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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 14 marca 2019  r. do dnia 15 maja 2019 r.  

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 9 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 23/19, 24/19, 

25/19, 26/19, 27/19, 28/19, 29/19, 30/19, 31/19). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 23/19 z dnia 20.03.2019 r.  

1. Ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych 

działających na obszarze Powiatu Otwockiego. 

2. 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. 

3. Zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r.                  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031. 

 

Protokół Nr 24/19  z dnia 25.03.2019 r. 

4. Zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku 

przy ul. Pułaskiego 7 od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych. 

 

Protokół Nr 26/19 z dnia 02.04.2019 r.  

5. Zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r.                 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019 – 2031, 

z późn. zm. 

6. Powierzenia Gminie Celestynów prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą 
powiatową Nr 2718W -  Celestynów (od dr. woj. 797 ul. Regucka - ul. św. Kazimierza - 

ul. Jankowskiego) - do dr. pow. 2717W (ul. Obrońców Pokoju). 

 

Protokół Nr 30/19 z dnia 09.05.2019 r. 

7. Zmiany nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Otwocku w Zespole Szkół 

Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku. 

8. Zmiany nazwy Szkoły Policealnej Specjalnej Nr 3 dla Młodzieży Niesłyszącej                         

i Słabosłyszącej oraz Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera w Otwocku                              

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku. 

9. Rozpatrzenia skargi Pana P.W. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. 

10. Przekazania skargi. 

11. Rozpatrzenia petycji. 

 

Protokół Nr 31/19 z dnia 15.05.2019 r.  

12. Przekazania wniosku. 

13. Przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki, 

Zasobu i Środowiska oraz w sprawie zmian w uchwale Nr 9/II/18 Rady Powiatu                       

w Otwocku z dnia 6 grudnia 2018 r.   

14. Zmieniającą uchwałę Nr 11/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. 
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II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 23/19 z dnia 20.03.2019 r.  

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,  z późn. zm. 

 

Protokół Nr 25/19 z dnia 27.03.2019 r. 

16. Przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 

2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego. 

17. Przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych 

instytucji kultury za 2018 rok. 

 

Protokół Nr 26/19 z dnia 02.04.2019 r.  

18. 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. 

19. Powołania Komisji Konkursowej do oceny 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. 

20. Oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Otwocku. 

21. Oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radiówku. 

22. Oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie. 

 

Protokół Nr 27/19 z dnia 10.04.2019 r.  

23. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-

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

podpisania umowy dotacyjnej z Ministerstwem Obrony Narodowej na dofinansowanie 

organizacji obozu szkoleniowego. 

24. Rozstrzygnięcia otwartych konkursów 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. 

 

Protokół Nr 28/19 z dnia 18.04.2019 r.  

25. W sprawie wskazania członków Zarządu Powiatu do dokonywania w imieniu Powiatu 

Otwockiego czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz 

udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych oraz 

do składania oświadczenia woli w sprawach majątkowych. 

26. 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. 

 

Protokół Nr 29/19 z dnia 25.04.2019 r.  

27. Powierzenia Pani Marzenie Marusińskiej stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, ul. Główna 10. 

28. Powierzenia Pani Joannie Morawskiej stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku, ul. Majowa  17/19. 

29. Powierzenia Panu Robertowi Pielakowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1                        

w Otwocku, ul. Juliusza Słowackiego 4/10. 

 

Protokół Nr 30/19 z dnia 09.05.2019 r.  

30. 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. 

 

Protokół Nr 31/19 z dnia 15.05.2019 r.  

31. 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. 
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32. Zmieniającą uchwałę Nr CLXXVIII/67/16 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 24 

lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Otwocku. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 23/19 z dnia 20.03.2019 r. 

33. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Krajowym Rejestrem Długów celem 

wpisywania do rejestru dłużników zalegających z regulowaniem zobowiązań wobec 

Powiatu Otwockiego - do korzystania przez Starostwo i jednostki organizacyjne 

Powiatu Otwockiego. 

34. Wyrażono zgodę na bezpłatne wykorzystanie materiałów – treści informacyjnych 

zamieszczonych na stronach Powiatu Otwockiego dla firmy 48 Media s.c. 

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

Motocyklowy Zryw MC POLAND na realizację zadania publicznego w 2019 roku pt. 

„Otwarcie Sezonu – 450-lecie zawarcia Unii Lubelskiej” na podstawie złożonej oferty  

z dn. 20 lutego 2019 r. – kwota 5.000,00 zł. 

36. Postanowiono przekazać do Zgromadzenia Wspólników, celem zajęcia stanowiska                   

w sprawie pisma Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ewy 

Wojciechowskiej dot. propozycji wydzierżawiania powierzchni dachu na budynku 

Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Józefowie przy ul. Sienkiewicza 28 dla 

lokalizacji stacji bazowej sieci telefonii komórkowej.  

37. Postanowiono o unieważnieniu przetargu przedmiocie: Budowa hali sportowej               

Zespole Szkół Nr 2  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku  w formule  zaprojektuj  

i wybuduj. W związku z powyższym Zarząd Powiatu postanowił o rozpoczęciu 

procedury zaprojektowania i budowy tradycyjnej hali sportowej wytyczonej na terenie 

placówki. 

38. Postanowiono o złożeniu wniosku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego                     

na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 

- modernizacja dróg powiatowych nr 2762W i 2763W  - ul. Kraszewskiego i Majowej               

w Otwocku (jezdnia + chodniki), 

- modernizacja drogi powiatowej nr 2714W w Celestynowie (jezdnia +pobocza), 

- modernizacja drogi powiatowej nr 2724W w Całowaniu (jezdnia + pobocza),                            

z następującą uwagą: kwoty ww. inwestycji należy dostosować do środków 

finansowych zabezpieczonych w budżecie powiatu na 2019 rok.  

39. W sprawie usunięcia pojazdu wyłączonego z ruchu – samochodu dostawczego żuk 

znajdującego się na działce nr ew. 73/5 i 73/10 z obr. 8 w Otwocku, w związku                           

z pracami porządkowymi na tychże działkach, zaproponowano  następujące rozwiązania 

usunięcia pojazdu: 

- likwidacja rzeczy poprzez złomowanie, 

- przekazanie pojazdu na rzecz Fundacji Profortalicium Stowarzyszenie na rzecz 

zabytków fortyfikacji Koło terenowe „Przedmoście Warszawa”. 

 

Protokół Nr 24/19 z dnia 25.03.2019 r.  

40. Pozytywnie zaopiniowano ,,Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na 

lata 2019 – 2022 z perspektywą do roku 2026” po zmianie i skierowano na sesję Rady 

Powiatu. 

41. Odnośnie pisma Prezes Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Anny 

Rozwadowskiej-Palarz w sprawie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie 

budowy, która jest zarejestrowana na działce w Otwocku ul. Tysiąclecia nr 8; (dz. 33-

28/2), zwrócono się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego                                     

o przeprowadzenie kontroli na terenie przedmiotowej budowy.   
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42. Wyrażono zgodę na finansowanie opracowania koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza 

w Otwocku na odc. od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie, 

poprzez wprowadzenie zadania do budżetu powiatu na 2019 rok. 

43. Wyrażono zgodę na sfinansowanie transportu dla zawodników na zawody 

międzypowiatowe dla szkół ponadpodstawowych (licea) w Piasecznie.   

 

Protokół Nr 25/19 z dnia 27.03.2019 r.  

44. Pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał po zmianie: 

- w sprawie 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.; 

- w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 

2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-

2031, z późn. zm. i skierowano na sesję Rady Powiatu dn. 28.03.2019 r.  

 

Protokół Nr 26/19 z dnia 02.04.2019 r.  

45. Przyjęto stanowisko 1/2019 Wójta i Rady Gminy Celestynów z dnia 29 marca 2019  r. 

w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Celestynów drogi powiatowej nr 2718W (ul. 

Jankowskiego) w zamian za drogę gminną nr 270142W ul. Św. Kazimierza oraz 

wprowadzenie nowego zadania -  Pomoc finansowa dla Gminy Celestynów na zadanie 

pn. „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. 

Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego,                            

w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii 

kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” – okres realizacji w latach  2020 

-2022, w tym: 2020 rok – 500.000,00 zł, 2021 rok – 1.000.000,00 zł, 2022 rok – 

1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą                       
2.500.000,00 zł. 

46. Nie wyrażono zgody na dofinansowanie projektu wydania płyty solowej Pana M.W. 

47. Wyrażono zgodę na przekazanie książek znajdujących się w Biurze Kultury i Promocji 

do czytelni w PCZ Sp. z o.o. w Otwocku. 

48. W związku z pismem Stowarzyszenia Chodź nad Świder, POD PRĄD – wypożyczalnia 

kajaków, Kajaki Dyzio, Mazovia Outdoor, Stowarzyszenia Promocji i Współpracy 

Międzynarodowej w sprawie wsparcia finansowego akcji „Wiosenne porządki nad 

Świdrem” wyrażono zgodę na  następujące dofinansowanie przedsięwzięcia przez 

powiat otwocki: 

- dowóz uczestników przedsięwzięcia w wysokości 250,00 zł, 

- worki i rękawiczki w wysokości 250,00 zł. 

49. W związku z wnioskiem Stowarzyszenia Klub Brydża Sportowego HEFAJSTOS 

Otwock o objęcie honorowym patronatem Starosty Otwockiego Drużynowych 

Mistrzostw Gmin Powiatu Otwockiego w brydżu sportowym w październiku 2019 r. 

zaproponowano aby Stowarzyszenie złożyło ofertę w ramach tzw. „małego grantu” 

według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. 

Wyrażono zgodę na przyznanie Honorowego Patronatu Starosty Otwockiego podczas 

Drużynowych Mistrzostw Gmin Powiatu Otwockiego w brydżu sportowym                        

w październiku 2019 r. 

50. Przyjęto wniosek, aby PCPR w uzgodnieniu z radnym Pawłem Zawadą dokonał analizy 

tematu finansowania WTZ-ów posiłkując się rozwiązaniem z innych powiatów, celem 

wdrożenia w powiecie otwockim. Następnie wdrożenia rozwiązania, aby środki na 

finansowanie działalności WTZ-ów były przekazywane od stycznia danego roku. 

51. Nie wyrażono zgody na zwolnienie PCZ Sp. z o.o. z ponoszenia kosztów czynszu 

dzierżawnego wynikającego z zawartej pomiędzy Spółką a Powiatem Otwockim 

umowy dzierżawy Nr 21/G/2013 z dnia 31.01.2013 r.  
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52. W związku z pismem Prezydenta Miasta Otwocka Jarosława Margielskiego w sprawie 

określenia wysokości udziału finansowego powiatu w 2019 roku w zakresie dot. 

„Wspólnego biletu SKM-KM” poinformowano, że w budżecie powiatu na 2019 rok 

przyjęta jest kwota  w wysokości 250.000,00 zł jako dotacja celowa dla Gminy Otwock 

na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (SKM). 

 

Protokół Nr 27/19 z dnia 10.04.2019 r.  

53. Zarząd Powiatu posiłkując się informacją Zespołu Szkół Nr 2 o najtańszej ofercie, 

wyraził zgodę na zawarcie umowy z Pracownią Projektową Joanna Okraska                         

w przedmiocie: opracowania projektu hali sportowej na terenie Zespołu Szkół Nr 2                   

w Otwocku. Jednocześnie Zarząd wskazał zakończenie procesu projektowego do 30 

września 2019 roku 

54. Postanowiono wystąpić do Prezydenta Miasta Otwocka Jarosława Margielskiego                       

o rozważenie podpisania Listu intencyjnego przez władze powiatu i miasta                              

w przedmiocie podjęcia zobowiązań w sprawie współpracy przy budowie hali 

sportowo-widowiskowej na terenie po dawnej Zieleni Miejskiej w Otwocku.  

Zdaniem Zarządu obiekt również służyłby uczniom Liceum Ogólnokształcącego im.                

K. I Gałczyńskiego w Otwocku.   

55. Postanowiono pisemnie wystąpić  do OPWiK w Otwocku o dokonanie regulacji 

wysokościowej urządzeń – studni  zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Andriollego 

w Otwocku. 

56. Postanowiono pisemnie wystąpić do Urzędu Miasta Otwocka o dokonanie uzupełnienia 

nawierzchni w ul. Andriollego w Otwocku w miejscach wykonywania inwestycji                      

w ramach gwarancji z firmą wykonującą odwodnienie. 

 

Protokół Nr 28/19 z dnia 18.04.2019 r.  

57. Postanowiono o przeprowadzeniu kontroli w placówce COMPASS Instytut Edukacji                

i Szkoleń Sp. z o.o. z uwagi na brak złożenia rozliczenia dotacji pobranej z 2018 roku                

z budżetu powiatu otwockiego. 

58. Wyrażono zgodę na przystąpienie do rządowego programu „Posiłek w szkole                                  

i w domu” na lata 2019-2023 przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś”                       

w Józefowie przy ul. Głównej 10 oraz przez Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8. 

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

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie przy ul. Głównej 10. 

60. Upoważniono Oświatę Powiatową w Otwocku  do przygotowania wniosku o przyznanie 

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr I 

im. K. I. Gałczyńskiego Joanny Michalczyk. 

61. Po zapoznaniu z dodatkowymi wyjaśnieniami Dyrektora PBP w Otwocku 

postanowiono aby projekt: „Książka w międzypokoleniowej transmisji wartości” został 

sfinansowany z budżetu jednostki. 

62. Nie wyrażono zgody na obniżenie miesięcznych opłat czynszowych jakie ponosi PCZ 

Sp. z o.o. wynikających z zawartej pomiędzy Spółką a Powiatem Otwockim umowy 

dzierżawy Nr 21/G/2013 z dnia 31.01.2013 r.  

63. Pozytywnie odniesiono się do propozycji Prezydenta Miasta Otwocka – tj. zamiany 

pochylni żelbetonowych dla komunikacji osób niepełnosprawnych na windy osobowe 

na przejściu podziemnym w km 28+410 w ciągu ulic powiatowych Filipowicza – 

Żeromskiego w Otwocku w ramach modernizacji linii kolejowej nr 7. 

64. Po dokonaniu analizy projektu porozumienia w sprawie współfinansowania 

opracowania dokumentacji wykonawczej na usunięcie niewłaściwego stanu 

technicznego oraz wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa prawnego wału 

przeciwpowodziowego rzeki Wisły realizowanego w ramach zadania pn.: „Przebudowa 

prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600-489+666 

gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock”  
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postanowiono poinformować Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd 

Zlewni w Warszawie, że zadanie nie jest ujęte w budżecie powiatu na 2019 rok. Tym 

samym Zarząd zobowiązał się rozważyć wprowadzenie ww. zadania w trakcie  roku 

bieżącego.  W tym okresie Zarząd będzie dokonywał analizy wprowadzania nowych 

zadań w miarę możliwości finansowych w budżecie powiatu na 2019 rok.  

65. Wyrażono zgodę na remont nawierzchni parkingu Starostwa Powiatowego przy ul. 

Górnej 13 w Otwocku poprzez nawiezienie tłucznia do wyrównania terenu od strony ul. 

Rzemieślniczej. 

 

Protokół Nr 29/19 z dnia 25.04.2019 r. 

66. Wyrażono zgodę na przeniesienie planu wydatków w budżecie powiatu z zadania 

„Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku DPS w Otwocku” na budowę 
podjazdu w budynku PCZ Sp. z o.o. pod warunkiem pisemnej deklaracji Dyrektor 

PCPR nt. trwałości instalacji centralnego ogrzewania w budynku DPS w Otwocku przez 

okres co najmniej roku. 

67. Wyrażono zgodę na dokonanie zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok tj. w zamian za 

budowę chodnika w ul. Piłsudskiego w Józefowie wykonać budowę przejścia dla 

pieszych w ul. 3 Maja w rejonie ul. Rozkosznej w Józefowie. 

68. Upoważniono Zarząd Dróg Powiatowych do pisemnego wystąpienia do Wójta Gminy 

Wiązowna z wnioskiem o zwiększenie kwoty dotacji celem pokrycia kosztów 

opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-

rowerowego między Izabelą a Zakrętem w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze 

powiatowej Nr 2702W – ul. Szkolnej. 

69. W związku z pismem Pana P.S. w sprawie wezwania do zapłaty kwoty 30.000,00 zł                   

z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości w miejscowości Tabor, gmina 

Celestynów, zaproponowano nieodpłatne przejęcie przez właściciela nieruchomości 

naniesień, a strona F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek zrzeknie się wszelkich 

roszczeń związanych z przedmiotową nieruchomością.   
70. Wyrażono zgodę na objęcie patronatem udziału przedstawicieli Fundacji ARTUS                      

w turniejach Mistrzostw Tańca Niewidomych oraz postanowiono o pokryciu kosztów 

wyjazdu na Mistrzostwa do Pragi w ramach promocji Powiatu Otwockiego do kwoty 

2.000,00 zł. 

71. Postanowiono aby Wicestarosta pisemnie wyraził pozytywną opinię w zakresie 

odwołania ze stanowiska Kierownika Nadzoru Wodnego w Nadzorze Wodnym                       

w Warszawie Pana Mirosława Lisowskiego. 

72. Postanowiono aby Wicestarosta wyraził pozytywną opinię w zakresie powołania na 

stanowisko Kierownika Nadzoru Wodnego w Nadzorze Wodnym w Warszawie Pana 

Mariusza Gawor. 

 

Protokół Nr 30/19 z dnia 09.05.2019 r.  

73. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Otwocku za 2018 rok wraz z wykazem potrzeb na 2019 r. 

74. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej za rok 2018. 

75. Wyrażono pozytywną opinią do pisma Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji  

Ewy Wojciechowskiej w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni. Powyższą 
zgodę Zarząd uwarunkował zasadnością ekonomiczną na rzecz Spółki, o ile Prezes 

Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ewa Pełszyńska podtrzymuje zawarte                     

w pismach propozycje wynajmu powierzchni. 

76. Postanowiono o wprowadzeniu do budżetu powiatu na 2019 rok zadania: „Opracowanie 

koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odc. od ul. Andriollego                       

w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie”. 

77. Upoważniono Zarząd Dróg Powiatowych do pisemnego poinformowania Wójta Gminy 

Celestynów Witolda Kwiatkowskiego o propozycji wykonania przez powiat otwocki 
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dokumentacji projektowej z prośbą o deklarację przez gminę dofinansowania realizacji 

budowy 20 miejsc postojowych z chodnikiem na długości 100 mb. w pasie drogowym 

przy cmentarzu w Celestynowie. 

78. W sprawie pisma Wójta Gminy Osieck Karoliny Zowczak dot.  modernizacji drogi 

powiatowej Nr 1311W w Natolinie postanowiono o podtrzymaniu decyzji, iż w ramach 

środków zabezpieczonych w budżecie powiatu zostanie wykonane doziarnienie drogi. 

79. Wyrażono zgodę na zakup zamiatarki ciągnikowej z podajnikiem na przyczepę na 

potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku. 

80. Wyrażono zgodę na dofinansowanie Powiatowego Pikniku i Jarmarku Ludowego                    

w Kątach w kwocie 15.000,00 zł z  przeznaczeniem na scenę. 
81. Wyrażono zgodę na przeznaczenie kwoty 10.000,00 zł na transport autokarowy                     

w związku z pismem Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie w sprawie  

dofinansowania w wysokości 15.000,00 zł szkolenia wraz z wypoczynkiem dla 

członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP w Bazie Obozowej Hufca ZHP                     

w Przerwankach. 

82. Zapoznano się z wykazem wydarzeń realizowanych przez Powiat Otwocki w 2019 r. 

oraz podsumowaniem działań Biura Kultury i Promocji na dzień 24.04.2019 r. 

83. Wyrażono zgodę na zakup nagród dla finalistów „XX Powiatowych Warsztatów 

Ekologicznych – Spotkania nad Świdrem” o łącznej kwocie 1.500,00 zł brutto – 

realizacja w formie zawarcia porozumienia o współorganizacji. 

84. W związku z planowaną adaptacją północnego skrzydła budynku Starostwa 

Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 w celu adaptacji pomieszczeń dla 

potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wyrażono 

zgodę na zlecenie wykonania dokumentacji technicznej dla całego budynku Starostwa 

Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10 ze zmianą sposobu użytkowania.     

85. Negatywie odniesiono się do wniosku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Otwocku o wsparcie 

finansowe wymiany młodzieży z Czech, z uwagi na brak możliwości prawnych                        

w kwestii wspierania placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Otwock. 

 

Protokół Nr 31/19 z dnia 15.05.2019 r.  

86. Zarekomendowano Prezes Zarządu PCZ Sp. z o. o. w restrukturyzacji Ewie 

Pełszyńskiej przeprowadzenie procesu projektowego dla remontu całości przyziemia                

w Szpitalu przy ul. Batorego 44 w Otwocku z uwzględnieniem założeń wynikających               

z projektu unijnego oraz  o wykonaniu kosztorysu dla ww. zadania. 

87. Wyrażono zgodę na zdjęcie zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2701W 

Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów” i przesunięcie środków ww. zadania na 

zadanie pn.: „Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 2703W w miejscowości 

Boryszew i Góraszka” . 

88. W sprawie likwidacji środka trwałego w Zarządzie Dróg Powiatowych  w Otwocku – 

kserokopiarki Canon, wypracowano stanowisko, iż do likwidacji środków trwałych                 

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Otwocku należy powołać komisję likwidacyjną                  
w ZDP.    

89. Odnośnie pisma Stowarzyszenia Klub Brydża Sportowego HEFAJSTOS Otwock                     

w sprawie nieodpłatnego użyczenia sali sportowej w PMDK w Otwocku dn.                

02.06.2019 r, oraz wsparcia rzeczowego lub finansowego na zakup nagród w związku                

z VIII Memoriałem dr Cezarego Zakrzewskiego dn. 14-15.10.2019 r. podjęto 

następujące ustalenia: 

- w kwestii wynajmu sali właściwym do wyrażenia zgody w ramach trwałego zarządu 

jest Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku,  

- w kwestii wsparcia finansowego Turnieju, Zarząd poinformował Stowarzyszenie                        

o uzgodnienie tematu z Biurem Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego                           

w Otwocku. 
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90. Pozytywnie odniesiono się do wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej Mariusza Zabrockiego w sprawie uhonorowania wyróżniających się                 
w służbie funkcjonariuszy Komendy. 

91. Odnośnie pisma Przewodniczącej Rady Miasta Otwocka Moniki Kwiek z wnioskiem 

Komisji Kultury, Sportu i Turystyki o rozważenie możliwości wprowadzenia ceny 

preferencyjnej na wynajem sali gimnastycznej znajdującej się w ZSE-G w Otwocku na 

zajęcia sportowe organizowane przez  Klub Sportowy „Świder” podjęto ustalenie, iż 
właściwym do wyrażenia zgody jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych. 

92. Wyrażono zgodę na podpisanie porozumienia pomiędzy Oświatą Powiatową, a PCZ                     

Sp. z o.o. w restrukturyzacji na zakup przez Oświatę świadczeń z zakresu medycyny 

szkolnej do końca sierpnia 2019 r 

93. Odnośnie pisma firmy ABISoft Maciej Martyniak w sprawie przedłużenia współpracy 

w zakresie świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych podjęto  

decyzję o przeprowadzeniu zapytania ofertowego na świadczenie usługi Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych. 

94. Odnośnie pisma Prezesa PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ewy Pełszyńskiej w sprawie 

poprawy jakości chodników drogi dojazdowej do Przychodni Specjalistycznej, parkingu 

pod Przychodnią Specjalistyczną oraz ułożenia kostki przy ZOL-u postanowiono                       

o przekazaniu wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku celem dokonania 

wyceny realizacji ww. zadania oraz zakresu wykonania tychże prac. 

   

 

Przewodniczący Zarządu  

   Cezary Łukaszewski  


