanie zadania publicznego, realizowanego przez 

Uczniowski Klub Sportowy „Jastrzębie – Śródborów Otwock” na realizację zadania 

publicznego w 2019 roku pt. „Mistrzostwa Świata w Singapurze w Tchoukballu” na 

podstawie złożonej oferty z dn. 11 lutego 2019 r. – kwota 5.000,00 zł. 

109. Wyrażono zgodę na dofinansowanie zadania publicznego, realizowanego przez 

Rzymskokatolicką Parafię Matki Bożej Królowej Polski na realizację zadania 

publicznego w 2019 roku pt. „Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej                                

i Patriotycznej Diecezji Warszawsko-Praskiej, SACROSONG DWP – 2019” na 

podstawie złożonej oferty z dn. 04 lutego 2019 r. – kwota 5.000,00 zł. 

110. Postanowiono odrzucić ofertę Fundacji Konkursu Historycznego Patria Nostra na 

realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego pt. „IV Edycja Konkursu Historycznego Patria 

Nostra – finał Mazowsze” w trybie „małego grantu”. Natomiast wyrażono zgodę na 

dofinansowanie organizacji konkursu kwotą 1.000,00 zł przyznaną z Honorowego 

Patronatu Starosty Otwockiego, który Fundacja uzyskała w dniu 24 stycznia 2019 roku. 

111. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Klubu Motocyklowego Zryw MC 

POLAND z dn. 20 lutego 2019 r. pt. „Otwarcie Sezonu – 450 – lecie zawarcia Unii 

Lubelskiej” w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Otwocku oraz 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. 

112. Wyrażono zgodę na współorganizację spotkania z Fundacją SANTANDER BANK 

POLSKA S.A. Strona Powiatu Otwockiego udostępnia salę widowiskową                       
w PMDK w Otwocku.   

113. Wyrażono zgodę na objęcie honorowym patronatem Starosty konkursu dla szkół 

podstawowych „Olimpiada wiedzy”. 

114. Wyrażono zgodę na wsparcie finansowe Koncertu Charytatywnego z okazji 10-lecia 

Stowarzyszenia Bezpieczna Młodość im. „Grzegorza” w ramach promocji powiatu                   

w kwocie 5.000,00 zł. 

115. Postanowiono o wykonaniu remontu schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych 

w budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3 w ramach 

środków remontowych budżetu powiatu – remont opiewa na kwotę 23.502,77 zł. 

116. Postanowiono o przekazaniu do WSGE w Józefowie pisma Dyrektor Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Otwocku Anny Bielickiej z propozycją zagadnień dla WSGE                

w Józefowie do prac teoretycznych lub problemów praktycznych, które mogłyby być 
przedmiotem prac dyplomowych pisanych przez studentów Uczelni. 

117. Postanowiono o przekazaniu do WSGE  w Józefowie pisma z dnia 27.02.2019 r., Nr 

MOS-0710-106A/2019 p.o. Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” 

Marzeny Marusińskiej z propozycją zagadnień dla WSGE w Józefowie do prac 

teoretycznych lub problemów praktycznych, które mogłyby być przedmiotem prac 

dyplomowych pisanych przez studentów Uczelni. 
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Protokół Nr 22/19 z dnia 13.03.2019 r. 

118. Postanowiono o udzieleniu odpowiedzi Wójtowi Gminy Celestynów potwierdzającej 

udział przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Otwocku w spotkaniu w PKP nt. 

budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe linii nr 7 Warszawa-Dorohusk   

w Celestynowie w ul. Jankowskiego. 

119. W sprawie pisma Wójta Gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego w sprawie 

budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Jatne i Dyzin, 

zobowiązano się rozważyć wprowadzenie ww. zadania inwestycyjnego po pierwszym 

półroczu roku bieżącego. W tym okresie Zarząd będzie dokonywał analizy 

wprowadzania nowych zadań w miarę możliwości finansowych w budżecie powiatu na 

2019 rok. 

120. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy Nr CRU/84/2019, 

42/CRU/2019/ZDP z Gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej 

dla powiatu w postaci wybudowania i przekazania wybudowanego odcinka drogi 

powiatowej Nr 2701W na odcinku od km. ok. 0+920 do ok. km. 1+440 w miejscowości 

Majdan i Izabela w Wiązownie. 

121. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy Nr CRU/60/2019, 

44/CRU/2019/ZDP z Gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

powiatu w postaci wybudowania i przekazania wybudowanego odcinka chodnika wzdłuż 
drogi powiatowej Nr 2712W – ul. Doliny Świdra na odcinku ok. 200 mb. od drogi 

powiatowej Nr 2713W - ul. Leszczyny w Woli Karczewskiej w kierunku ul. Ogrodów. 

122. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy Nr CRU/61/2019, 

45/CRU/2019/ZDP z Gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej 

dla powiatu w postaci wybudowania i przekazania wybudowanego odcinka ciągu 

pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2709W – o łącznej długości ok. 370 

mb. od km. 1+090,00 ul. Piaskowa w Dziechcińcu do km. 0+720,00  w kierunku 

Żanęcina. 

123. Postanowiono aby w ramach patronatu Starosty dofinansować wydarzenie pn. „VII 

Powiatowy Konkurs na Palmę Wielkanocną” organizowanego przez Szkołę 
Podstawową im. Armii Krajowej w Kołbieli w kwocie do 1.300,00 zł. 

124. W sprawie pisma Otwockiego Towarzystwa Bluesa  i Ballady w sprawie zwiększenia 

kwoty dotacji na koncerty związane z muzyką bluesową z przeznaczeniem na Otwockie 

Zaduszki Bluesowe, zaproponowano aby wnioskodawca złożył ofertę w ramach 

ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 

dla organizacji pozarządowych. 

125. Upoważniono Biuro Kultury i Promocji do zasięgnięcia informacji nt. 

funkcjonujących na terenie Powiatu Otwockiego izb, spółdzielni, spółek gminnych 

zrzeszających przedsiębiorców celem nawiązania współpracy przy organizacji 

wydarzenia „Powiatowego Jarmarku Wielkanocnego”.        

126. Wypracowano stanowisko o odbyciu z Izbą Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego 

oraz dodatkowo z innymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z terenu 

powiatu otwockiego spotkania celem dopracowania szczegółów realizacji 

przedsięwzięcia „Powiatowego Jarmarku Wielkanocnego”. 

127. Postanowiono  wystąpić do Prezes PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji o przekazanie 

następujących dokumentów: 

- wniosku złożonego do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na 

pozyskanie środków unijnych w ramach konkursu RPMA.06.01.01-IP.01-14-064/17, Oś 
priorytetowa VI „Jakość życia” dla Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”, Typ 

projektów: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze 

zdiagnozowanych potrzeb, 

- umowy na ww. projekt, 

- harmonogram wydatków Spółki na realizację ww. projektu, 

- kosztorys inwestorski i dokumentacja na remont i dostosowanie przyziemia budynku 

głównego szpitala.  
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Z chwilą uzyskania ww. dokumentów Zarząd wróci do rozpatrzenia pisma Pani Prezes 

w sprawie przeznaczenia środków w kwocie 2.000.000,00 zł na remont i dostosowanie 

przyziemia budynku głównego szpitala w związku z prowadzonym pracami w zakresie 

wdrażania  projektów unijnych. 

128. Zaakceptowano zmiany w Tabeli 2a Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - po 

zmianach do uchwały Rady Powiatu na sesję Rady Powiatu dnia 28 marca 2019 r. 

129. Postanowiono o zwiększeniu kwoty przedmiotu zamówienia: remont kuchni                  

w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Batorego 44 w Otwocku w zakresie 

zaleceń Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie do ceny 

najkorzystniejszej oferty.  Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 15.252,00 brutto. 

130. W sprawie remontu pochylni w Powiatowym Centrum Zdrowia  Sp. z o.o.                        

w restrukturyzacji, postanowiono o zasięgnięciu informacji od Dyrektor PCPR                          

w Otwocku  na temat  możliwości pozyskania z PFRON środków na dostosowanie 

obiektu użyteczności publicznej - pochylni w Powiatowym Centrum Zdrowia  Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji. 

131. Postanowiono o pisemnym wystąpieniu do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z prośbą 
o rozważanie możliwości wydłużenia podziemnych wyjść dla pieszych za jezdnię na ul. 

Piłsudskiego i Sikorskiego w Józefowie w związku z budową trzeciego toru na linii 

kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk. 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

   Cezary Łukaszewski  


