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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 16 maja 2019  r. do dnia 10 czerwca 2019 r.  

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 32/19, 33/19, 

34/19, 35/19, 36/19).  

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 32/19 z dnia 22.05.2019 r.    

1. Zmiany uchwały Nr 37/V/19  Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 marca 2019 r.                     

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

zostaną przeznaczone środki PFRON. 

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. 

4. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2019 roku. 

 

Protokół Nr 33/19  z dnia 29.05.2019 r. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2019 roku. 

8. Rozpatrzenia wniosku. 

9. Przekazania skargi. 

10. Przekazania skargi. 

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 32/19 z dnia 22.05.2019 r.  

11. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 3 lat części nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego i będącej w posiadaniu zależnym przez 

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w restrukturyzacji. 

12. 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 33/19 z dnia 29.05.2019 r.  

13. Zatwierdzenia Planu Pracy na 2019 rok dla Środowiskowego Domu Samopomocy                    

w Otwocku. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 32/19 z dnia 22.05.2019 r.  

14. Pozytywnie zaopiniowano Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok. 

15. Wyrażono zgodę na dofinasowanie zawodów strzeleckich Bractwa Strzelców 

Kurkowych LECHITY w wysokości 900,00 zł z rozdz. 75075. 

16. Przyjęto  sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego                        

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2018 rok”. 
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17. Wyrażono zgodę na  nieodpłatne przekazanie używanych komputerów, które zostaną 
wykorzystane do celów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w WTZ-ach 

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Zarząd 

Koła w Otwocku. 

18. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia Nr S.OS.V.0310.2.2019 z Prezydentem 

Miasta Otwocka w przedmiocie zarządzania drogą powiatową Nr 2715W – ul. Armii 

Krajowej na odc. od ul. Narutowicza do ul. Tadeusza oraz drogą powiatową Nr 2759W 

– ul. Narutowicza na odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Poniatowskiego dot. budowy 

ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: Wybierzmy 

rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Budowa ścieżek 

rowerowych wraz  z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (brakująca 

ścieżka rowerowa  w ul. Armii Krajowej i ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza – etap 

IV). 

19. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Wiceprezydenta Miasta Otwocka Pawła Walo                      

o utworzenie strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta 

Otwocka. 

20. Wyrażono zgodę na zlecenie wykonania niezbędnych prac w celu poprawy nawierzchni 

terenu parkingu Starostwa Powiatowego przy ul. Górnej 13 w Otwocku. 

21. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy Nr WIN/23/2019 z Miastem Otwock                               

w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na 

wykonaniu projektu i remontu chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej 

od ronda Sybiraków do nr 8.   

22. Wyrażono  zgodę na zawarcie aneksu Nr 2 do umowy Nr WIN/9/2018, 76/CRU/2018               

w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na 

wykonaniu projektu  i remontu chodników oraz utwardzeniu pobocza w ul. Wawerskiej 

od ronda Sybiraków do nr 8. 

23. Wyrażono zgodę na zwiększenie środków finansowych na realizację zadania 

doświetlenia przejść dla pieszych w gminie Karczew i Otwock o łączną kwotę                    
270,00 zł. 

24. W związku z pismem Pana P.S. z przedsądowym wezwaniem do opuszczenia 

nieruchomości w Taborze i zapłaty postanowiono o usunięciu naniesień z działki nr ew. 

248, obr. 13 w miejscowości Tabor, gmina Celestynów. 

Zdecydowano aby informację nt. terminu usunięcia naniesień wraz                                    

z harmonogramem działań przedstawił odrębnym pismem Zarząd Dróg Powiatowych  

w Otwocku upoważniony do przeprowadzenia tychże prac.  

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

udzielenia odpowiedzi na wniosek o wypłatę wynagrodzenia strajkującym 

nauczycielom za cały okres trwania akcji strajkowej. 

 

Protokół Nr 33/19 z dnia 29.05.2019 r.  

26. Zaakceptowano treść Raportu o stanie powiatu za 2018 rok. 

27. Negatywnie zaopiniowano wniosek o dofinansowanie druku książki „Augustówka 

monografia mazowieckiej wsi” wydanej w związku z obchodami 60-lecia szkoły,                         

z uwagi na brak możliwości prawnych w kwestii wspierania placówek oświatowych dla 

których organem prowadzącym jest gmina. 

28. Postanowiono w ramach współorganizacji zapewnić pomoc w organizacji XVI 

wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej im. Szymona Niuka w postaci: 

- przekazania namiotów Powiatu Otwockiego, 

- zabezpieczenia wody w kwocie 300,00 zł; 

29. Postanowiono, aby w ramach współorganizacji (zawarcia porozumienia) wesprzeć 
wydarzenie - 90-lecie utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubicach w kwocie 

2.000,00 zł. 

30. Odmówiono dofinansowania sekcji kolarskiej dla dzieci i młodzieży oraz VI Wyścigu 

Puchar Mazowsza w Otwocku z uwagi na brak środków w budżecie. 
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31. Wyrażono zgodę na wprowadzenie do oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku nowego zawodu Technik usług 

kelnerskich. 

32. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w kwocie 2.900,00 zł wyjazdu na VII 

Ogólnopolski przegląd musztry klas mundurowych dn. 02.06.2019 r. w Zakopanem. 

33. Negatywnie zaopiniowano wniosek Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego 

Nr 1 im. K. I. Gałczyńskiego  o  przyznanie Nagrody Ministra dla Dyrektor Liceum 

Ogólnokształcącego Nr I im. K. I. Gałczyńkiego Joannie Michalczyk  ze względu na 

niespełnienie kryterium oceny pracy, określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej  z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród 

dla nauczycieli (Dz. U. z 2009 r., Nr 131, poz. 1078).              

34. Na wniosek Gminy Wiązowna wyrażono zgodę na  wykonanie robót budowlanych 

(budowa peronu autobusowego) oraz dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 

oznacz. jako dz. ew. nr 52/2, 234 obr. Dziechciniec. 

 

Protokół Nr 34/19 z dnia 03.06.2019 r. 

35. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Gminą Otwock w przedmiocie bezpłatnego 

używania przez Gminę terenu dróg publicznych tj. pasy zieleni stanowiące część dróg 

powiatowych na działkach w ul. Karczewskiej, Kołłątaja, Wawerskiej, Rycerskiej, 

Mieszka I w Otwocku.  

 

Protokół Nr 35/19 z dnia 05.06.2019 r.  

36. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 2/2019 do umowy Nr 13/CRU/PCPR z dnia 11 

stycznia 2019 r. w przedmiocie zmian w planie finansowym działalności WTZ                           

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „PO-GODNE ŻYCIE”                         

w Józefowie przy ul. Słonecznej 15. 

37. Wstępnie omówiono wniosek o pozbawienie kategorii dróg powiatowych. Zarząd 

zdecydował odbyć spotkania z włodarzami gmin na terenie gmin celem omówienia 

tematu dróg i ich klasyfikacji. 

38. Wyrażono pozytywną opinię do wniosku o ustalenie lokalizacji linii kolejowej Nr 7 

Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - 

Lublin, etap I w odniesieniu do terenów nieobjętych aktualnymi planami 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego planowaną inwestycją tj. 

przebudowy, rozbudowy i budowy na odcinku linii kolejowej Nr 7 – ST Warszawa  

Wschodnia – ST Otwock. 

39. Wyrażono pozytywną opinię do wniosku o ustalenie lokalizacji linii kolejowej Nr 7 

Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - 

Lublin, etap I w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury dla 

obszaru objętego planowaną inwestycją tj. przebudowy, rozbudowy i budowy na 

odcinku linii kolejowej Nr 7 – ST Warszawa Wschodnia – ST Otwock. 

40. Zaakceptowano treść autopoprawki do projektu uchwały Nr 2 na VII sesję Rady Powiatu 

w Otwocku dn. 06.06.2019 r.  

 

Protokół Nr 36/19 z dnia 10.06.2019 r.  

41. Wyrażono zgodę na złożenie zażalenia instytucji samorządowej, która złożyła 

zawiadomienie o przestępstwie na postanowienie o umorzeniu śledztwa skierowanego 

do Sądu Rejonowego w Otwocku II Wydział Karny; sprawa dotyczy niegospodarności 

Prezes PCZ Sp. z o.o. Ewy Wojciechowskiej w kwestii postępowania przetargowego 

wbrew przepisom na prowadzenie procesu restrukturyzacyjnego Spółki.   

     

 

Przewodniczący Zarządu 

  Cezary Łukaszewski  


