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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 11 czerwca 2019 r. do dnia 14 sierpnia 2019 r.  

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 13 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 37/19, 38/19, 

39/19, 40/19, 41/19, 42/19, 43/19, 44/19, 45/19, 46/19, 47/19, 48/19, 49/19). 

       

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 37/19 z dnia 12.06.2019 r.  

1. Udzielenia Zarządowi Powiatu w Otwocku wotum zaufania za 2018 rok. 

 

Protokół Nr 38/19 z dnia 17.06.2019 r.  

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. Zwiększenia wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Powiecie Otwockim. 

5. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2018 rok. 

6. Udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 2018 rok. 

 

Protokół Nr 39/19 z dnia 19.06.2019 r.  

7. Ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych 

działających na obszarze Powiatu Otwockiego. 

 

Protokół Nr 40/19 z dnia 26.06.2019 r. 

8. Zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na jeziorze Rokola 

(Otwock Wielki), z wyłączeniem jednostek służb porządku publicznego oraz służb 

ichtiologicznych Okręgu. 

 

Protokół Nr 41/19 z dnia 03.07.2019 r. 

9. Zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego „Aktywna integracja w powiecie 

otwockim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach IX Osi Priorytetowej Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu – projekt pozakonkursowy. 

 

Protokół Nr 43/19 z dnia 17.07.2019 r.  

10. Wyrażenia poparcia dla inicjatywy utworzenia rejonu energetycznego Otwock w miejsce 

istniejącego posterunku PGE Dystrybucja S.A. 

11. Określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy 

sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych 

najemców. 

 

Protokół Nr 47/19 z dnia 07.08.2019 r.  

12. Udzielenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 

35/24 o pow. 0,0139 ha z obr. 9 w Karczewie, dla której w Sądzie Rejonowym 

w Otwocku prowadzona jest księga wieczysta WA1O/00081659/1. 
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II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 37/19 z dnia 12.06.2019 r. 

13. Udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu 

otwockiego. 

14. Wykonania uchwały Nr 286/XXXVIII/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 sierpnia 

2014 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

oznaczonej jako działka nr ew. 8/3 z obrębu 2 w Otwocku; z ceną wywoławczą 
w wysokości 430.000,00 zł. 

15. Wyrażenia zgody na złożenie wniosków i zawarcie umów o świadczenie usług 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

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 realizacją projektu pt. „Podniesienie 

jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych 

w Otwocku” o numerze RPMA.10.03.01-14-b213/18 finansowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.3 

Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. 

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

Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 do reprezentowania Powiatu Otwockiego 

w związku z realizacją projektu pt. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku” o numerze RPMA.10.03.01-14-b224/18 

finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju 

regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie 

zawodowe uczniów. 

18. Upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, 

Powiatu Otwockiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mazowiecki 

Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w dniu 17 czerwca 2019 r.; oddelegowany 

Pan Grzegorz Michalczyk – członek Zarządu.  

19. 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 39/19 z dnia 19.06.2019 r.  

20. Ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przerw w pracy przedszkoli specjalnych 

w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Otwocki. 

21. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego. 

22. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

23. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

24. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

25. Udzielenia upoważnienia Panu Cezaremu Łukaszewskiemu – Staroście Otwockiemu do 

podejmowania samodzielnych decyzji o wydatkach do kwoty 5.000,00 zł. 

26. Udzielenia upoważnienia Panu Krzysztofowi Kłósce – Wicestaroście Otwockiemu do 

podejmowania samodzielnych decyzji o wydatkach do kwoty 5.000,00 zł. 

 

Protokół Nr 40/19 z dnia 26.06.2019 r. 

27. Zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Powiatu Otwockiego za 2018 rok. 
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28. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku 

za 2018 rok. 

29. 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. 

30. Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz Głównemu Księgowemu Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do występowania o środki, podpisania umowy, 

realizacji i rozliczenia programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 

w wyniku żywiołu”. 

 

Protokół Nr 41/19 z dnia 03.07.2019 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. 

 

Protokół Nr 43/19 z dnia 17.07.2019 r. 

32. 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 44/19 z dnia 22.07.2019 r. 

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

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

34. Wykonania uchwały Nr 310/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 

23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, oznaczonej jako 

działka ew. nr 13/9 o pow. 0, 1754 ha z obr. 5 w Otwocku wraz z udziałem wynoszącym 

1/3 części w prawie własności do działki ew. nr 13/11 o pow. 0.0182 ha z obr. 5 - 

stanowiącej drogę wewnętrzną; z ceną wywoławczą w wysokości 384.000,00 złotych 

netto. 

 

Protokół Nr 46/19 z dnia 02.08.2019 r.  

35. 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. 

36. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

37. Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

38. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-

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

reprezentowania Powiatu Otwockiego we wszelkich sprawach dotyczących realizacji 

projektu „NAUCZYCIELE PRZYSZŁOŚCI” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

39. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-

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

Otwockiego we wszelkich sprawach dotyczących realizacji projektu „SZKOŁA 

OTWARTA NA ŚWIAT” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(PO WER). 

40. Ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz stawek czynszu 

dzierżawnego za wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Powiatu Otwockiego 

położonych na terenie miasta Otwocka. 

 

Protokół Nr 47/19 z dnia 07.08.2019 r.  

41. Wykonania uchwały nr 210/XXVII/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 września 

2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego składającej się z działek ew. nr 73/12 i 73/14 o łącznej pow. 0,3000 

ha z obr. 8 w Otwocku; z ceną wywoławczą w wysokości 700.000,00 zł. 
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42. Wykonania uchwały nr 209/XXVII/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 września 

2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Otwockiego stanowiącej działkę ewidencyjną nr 73/11 o pow. 0,2844 ha 

z obr. 8 w Otwocku; z ceną wywoławczą w wysokości 690.000,00 zł. 

 

Protokół Nr 48/19 z dnia 09.08.2019 r.  

43. Udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku do 

składania oświadczenia woli w sprawach związanych z robotami budowlanymi na 

terenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 37/19 z dnia 12.06.2019 r. 

44. Upoważniono Wicestarostę Krzysztofa Kłóska do przekazania wójtom, burmistrzom, 

prezydentowi propozycji wniosku o pozbawienie kategorii dróg powiatowych 

w związku z niewypełnieniem przez nie ustawowych kryteriów przewidzianych dla 

kategorii drogi powiatowej zgodnie z definicją art. 6a ustawy o drogach publicznych 

z jednoczesnym zaliczeniem ich do kategorii dróg gminnych. 

45. Zdecydowano, aby kwestie rozliczania kosztów z przeprowadzonych prac oraz nadzór 

nad spółkami wodnymi były tematem podczas konwentu włodarzy Powiatu 

Otwockiego. 

46. Wyrażono zgodę na przekazanie wyposażenia i pomocy dydaktycznych Powiatowego 

Gimnazjum Specjalnego Nr 21 do innych placówek, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Otwocki, w związku zakończeniem działalności szkoły z dniem 31 sierpnia 

2019 r. 

47. Wyrażono zgodę na wypłacenie Wykonawcy dokumentacji projektowej w ramach 

zadania inwestycyjnego „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej WRZOS” kwoty 

65.337,77 zł brutto w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy. 

48. Posiłkując się opinią Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji Ewy Pełszyńskiej, nie wyrażono zgody na lokalizację stacji bazowej 

telefonii komórkowej P4 Play na dachu Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego 

w Józefowie przy ul. Sienkiewicza 28. 

49. Wyrażono pozytywną opinię dot. pozbawienia na terenie powiatu piaseczyńskiego 

kategorii dróg powiatowych: 

- Nr 2824W od węzła 001 do węzła 056 – ul. Pionierów oraz ul. Źródlana, 

- Nr 2825W od węzła 056 do węzła 024 – ul. Źródlana oraz ul. Główna i zaliczenia ich 

do kategorii drogi wojewódzkiej. 

50. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia Nr S.OS.V.0310.3.2019 z Komendantem 

Stołecznym Policji w przedmiocie dofinansowania zakupu samochodu furgon 

patrolowy dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. 

51. Odnośnie do pisma Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Otwocku Krystyny Kołodziej w sprawie wyrażenia zgody na remont nawierzchni 

dojazdu do PSS-E w Otwocku poprzez wykonanie tychże prac przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Otwocku podjęto decyzję o rozpatrzeniu wykonania prac remontowych 

przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku. 

52. Postanowiono, aby w ramach współorganizacji dofinansować w kwocie 2.500,00 zł 

wydarzenie pn.: „Jubileuszowy XXX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana 

Krzewniaka”. 

53. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Mazowieckiego Stowarzyszenia Żeglarzy 

Niepełnosprawnych z dn. 3 czerwca 2019 r. na realizację zadania publicznego w 2019 

roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pt.: „Zorganizowanie rajdu turystycznego dla 

osób niepełnosprawnych „Razem pod żaglami” w Biuletynie Informacji Publicznej, na 

tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz na stronie internetowej 
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www.powiat-otwocki.pl oraz rozpoczęcie procedury zbierania uwag do oferty, zgodnie 

z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

54. Wyrażono zgodę na wynajęcie na rzecz Pani D.J. lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku 

położonym w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7B; okres wynajęcia – 3 miesiące.   

55. Postanowiono zwrócić się do Prezesa Związku Samorządów Polskich z prośbą 
o przesłanie dodatkowych informacji w przedmiocie korzyści płynących dla powiatu 

otwockiego z tytułu przystąpienia do Związku Samorządów Polskich. 

 

Protokół Nr 39/19 z dnia 19.06.2019 r.  

56. Odnośnie do ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz stawek 

czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Powiatu 

Otwockiego położonych na terenie miasta Otwocka postanowiono o przygotowaniu 

przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami informacji w przedmiocie: 

- lista osób, które wnioskowały o wykup lokali mieszkalnych stanowiących własność 
Powiatu Otwockiego, usytuowanych na terenie miasta Otwocka,  

- terminy, w jakich nastąpi sprzedaż lokali, 

- metraże lokali na sprzedaż, 
- wyliczenie średnich kosztów i wpływów dla przedmiotowych lokali mieszkalnych – 

z podziałem na kilka ostatnich lat, 

- mapy lokali i nieruchomości, na których posadowione są budynki.  

57. Nie wyrażono zgody na dofinansowanie zawodów skimboardowych „Świder Skim Fest 

X” oraz innych inicjatyw skimboardowych nad rzeką Świder w 2019 r. 

58. W związku z wnioskiem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Zarząd Koła w Otwocku, wyrażono zgodę na 

przeznaczenie kwoty 32.625,90 zł z planu finansowego WTZ w 2019 r. w pozycji 

doposażenie na wkład finansowy na zakup 9-osobowego busa do przewozu osób 

niepełnosprawnych.  

Jednocześnie Zarząd wniósł o oświadczenie ze strony WTZ, że brakujące środki 

pozyska z innych źródeł. 

59. Wyrażono zgodę na zapewnienie w ramach budżetu Powiatu Otwockiego wymaganego 

wkładu własnego dla dotacji ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na 

doposażenie/remonty lub inwestycje w domach pomocy społecznej w wysokości 

30.790,00 zł. 

60. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy Nr WIN/9/2019 z Miastem Otwock przedmiocie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem na realizację 
zadania: „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W – ul. Reymonta i Nr 

2758W – ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo”. 

61. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy Nr 28/2019 z Gminą Kołbiel w przedmiocie 

udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego 

z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji uzgodnionego odcinka drogi 

powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępochów-Rudno w miejscowości Borków, 

polegającej na wykonaniu nakładki z masy bitumicznej. 

62. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy Nr 167/2019 z Gminą Karczew w przedmiocie 

udzielenia Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem 

na zakup materiałów drogowych na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 

2729W ul. Częstochowskiej w Karczewie (kontynuacja prac). 

63. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia Nr S.OS.V.0310.4.2019 z Komendantem 

Powiatowym Policji w Otwocku w przedmiocie przekazania przez powiat środków 

finansowych w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów 

KPP w Otwocku. 

64. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Otwockiego Towarzystwa Bluesa i Ballady 

z dn. 13 czerwca 2019 r. na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: „Otwockie 

Zaduszki Bluesowe” w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa 
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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. 

65. Wyrażono zgodę na przyjęcie patronatu Starosty nad „Wakacyjnym Turniejem Piłki 

Nożnej im. Szymona Niuka” rozgrywanego w dn. 22-23.06.2019 r. 

66. Wyrażono zgodę na zawarcie z Uczniowskim Klubem Sportowym „Jastrzębie 

Śródborów Otwock” aneksu nr 1 do umowy o realizację zadania publicznego - 

„Mistrzostwa Świata w Singapurze w Touchballu” - o której mowa w art. 16 ust. 1 i 6 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

- nr 87/CRU/2019/KP z dnia 4 kwietnia 2019 r. proporcjonalnie do zmniejszenia kwoty 

udziału finansowego; (procentowy udział dotacji do zmniejszenia kwoty). 

 

Protokół Nr 40/19 z dnia 26.06.2019 r. 

67. Wyrażono zgodę na objęcie honorowym patronatem Starosty wydarzenia pn.: 

„Międzypokoleniowa Akademia Muzyczna”. 

68. Nie wyrażono zgody na udzielenie dofinansowania Powiatowych Zawodów 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zaplanowanych na 7.07.2019 r. ze względu na 

brak środków finansowych w budżecie powiatu. 

69. Nie wyrażono zgody na udzielenie dofinansowania i objęcia patronatem Starosty 

uroczystości patriotycznej XIII Wieczornicy im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 

organizowanej dn. 29.06.2019 r.    

70. Wyrażono zgodę na dofinansowanie zadania publicznego realizowanego przez 

Mazowieckie Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych na realizację zadania 

publicznego w 2019 roku pt. „Zorganizowanie rajdu turystycznego dla osób 

niepełnosprawnych „Razem pod żaglami” na podstawie złożonej oferty z 3.06.2019 r. 

w kwocie 2.000,00 zł. 

71. Wskazano Panią Kingę Błaszczyk – radną Rady Powiatu w Otwocku do uczestnictwa 

w pracach Partnerskiego Zespołu Kooperacji. 

72. Postanowiono, aby w sprawie utrzymania osób dozorujących naniesienia w Wytwórni 

Mas Bitumicznych w m. Tabor. odbyć spotkanie z przedstawicielem firmy BRUK BUD 

w kwestii ostatecznego załatwienia sprawy naniesień. W przypadku braku porozumienia 

między stronami sprawa zostanie skierowana do Sądu. 

 

Protokół Nr 41/19 z dnia 03.07.2019 r.  

73. Wyrażono zgodę na zwolnienie PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji z zapłaty czynszu 

dzierżawnego naliczanego na podstawie faktury VAT w wysokości 12.300,00 zł 

miesięcznie. 

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

pomocy rzeczowej powiatowi z przeznaczeniem na realizację zadania: „Opracowanie 

dokumentacji projektowej: etap I – projekt przebudowy chodników w ul. 

Poniatowskiego na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Pułaskiego; etap II – projekt 

przebudowy ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego; etap 

III – projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy wraz z przebudową skrzyżowań”. 

75. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Miastem Józefów w przedmiocie udzielenia 

powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa miejsc parkingowych wraz z chodnikiem w pasie 

drogowym ul. 3 Maja na odcinku od ul. Szerokiej do numeru 82 oraz przejścia dla 

pieszych na wysokości ul. Rozkosznej w Józefowie”. 

76. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu Nr 2 do umowy Nr CRU/61/2019 

(45/CRU/2019/ZDP) z dnia 20.02.2019 r. 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. 
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77. Wyrażono pozytywną opinię do wniosku firmy SYSTRA SA. w sprawie uzgodnienia 

koncepcji przebudowy dróg w rejonie przejazdów kolejowo-drogowych: 

- w km 82+836 linii kolejowej nr 12 - droga powiatowa nr 2749W, 

- w km 90+181 linii kolejowej nr 12 –- droga powiatowa nr 2745W – w związku 

z realizacją umowy Nr 90/101/0010/19/Z/I na opracowanie dokumentacji projektowej 

dla przedsięwzięcia „Prace na linii kolejowej nr 12 Skierniewice – Łuków (C-E 20)” – 

koncepcja przebudowy przejazdów kolejowo-drogowych w km 82+836, km 90+181. 

78. Wyrażono zgodę na dofinansowanie zadania publicznego realizowanego przez 

Otwockie Towarzystwo Bluesa i Ballady na realizację zadania publicznego w 2019 

roku pt.: „Otwockie Zaduszki Bluesowe” na podstawie złożonej oferty z dn. 19 czerwca 

2019 r. w kwocie 3.000,00 zł. 

79. W związku z pismem Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego im. św. 

Maksymiliana Marii Kolbego:  

- nie wyrażono zgody na udział Starosty w Komitecie Honorowym organizowanego 

przez Stowarzyszenie XXXIV Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów 

i Multimediów „KSF Niepokalana 2019” i ufundowanie symbolicznej nagrody dla 

jednego z laureatów Festiwalu z uwagi na fakt, iż do udziału w festiwalu nie zgłosił się 
nikt z powiatu otwockiego, 

- upoważniono Kierownika Biura Kultury i Promocji Rafała Skwiota do odbycia 

spotkania z Dyrektorem Festiwalu Ryszardem Nowaczewskim celem rozważenia 

udziału powiatu w podobnym przedsięwzięciu w przyszłym roku, 

- zarekomendowano projekcję nagrodzonych podczas Festiwalu kilku filmów 

w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku. 

80. Nie wyrażono zgody na dofinansowanie Międzyszkolnego Klubu Sportowego 

„Karczew” w rozgrywkach I Ligii Piłki Ręcznej Kobiet w sezonie 2019/2020 z uwagi 

na brak środków finansowych w budżecie powiatu. 

81. Wyrażono zgodę na rozliczenie zadania pn.: „Mistrzostwa Świata w Singapurze 

w Tchoukballu” realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Jastrzębie - 

Śródborów Otwock” poprzez zwrot dotacji przez UKS w nadmiernej wysokości, tj. 

kwoty 308,30 zł. 

82. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Wyższą Szkołą Bankową w Warszawie 

w przedmiocie zbliżenia środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem praktyki 

gospodarczej, a poprzez to lepsze wykorzystanie posiadanych przez obie strony 

zasobów i potencjału. 

83. Postanowiono o przyznaniu nagrody rocznej Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Otwocku Annie Bielickiej za rok 2018 w wysokości 10.000,00 zł brutto. 

84. Wyrażono zgodę na uczestnictwo Wicestarosty Krzysztofa Kłóski w uroczystościach 

z okazji Święta Narodowego Francji w Saint Amand Montrond dn. 12-15.07.2019 r. 

 

Protokół Nr 42/19 z dnia 10.07.2019 r.  

85. Postanowiono o złożeniu odwołania od decyzji nr 2299/2019 z dnia 26.06.2019 r. znak: 

SPN-II.7570.20.191.2018.KP Wojewody Mazowieckiego ustalającej odszkodowanie za 

nieruchomość oznaczoną jako działki ew. nr 150/1, 150/3, 150/5 obr. Stara Wieś Druga 

przeznaczone na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 

Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł Lubelska (bez węzła) – Garwolin 

(początek obwodnicy): Część nr 2: obwodnica Kołbieli od km 19+200 do km 27+900 

długość 8,700 km”. 

86. Postanowiono o złożeniu odwołania od decyzji nr 2321/2019 z dnia 28.06.2019 r. znak: 

SPN-II.7570.17.200.2018.MG Wojewody Mazowieckiego ustalającej wysokość 
odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki ew. nr 215/1, 215/2, 215/3 obr. 

Żanęcin przeznaczonej na realizację inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa 

drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek 

obwodnicy) Część II – km 5+650-1-+200”. 
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87. W związku z pismem Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji Ewy Pełszyńskiej w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie 

przez powiat inwestycji wind osobowych dla PCZ Sp. z o.o. oraz skoncentrowanie 

usług oferowanych przez Przychodnie przy ul. Mickiewicza i Armii Krajowej w jednej 

lokalizacji przy ul. Armii Krajowej w Otwocku przyjęto następujące ustalenia: 

- temat skoncentrowania usług oferowanych przez Przychodnie przy ul. Mickiewicza 

i Armii Krajowej w jednej lokalizacji przy ul. Armii Krajowej w Otwocku 

postanowiono przekazać do Zgromadzenia Wspólników PCZ Sp. z o.o. oraz Rady 

Nadzorczej PCZ Sp. z o.o. celem wyrażenia opinii dla ww. propozycji,  

- temat dofinansowania przez powiat inwestycji wind osobowych dla PCZ Sp. z o.o. do 

rozpatrzenia przy konstruowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2020. 

W przedmiotowej sprawie postanowiono zwrócić się do Pani Prezes o pisemne 

przedstawienie wstępnego kosztorysu/wyceny realizacji przedsięwzięcia oraz podjęcie 

działań mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji 

wind osobowych dla PCZ Sp. z o.o. 

88. Pismo Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Zakładowa 

Organizacja Związkowa przy PCZ w sprawie terminu wypłaty – rozliczenia zaległych 

należności dla pielęgniarek i położnych postanowiono skierować do Prezes PCZ 

Sp. z. o.o. w restrukturyzacji z prośbą o pisemne odniesienie się do jego treści 

i przekazanie odpowiedzi do wiadomości Zarządu. 

89. Postanowiono o przekazaniu wniosku Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa 

Józefa Michałowskiego w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych 

w 2019 roku na zakup teczek papierowych do archiwizowania i opisywania spraw do 

Wydziału Administracyjnego celem realizacji. 

90. W związku z wnioskiem radnych Rady Powiatu w Otwocku o zabezpieczenie kwoty 

60.000,00 zł w projekcie budżetu powiatu na 2020 rok z przeznaczeniem na renowację 
pomnika Chrystusa w Otwocku przyjęto następujące ustalenia: 

- decyzję w sprawie renowacji pomnika Chrystusa w Otwocku Zarząd podejmie 

i przekaże radnym odrębnym pismem z chwilą dokonania konsultacji tematu z Parafią 
św. Wincentego á Paulo w Otwocku oraz zakresu potrzeby renowacji pomnika 

Chrystusa, 

- pisemnie wystąpić do ks. Bogdana Sankowskiego, Proboszcza Parafii św. Wincentego 

á Paulo w Otwocku, z prośbą o dokonanie analizy wniosku radnych i udzielenie 

pisemnej informacji w przedmiocie ewentualnej możliwości renowacji pomnika 

Chrystusa przez stronę Parafii, 

- upoważniono Panią Monikę Wiechetek, Głównego Specjalistę Wydziału 

Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Otwocku, do przekazania informacji, czy 

pomnik Chrystusa w Otwocku jest wpisany do rejestru zabytków, określenia stanu 

własności obiektu, zdania Konserwatora Zabytków dot. możliwości podjęcia renowacji 

obiektu. 

91. W związku z wnioskiem radnych Rady Powiatu w Otwocku o przygotowanie projektu 

uchwały intencyjnej popierającej utworzenie rejonu energetycznego Otwock w miejsce 

istniejącego posterunku PGE przyjęto następujące ustalenia: 

- przekazać wniosek radnych Rady Powiatu w Otwocku do Dyrektora Generalnego 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa z prośbą o pisemne ustosunkowanie się do 

propozycji utworzenia rejonu energetycznego Otwock w miejsce istniejącego 

posterunku PGE, 

- w kwestii przygotowania projektu uchwały intencyjnej popierającej utworzenie rejonu 

energetycznego Otwock w miejsce istniejącego posterunku PGE, przyjęto wniosek do 

realizacji przez Sekretarza Powiatu Andrzeja Soleckiego.   

92. Wyrażono zgodę na zawarcie umów z Gminą Karczew w przedmiocie: 

- udzielenia powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem 

na wykonanie nakładki asfalto-betonowej na drodze powiatowej Nr 2726W przez 

Sobiekursk; Nr 178/2019, 
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- udzielenia powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem 

na modernizację drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - 

Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki; Nr 179/2019. 

93. Postanowiono o doprecyzowaniu zapisów porozumienia o współpracy z Siecią 
Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, 

Powiatem Otwockim, Gminą Karczew w przedmiocie wdrożenia i upowszechniania 

wyników pracy Konsorcjum naukowego, powołanego do realizacji projektu pod nazwą 
„Badania oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą”. 

94. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Gminą Sobienie-Jeziory w przedmiocie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów 

– Stary Zambrzyków – Sobienie Kiełczewskie”. 

95. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z Gminą Sobienie-Jeziory w przedmiocie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu na realizację 
zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie 

Kiełczewskie – Zuzanów – Czarnowiec”. 

96. Wskazano datę 1 sierpnia 2019 r. jako termin, od kiedy nastąpi zwolnienie PCZ 

Sp. z o.o. w restrukturyzacji z zapłaty czynszu dzierżawnego naliczanego na podstawie 

faktury VAT w wysokości 12.300,00 zł miesięcznie. 

 

Protokół Nr 43/19 z dnia 17.07.2019 r.  

97. Nie wyrażono zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane na rzecz 

Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” stanowiącej własność Powiatu Otwockiego 

oznaczonej jako działki ew. nr: 4/7 i 8/1 z obrębu 118 w Otwocku z uwagi na zmianę 
koncepcji miejsca budowy obiektu, tj. przy PCZ Sp. z o.o. w Otwocku. 

98. Przyjęto treść decyzji Nr 2320/2019 z dnia 28.06.2019 r., znak SPN-

II.7570.17.190.2018.MG Wojewody Mazowieckiego ustalającą wysokość 
odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ew. nr 94/1 obr. Wola 

Karczewska gm. Wiązowna przeznaczonej na realizację inwestycji celu publicznego pod 

nazwą „Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – 

Kołbiel (początek obwodnicy) Część II – km 5+650 – 19+200”. 

99. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy Nr 118/CRU/2019/ZDP z dnia 

9.05.2019 r. w przedmiocie 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). 

100. Wyrażono zgodę na nieodpłatne udostępnienie Gminie Otwock na okres 6 lat części 

pasa drogowego drogi powiatowej ul. Kołłątaja w Otwocku z przeznaczeniem na 

realizację wiat przystankowych o charakterze ekologiczno-przyrodniczym. 

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

pomocy rzeczowej dla powiatu polegającej na wykonaniu dokumentacji i remoncie 

ciągów komunikacyjnych w drodze powiatowej ul. Narutowicza od ul. Stawowej do 

granicy Miasta Otwocka. 

102. Wyrażono pozytywną opinię dla zaliczenia dróg wojewódzkich do kategorii dróg 

powiatowych oraz pozbawienia kategorii dróg powiatowych oraz zaliczenia ich do 

kategorii dróg wojewódzkich na terenie miasta Warszawy – zgodnie z pismem z dnia 

13.06.2019 r., Nr PM-ID-EO.7210.17.2019.KSZ(10) Zastępcy Prezydenta M. St. 

Warszawy Roberta Soszyńskiego. 

103. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy Nr WKP.3153.1.2019 z Miastem Otwock 

w przedmiocie realizacji zadania pn.: „Zakup sztandaru i amfor dla Liceum 

Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku”. 
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104. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 29/2019 do umowy Nr 95/PCPR/2002 z dnia 

30.11.2002 r. w przedmiocie zmian w planie finansowym działalności WTZ Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku 

przy ul. Moniuszki 41. 

 

Protokół Nr 44/19 z dnia 22.07.2019 r. 

105. Opracowano wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w przedmiocie: 

- opracowanie projektu uchwały 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., 

- opracowanie projektu uchwały 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. 

106. Wyrażono aprobatę dla działań z pisma z dnia 9.07.2019 r., Nr KS.07.0706.1.15.2019 

Dyrektora Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim 

Mariusza Martyniaka w sprawie wyrażenia opinii nt. włączenia się do zorganizowania 

wzajemnej współpracy podmiotów leczniczych. 

107. Wyrażono zgodę na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 

2729W - ul. Częstochowskiej w Karczewie”; (warunek: wyłonienie wykonawcy 

w pierwszym postępowaniu zapytanie o ofertę) z rezerwy inwestycyjnej, 

tj. 116 265,75 zł.  

108. Wyrażono pozytywną opinię dla pozbawienia ulic kategorii dróg powiatowych w celu 

jednoczesnego zaliczenia ich przez Radę m.st. Warszawy do kategorii dróg gminnych – 

zgodnie z pismem z dnia 24.06.2019 r., Nr PM-ID-EO.7210.27.KSZ(3) Zastępcy 

Prezydenta m.st. Warszawy Roberta Soszyńskiego.  

109. Postanowiono o skierowaniu do Rady Nadzorczej PCZ Sp. z o.o. celem zaopiniowania 

pisma z dnia 15.07.2019 r., Nr DOP.21.01.2019 Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia 

Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku Ewy Pełszyńskiej przekazującego 

kosztorys budowy wind osobowych dla PCZ Sp. z o.o. 

110. Postanowiono o skierowaniu do Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku Ewy Pełszyńskiej celem realizacji pisma z dnia 

16.07.2019 r. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusza Cieszyńskiego 

w sprawie informatyzacji służby zdrowia i współpracy przy organizowaniu szkoleń 
w obrębie powiatu. 

111. Wyrażono zgodę na dokonane zmian w budżecie Biura Kultury i Promocji w związku 

z wręczeniem we wrześniu br. nagród najlepszym szkołom biorącym udział 

w Mistrzostwach Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych 

w roku szkolnym 2018/2019. 

 

Protokół Nr 45/19 z dnia 45.07.2019 r.  

112. W kwestii pisma Pana P.S. nt. stanowiska w toczącym się postępowaniu 

administracyjnym w sprawie wydanej decyzji Starosty Otwockiego na wprowadzenie 

gazów i pyłów do powietrza z instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych zlokalizowanej na 

dz. ew. 248 w miejscowości Tabor, gm. Celestynów, powiat otwocki postanowiono 

o skierowaniu wniosku o opinię prawną w przedmiocie oznaczenia prowadzącego 

instalację do produkcji masy bitumicznej oraz własności naniesień na nieruchomości 

dz. ew.  248 w miejscowości Tabor, gm. Celestynów. 

Abstrahując od rozstrzygnięcia prawnego w przedmiotowej kwestii, Zarząd Powiatu stoi 

na stanowisku, aby istniejący spór pomiędzy Powiatem Otwockim a firmą BRUK-BUD 

sfinalizować w sposób polubowny. 

113. Wyrażono zgodę na sprzedaż drewna składowanego w bazie ZDP w Otwocku firmie 

FUH Instal-Bud Szczepan Jan Mielcarczyk za cenę brutto 6.150,00 zł – jedynemu 

podmiotowi, który złożył ofertę zakupu ww. materiału. 
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114. Wyrażono zgodę na przystąpienie do Platformy PPP i rozpoczęcie wewnątrz Starostwa 

działań zmierzających do uruchomienia w powiecie otwockim projektów opartych na 

partnerstwie publiczno-prywatnym. 

115. Wyrażono zgodę na dofinansowanie do kwoty 10.000,00 zł zakupu dla potrzeb 

Komendy Powiatowej Policji w Otwocku sprzętu niezbędnego do poprawy 

bezpieczeństwa na drogach powiatu otwockiego; (Dräger Alcotest 9510, Dräger 

DrugTest 5000).  

116. Wyrażono pozytywną opinię dla inwestycji pn.:   

- „Rozbudowa ul. Podgórnej w Celestynowie”, 

- „Rozbudowa ul. Pięknej w Pogorzeli, gm. Celestynów”, 

- „Rozbudowa ul. Witosa w Celestynowie”. 

117. Negatywnie odniesiono się do pisma z dnia 15.07.2019 r. OKS „START” w sprawie 

uzyskania tytułu „Patron Wspierający” w związku ze stuletnią działalnością Klubu. 

118. Zaakceptowano warunki porozumienia o współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – 

Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Powiatem Otwockim, 

Gminą Karczew w przedmiocie wdrożenia i upowszechniania wyników pracy 

Konsorcjum naukowego, powołanego do realizacji projektu pod nazwą „Badania oraz 

przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 

w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą”. 

119. Wyrażono zgodę na zwiększenie w 2019 r. wysokości zryczałtowanej kwoty na 

utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, tj. 

Rodzinnym Domu Dziecka w Podbieli. 

120. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Wyższą Szkołą Bankowości z siedzibą 
w Warszawie w przedmiocie organizowania praktyk studenckich. 

     

Protokół Nr 46/19 z dnia 02.08.2019 r. 

121. Wyrażono zgodę na lokalizację inwestycji – stacji rowerowych niezbędnych do obsługi 

systemu Otwockiego Roweru Miejskiego na nieruchomościach położonych w Otwocku, 

ozn. jako: 

- dz. ew. nr 99/2 o pow. 1,1044 ha w obr. 15, 

- dz. ew. nr 34/1 o pow. 0,0544 ha w obr. 50, 

- dz. ew. nr 18/5 o pow. 0,4211 ha w obr. 52, 

- dz. ew. nr 2/3 o pow. 0,0170 ha w obr. 83. 

Tym samym Zarząd Powiatu w Otwocku wyraził zgodę na rzecz Miasta Otwock na 

dysponowanie przedmiotowymi nieruchomościami na cele budowlane w ramach 

realizowanej inwestycji. Niniejsza zgoda obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r. 

122. Wyrażono zgodę na przyjęcie wydarzenia pn. „Wczoraj i dziś – 75. Rocznica Akcji 

Burza w Powiecie Otwockim, 20 lat sił zbrojnych RP w NATO” do realizacji jako 

wydarzenia własnego Powiatu Otwockiego, którego powiat będzie głównym 

organizatorem. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przesunięcie środków w rozdziale 92105 z wydarzeń: 
,,Przegląd Zespołów i Kapel Ludowych” oraz ,,Koncert Patriotyczny” na realizację 
wydarzenia pn. „Wczoraj i dziś – 75. Rocznica Akcji Burza w Powiecie Otwockim, 20 

lat sił zbrojnych RP w NATO” w kwocie 8.000,00 zł. 

123. Wyrażono pozytywną opinię dla propozycji zaliczenia działki nr ew. 22 w obr. 74 (ul. 

Sonaty) w Józefowie do kategorii dróg gminnych, która pozostaje bez wpływu na sieć 
dróg powiatowych na terenie powiatu otwockiego. 

124. Postanowiono o unieważnieniu obecnego przetargu i przeprowadzeniu ponownego 

postępowania przetargowego na realizację zadania „Rozbudowa skrzyżowania dróg 

powiatowych ul. Reymonta Nr 2754W i ul. Samorządowej Nr 2758W w Otwocku” ze 

zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

125. Wyrażono pozytywną opinię dla realizacji inwestycji na dz. ew. 673 obr. Stara Wieś, 
polegającej na przebudowie oświetlenia drogowego jako zadania własnego gminy.  
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Zarząd Powiatu wskazał, że gmina przed rozpoczęciem realizacji inwestycji 

zobowiązana jest wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z wnioskiem 

o wyrażenie zgody na lokalizację urządzenia w pasie drogowym. 

126. Zatwierdzono środki finansowe w wysokości 45.000,00 zł na realizację wydarzenia 

pn.: „Membrana. Festiwal nad Rzeką” realizowanego w ramach Powiatowego Festiwalu 

Kultury w Otwocku. 

127. Wyrażono zgodę na zabezpieczenie środków na promocję powiatu podczas biegów 

w ramach Runmageddonu w dniach 14-15.09.2019 r. – kwota 12.000,00 zł. 

 

Protokół Nr 47/19 z dnia 07.08.2019 r.  

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

dot. dofinansowania bieżącej działalności PCZ Sp. z o.o. poprzez podwyższenie kapitału 

zakładowego Spółki z obecnej kwoty w wysokości 24.919.400,00 zł do kwoty 

25.850.000,00 zł, tj. o kwotę 930.600,00 zł, postanowiono o przekazaniu wystąpienia do 

Zgromadzenia Wspólników PCZ Sp. z o. o. celem podjęcia decyzji w przedmiotowej 

sprawie. 

129. Postanowiono o pisemnym wystąpieniu do Komendanta Powiatowego Policji 

w Otwocku z prośbą pisemne ustosunkowanie się i przekazanie opinii w przedmiocie 

określenia do zastosowania najlepszego rozwiązania w kwestii poprawy bezpieczeństwa 

na przejściach dla pieszych przy placówkach oświatowych 

130. Wyrażano zgodę na opublikowanie oferty Towarzystwa Przyjaciół Otwocka z dn. 

2 sierpnia 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego pt. „VIII Festiwal Świdermajer” w Biuletynie Informacji Publicznej, na 

tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku, 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. 

131. Wytypowano Pana Huberta Trzepałkę – członka Stowarzyszenia Pro Fortalicium z koła 

terenowego „Przedmoście Warszawa” – do wyróżnienia jako zasłużonego dla rozwoju 

turystyki na Mazowszu.    

 

Protokół Nr 49/19 z dnia 14.08.2019 r. 

132. W związku z wnioskiem Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 

„PO-GODNE ŻYCIE”, wyrażono zgodę na przeznaczenie kwoty 38.000,00 zł z planu 

finansowego WTZ w 2019 r. jako wkład finansowy do zakupu 9-osobowego samochodu 

przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnościami – uczestników WTZ.    

133. Wyrażono zgodę na zlecenie promocji powiatu podczas wydarzenia pn.: „X Festiwal 

im. Marka Kotańskiego „Wolni od zła” dn. 29.08.2019 r. w Otwocku – kwota 

2.000,00 zł z rozdziału Promocja. 

134. Przyjęto treść decyzji Nr 2558/2019 z dnia 17.07.2019 r., znak SPN-

II.7570.17.477.1.2018.PK Wojewody Mazowieckiego ustalającej wysokość 
odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ew. nr 16/1 obr. Wola Ducka 

przeznaczonej na realizację inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa drogi 

ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek 

obwodnicy) Część II – km 5+650-19+200”. 

135. W związku z zbliżającym się zakończeniem umowy o współpracy w ramach Zakupu 

Grupowego Energii Elektrycznej postanowiono: 

- przystąpić do grupy zakupowej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. (MAE) 

na lata 2020-2021, 

- przy współpracy z MAE zdobywać „know-how” w zakresie postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz specyfiki przedmiotu 

zamówienia, 

- do marca 2021 r. podjąć decyzję o ewentualnym własnym postępowaniu na zakup 

energii, 



 13 

- na podstawie wyników postępowania podjąć decyzję o przystąpieniu bądź nie do grupy 

zakupowej MAE na lata 2022-2023.   

136. Postanowiono o przekazaniu pisma z dnia 29.07.2019 r., Nr D6/60/1095/2019 

Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Konrada Tulińskiego 

do Rady Powiatu w Otwocku celem rozpatrzenia łącznie z przekazanym projektem 

uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy 

utworzenia rejonu energetycznego Otwock w miejsce istniejącego posterunku PGE 

Dystrybucja S.A. 

137. Wyrażono zgodę na przyjęcie pomocy rzeczowej od Miasta Otwocka na realizację 
zadań:  
-„Przebudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy, ul. Staszica, 

ul. Karczewskiej, ul. Andriollego i ul. Orlej”,  

- „Remont skrzyżowania ul. Pułaskiego i Poniatowskiego”. 

 

 

          

         wz. Starosty 

        Krzysztof Kłósek 

            Wicestarosta  

 

 


