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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 15 sierpnia 2019 r. do dnia 9 października 2019 r.  

 
W wyżej wymienionym okresie odbyło się 7 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 50/19, 51/19, 

52/19, 53/19, 54/19, 55/19, 56/19). 
 
I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 
Protokół Nr 50/19 z dnia 22.08.2019 r.  

1. 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. 

2. 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. 

3. Podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 53/VII/19 Rady Powiatu w Otwocku 
z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P. W. na Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku. 

 
Protokół Nr 54/19 z dnia 25.09.2019 r.  

4. Zmiany uchwały Nr 28/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 

 
Protokół Nr 55/19 z dnia 02.10.2019 r.  

5. Rozpatrzenia petycji. 
6. Stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 

w Otwocku wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno -Gastronomicznych im. 
Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Marii Konopnickiej 3. 

7. Stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego Nr IV 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy 
ul. Literackiej 8, 

8. Przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K. I. Gałczyńskiego 
w Otwocku przy ul. Filipowicza 9. 

9. Przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Zespole Szkół Nr 2  
im. Marii Skłodowskiej - Curie  w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7. 

10. Przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. Juliusza 
Słowackiego w Zespole Szkół Nr 1  w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10. 

11. Przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Otwocku 
w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10. 

12. Przekształcenia Technikum  Specjalnego Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8. 

13. Przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3. 

14. Przekształcenia czteroletniego Technikum  Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2  im. Marii 
Skłodowskiej - Curie  w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7. 

15. Zakończenia działalności dotychczasowego Powiatowego Gimnazjum Specjalnego Nr 
21 w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47. 

16. Stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Powiatowego Gimnazjum 
Specjalnego Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii 
Konopnickiej w Otwocku przy  ul. Majowej 17/19. 

17. Stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego Nr 2 
dla dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących oraz z Autyzmem, w tym z Zespołem 
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Aspergera w Otwocku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2                          
w Otwocku przy ul. Literackiej 8. 

18. Zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 17 w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47. 
19. Zmiany nazwy Przedszkola Specjalnego Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8. 
 

Protokół Nr 56/19 z dnia 09.10.2019 r.  

20. Zatwierdzenia przystąpienia w charakterze Wykonawcy do projektu pn. „Wypracowanie 
i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub 
powrót do pracy” wdrażanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym 
Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Budżetu Państwa. 

 
II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 50/19 z dnia 22.08.2019 r.  

21. 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 51/19 z dnia 28.08.2019 r. 

22. Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Otwockiego, informacji 
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu 
wykonania planów finansowych Powiatowej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019 
roku. 

23. Ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 

24. Przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych dodatku motywacyjnego. 
25. 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 52/19 z dnia 05.09.2019 r. 

26. 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 Erasmus + w ramach projektu „BARDZIEJ AKTYWNY DZIĘKI 
SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ”, w tym do podpisania i złożenia wniosku 
o dofinansowanie, podpisania umowy oraz innych działań  w imieniu Powiatu 
Otwockiego. 

27. 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 53/19 z dnia 11.09.2019 r.  

28. Zmian w Regulaminie organizacyjnym Oświaty Powiatowej w Otwocku. 
29. Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” 

w Otwocku do dysponowania nieruchomością będącą w trwałym zarządzie DPS-u na 
cele budowlane oraz zgody właściciela działki na dysponowanie gruntem w celu 
wykonania zamierzonej inwestycji na działkach Nr 4/7 i 8/1 w obr. 118 stanowiących 
własność Powiatu Otwockiego.  

30. Określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 Rady 
Powiatu w Otwocku.  
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Protokół Nr 54/19 z dnia 25.09.2019 r.  

31. Wyrażenia zgody na wyodrębnienie własności samodzielnych lokali stanowiących 
własność Powiatu Otwockiego usytuowanych w budynku przy ul. Puławskiego 7b 
w Otwocku. 

32. Zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku  z dnia 24 stycznia 2019 r. – 
Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 r., z późn. zm. 

 
Protokół Nr 55/19 z dnia 02.10.2019 r.  

33. Zmiany załącznika do Uchwały Nr CDI/159/17 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 
6 września 2017 r. w sprawie Regulaminu Mistrzostw Powiatu Otwockiego Szkół 
Podstawowych i Ponadpodstawowych. 

34. 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 56/19 z dnia 09.10.2019 r.  

35. Powołania członków Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Otwockiego. 

 
III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 50/19 z dnia 22.08.2019 r. 

36. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
Małgorzaty Woźnickiej w sprawie wprowadzenia do budżetu powiatu zadań 
inwestycyjnych:  
- modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku – wykonanie barier 
śniegowych i wymiana uszkodzonych rynien oraz zadaszenia wejścia do siedziby PCPR 
wraz z modernizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z planowaną kwotą 
wydatków w wysokości 110.000,00 zł, 
- modernizacja podłogi w siedzibie PCPR wraz z planowaną kwotą wydatków 
w wysokości 50.000,00 zł, 
- modernizacja centralnego ogrzewania w siedzibie PCPR wraz z planowaną kwotą 
wydatków w wysokości 50.000,00 zł. 

37. W związku z pismem Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny Małgorzaty 
Woźnickiej w sprawie wprowadzenia do budżetu powiatu zadania inwestycyjnego: 
Wykonanie ogrodzenia Domu dla Dzieci przy ul. Cieszyńskiej 9 wraz z planowaną 
kwotą wydatków w wysokości 50.000,00 zł uznano za zasadne powzięcie przez 
Dyrektor PCPR informacji od właściciela sąsiedniej działki w sprawie partycypacji 
w wykonaniu w 2020 roku części wspólnej ogrodzenia.  
Jednocześnie Zarząd wskazał Dyrektor PCPR, zasięgnięcie informacji z Urzędu Miasta 
Otwocka w przedmiocie możliwości przekazania likwidowanego ogrodzenia przy Parku 
Miejskim w Otwocku, oraz sprawdzenie granicy ogrodzenia przez Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

38. Wyrażono zgodę na dofinansowanie zadania publicznego realizowanego przez 
Towarzystwo Przyjaciół Otwocka na realizację zadania publicznego w 2019 r. 
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: „VIII 
Festiwal Świdermajer” w wysokości 1.800,00 zł. 

39. Postanowiono o przeznaczeniu kwoty 3.000,00 zł na organizację Dwudniowego Pikniku 
Historycznego w Otwocku Wielkim; (stoiska rzemieślnicze) przez Muzeum Wnętrz 
w Otwocku Wielkim Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. 

40. Wyrażono wolę aby w projekcie budżetu powiatu na 2020 roku zabezpieczyć środki 
finansowe w wysokości 350.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 
dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku Policji w Otwocku. 

41. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Rady Miasta Otwocka o wykonanie remontu lub 
modernizacji terenu zlokalizowanego przed siedzibą Liceum Ogólnokształcącego im. 
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K.I. Gałczyńskiego w Otwocku, będącego we własności Skarbu Państwa w związku 
z zakończeniem rewitalizacji znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku 
Miejskiego w Otwocku. 

42. Wskazano Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku do pilnego przygotowania we 
własnym zakresie i w uzgodnieniu z Inspektorem ds. Inżynierii Ruchu Mariuszem 
Bogdańskim projektu czasowej organizacji ruchu dla zadania inwestycyjnego pn.: 
„Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul. Reymonta Nr 2754W i ul. 

Samorządowej Nr 2758W w Otwocku”. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu zwrócił się do Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku 
o ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i przeprowadzenie 
przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg 

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

 
Protokół Nr 51/19 z dnia 28.08.2019 r. 

43. Rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 
Powiatu Otwockiego. 

44. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji technicznej tj. 
inwentaryzacji uproszczonej budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku 
gospodarczego położonych w Otwocku przy ul. Komunardów 10, na nieruchomości 
oznacz. jako dz. ew. nr 73/7 obr. 8 z firmą BOB – Biuro Obsługi Budowy Marek Frelek 
z uwagą o zastosowanie zapisu § 3 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 
Starosty Otwockiego z dnia 10 lipca w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w Starostwie Powiatowym w Otwocku. 
45. Wyrażono zgodę na złożenie do Wojewody Mazowieckiego oświadczenia woli 

realizacji zadania pn.: „Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych 

Nr 2775W – ul. Stare Miasto i Nr 2724W – ul. Żaboklickiego z drogą gminną 
ul. Bielińskiego w Karczewie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Tym samym 
wyrażono zgodę na wprowadzenie ww. zadania do planu wydatków majątkowych na 
2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

46. Wyrażono zgodę na objęcie honorowym patronatem wydarzenia pn.: „XI Edycji Święta 

Sójki Glinieckiej” oraz ufundowanie nagród dla uczestników konkursu do kwoty 
1.000,00 zł. 

47. Wytypowano Pana Krzysztofa Kłóska – Wicestarostę Otwockiego do udziału 
w organizowanej przez Instytut wizycie studyjnej do regionu Walencji 
zainteresowanego nawiązaniem współpracy w obszarze opracowanej w ramach projektu 
BioCHP technologii. 

48. Opracowano projekt stanowiska w sprawie poparcia działań zmierzających do 
rozbudowy policyjnego obiektu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 7A. 

 
Protokół Nr 52/19 z dnia 05.09.2019 r. 

49. Nie wyrażono zgody na przyznanie dotacji od września 2019 r. dla Niepublicznego 
Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie. 

50. Wyrażono pozytywną opinię dla propozycji zaliczenia dróg powiatowych na terenie 
gminy Wiązowna do kategorii dróg gminnych: 
- droga powiatowa nr 2702W Izabela – Nowy Konik w skład której wchodzi ciąg ulic 
Szkolnej oraz ul. Asfaltowej, 
- droga powiatowa nr 2703W Góraszka - Boryszew w skład której wchodzi ulica 
A. Mickiewicza, 
- droga powiatowa nr 2704W Boryszew – Michałówek w skład której wchodzi ulica bez 
nazwy, 
- droga powiatowa nr 2705W Wiązowna – Kąck w skład której wchodzi ciąg ulic: 
Kościelnej, Kąckiej, Sosnowej, i Majowej, 
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- droga powiatowa nr 2708W Dziechciniec – Pęclin – Kąck w skład której wchodzi ciąg 
ulic: Dworskiej, Krótkiej, Radosnej i Borowikowej, 
- droga powiatowa nr 2712W Wola Karczewska- Kruszówiec w skład  której wchodzi 
ciąg ulic: Doliny Świdra oraz ulica bez nazwy, 
- droga powiatowa nr 2713W Wola Karczewska – Wola Ducka w skład której wchodzi 
ciąg ulic: Leszczyny, Słonecznej, M. Dąbrowskiej, 
- droga powiatowa nr 2727W Wiązowna (dawny przebieg drogi Warszawa – Lublin) 
w skład której wchodzi ulica Lubelska.   

51. Postanowiono o odrzuceniu przedłożonej oferty Otwockiego Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie 
ratownictwa i ochrony ludności w 2019 roku pt. „Ratownictwo i ochrona ludności 

w 2019 roku” z sugestią złożenia nowej oferty. W sprawie skonstruowania nowej 
i właściwej oferty Zarząd zaproponował wskazać oferentowi skontaktowanie się 
z Sekretarzem Powiatu Andrzejem Soleckim. 

52. Pozytywnie odniesiono się do treści projektu umowy dot. udzielenia Powiatowi przez 
Gminę Karczew pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na 
opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od 
ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie, a także koncepcji 
południowo-wschodniej obwodnicy Karczewa od ul. Ciepłowniczej do drogi 
wojewódzkiej nr 801. W kwestii propozycji gminy Karczew dot. zawarcia trójstronnego 
porozumienia obejmującego cały zakres prac projektowych do wykonania, wyrażono 
zgodę na skonstruowanie dokumentu, o którym mowa powyżej przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Otwocku z koordynacją treści dokumentu przez Sekretarza i Skarbnika. 

53. Wyrażono zgodę na zmianę wniosku o udzielenie dotacji według wniosku Spółki 
Wodnej Południe z dnia 21.08.2019 r.   

54. Po zapoznaniu z ofertą sprzedaży urządzenia Radaru Evolis Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowego zwrócono się do Wydziału Komunikacji 
i Transportu z prośbą o przygotowanie pisma do Głównego Inspektoratu Transportu 
Drogowego z pytaniem, czy przy współfinansowaniu przez samorząd byliby gotowi 
zainstalować przy drogach powiatowych na terenie powiatu otwockiego fotoradar – 
w ilości 2,3 szt. 

55. Postanowiono o wprowadzeniu zadania „Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg 
powiatowych Nr 2775w – ul. Stare Miasto i Nr 2724W – ul. Żaboklickiego z drogą 
gminną ul. Bielińskiego w Karczewie” do planu wydatków majątkowych w 2019 roku 
w wysokości 951.000,00 zł, środki finansowe z FDS w wysokości 949.000,00 zł; środki 
własne w wysokości 2.000,00 zł, a w 2020 roku środki własne w wysokości 
949.000,00 zł w tym 474.500,00 zł z pomocy finansowej gminy Karczew. 

56. Postanowiono o wprowadzeniu korekty nazwy zadania na „Wykonanie projektu 
i budowa odwodnienia drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Kołłątaja w Otwocku przy 
skrzyżowaniu z ul. Majową i ul. Rzemieślniczą” z jednoczesnym zwiększeniem 
środków do kwoty całego zadania w wysokości 132.000,00 zł – tj. zwiększenie wartości  
zadania  o kwotę 52.000,00 zł. 

57. Postanowiono o zwiększeniu środków własnych na realizację zadania „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie” o kwotę 158.000,00 zł; z uwagą: 
planowana realizacja i finansowanie zadania w 2019 roku. 

58. Postanowiono o zwiększeniu środków własnych na realizację zadania „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu” o kwotę 242.000,00 zł; z uwagą: planowana 
realizacja i finansowanie zadania w 2019 roku. 

59. Postanowiono o planowanej realizacji i finansowaniu zadania „Przebudowa dróg 
powiatowych Nr 2762W i 2763W – ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku” w 2019 
roku – kwota środków własnych w wysokości 636.000,00 zł. 

60. Postanowiono o wprowadzeniu zadań: 
- „Remont chodnika na ulicy Wawerskiej w Otwocku” – wartość całego zadania została 
oszacowana na kwotę 923.142,32 zł, 
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- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew – Janów” - wartość całego 
zadania została oszacowana na kwotę 3.800.000,00 zł, 
- „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2709W – ulicy Napoleońskiej 
z drogą powiatową Nr 2710W – ulicą Łąkową na pograniczu miejscowości Lipowo 
i Glinianka w gminie Wiązowna” - wartość zadania została oszacowana na kwotę 
1.700.000,00 zł przy konstruowaniu projektu budżetu powiatu na 2020 rok.   
 

Protokół Nr 53/19 z dnia 11.09.2019 r. 

61. 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. 

62. W sprawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku dot. wyrażenia zgody na 
modernizację mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W Warszówka-Warszawice 
w Warszawicach, wyrażono zgodę na realizację wniosku, w następujący sposób: 
- wprowadzenie w zamian w planie wydatków majątkowych na rok 2019 poprzez 
zdjęcie z zadania „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2735W 
Warszówka – Warszawice w Warszawicach” kwoty 198.956,00 zł i wprowadzenie do 
planu wydatków majątkowych na rok 2020 zadania pn.: „Przebudowa mostu na 
przepust w ciągu drogi  powiatowej nr 2735 W Warszówka -Warszawice 
w Warszawicach” oraz złożenie wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji 
ogólnej, 
- przesunięcie  środków w wysokości 158.000,00 zł na realizację zadania  „Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 2714W w  Celestynowie” oraz  40.956,00 zł na realizację robót 
budowlanych polegających na wykonaniu odwodnienia skrzyżowania ul. Kołłątaja 
z ul. Majową oraz  skrzyżowania ul. Kołłątaja z ul. Rzemieślniczą.  

63. Wyrażono zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami 
przez Panią Ewę Musiejko – Dyrektora Powiatowego  Młodzieżowego Domu Kultury 
w Otwocku.  

64. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu Nr 3/2019 do umowy Nr 13/CRU/2019/PCPR 
z dnia 11.01.2019 r. w przedmiocie zmian w planie finansowym działalności WTZ 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „PO-GODNE ŻYCIE” 
w Józefowie, ul. Słoneczna 15 pod warunkiem przyjęcia przez Radę Powiatu w Otwocku 
stosownych zmian w uchwale budżetowej. 

65. Negatywnie rozpatrzono pismo Wiceprezesa OKS Otwock Piotra Skoczka w sprawie 
włączenia się powiatu w organizację wydarzenia pn.: „Jubileusz 95-lecia istnienia 

Otwockiego Klubu Sportowego” które zaplanowane jest na 29.11.2019 r. w Otwocku. 
66. Podjęto decyzję o realizacji remoncie/modernizacji terenu zlokalizowanego przed 

siedzibą Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku w roku 2020, 
po uprzednim zabezpieczeniu  środków finansowych w budżecie powiatu.  
Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2019 rozważy wymianę oświetlenia 
posadowionego na terenie Liceum. Koncepcja wymiany zostanie uzgodniona 
z Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku.  

67. Przyjęto wniosek o zwiększenie środków finansowych w budżecie powiatu na rok 2020 
na realizację zadania pn.: „Rozbudowa  skrzyżowania dróg powiatowych ul. Reymonta 
Nr 2754W i ul. Samorządowej Nr 2758W w Otwocku” do kwoty 273.252,00 zł oraz 
uwzględnienie stosownych zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

68. Podjęto decyzję o podjęciu kroków mających na celu reorganizację pracy w ZDP.  
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Protokół Nr 54/19 z dnia 25.09.2019 r.  

69. Wyrażono zgodę na utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób 
niepełnosprawnych w powiecie otwockim. 

70. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu Nr 1/2019 do umowy Nr 1/WTZ/O/2019 zawartej 
w dniu 29.03.2019 r. z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku oraz Aneksu Nr 1/2019 do 
umowy 2/WTZ/J/2019 z dnia 29.03.2019 r. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnościami „PO-GODNE ŻYCIE” w Józefowie. 

71. Podjęto decyzję aby środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników trzech Domów 
Pomocy Społecznej zostały wygospodarowane z budżetu PCPR, natomiast z budżetu 
powiatu (z rezerwy) zostaną zwiększone środki z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe. 

72. Odnośnie pisma lokatorów budynku przy ul. Koszykowej 4 w Otwocku w sprawie 
podwyżki miesięcznej stawki czynszu z tytułu najmu ustalono, że w tejże sprawie 
odbędzie się spotkanie strony powiatu z lokatorami w sprawie przedstawienia procedury 
skorzystania z obniżki czynszu na okres 12 miesięcy oraz  w związku z trudną sytuacją 
finansową możliwości wystąpienia do Gminy Otwock o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego pokrywającego część kosztów utrzymania mieszkania.   

73. Odnośnie pisma z dnia 4.09.2019 r. najemcy lokalu przy ul. Wojskiego w Otwocku 
w sprawie wysokości podwyżki miesięcznej stawki czynszu z tytułu najmu ustalono, że 
w tejże sprawie zostały podjęte rozmowy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Otwocku 
w przedmiocie zapewnienia pomocy i opieki dla najemcy lokalu z uwagi na trudną 
sytuację materialną i zdrowotną. 

74. Postanowiono o zawarciu Aneksu do umowy dzierżawy nr 21/GN/2013 
z dnia 31 stycznia 2019 r. w przedmiocie obniżenia PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji 
miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego do wysokości 100,00 zł brutto. 

75. Postanowiono o objęciu wydarzenia „Piernikowanie - Świąteczne Pomaganie - Akcja na 
rzecz Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek z Otwocka” honorowym 
patronatem Starosty Otwockiego oraz wsparcie finansowe w kwocie 1.000,00 zł z dz. 
promocji. 

76. Wytypowano Panią Karolinę Zowczak Wójt Gminy Osieck jako kandydatkę zasłużoną 
dla powiatu otwockiego do tytułu Kobiety Sukcesu Mazowsza 2019 r. 

77. Nie wyrażono zgody na udzielenie wsparcia finansowego projektu filmowego 
pn. „Kamień” z powodu braku środków w dz. promocji.  

78. W związku z pismem Związku Harcerstwa Polskiego w sprawie zwolnienia z opłaty za 
wynajem pomieszczeń w dniu 12 października 2019 r. w Powiatowym Młodzieżowym 
Domu Kultury w Otwocku – Zjazd Hufca zasugerowano zawarcie porozumienia 
pomiędzy Hufcem ZHP Otwock, a PMDK w Otwocku w przedmiocie współpracy m.in. 
przy organizacji, koordynacji wydarzeń odbywających się w PMDK w Otwocku.  

79. Odnośnie pisma Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku Moniki Chudek w sprawie  
zwiększenia planu finansowego do kwoty 7.500.000,00 zł na wykonanie zadania: 
budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Otwocku w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 wskazano wstrzymać się z decyzją do 
czasu otwarcia ofert na realizację przedmiotowego zadania i w zależności od wyniku 
przystąpić do wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok celem zawarcia 
umowy z Wykonawcą. 

80. Odnośnie pisma Organizacji Zakładowej Nr 3408 NSZZ „Solidarność” Region 
Mazowsze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w sprawie zwiększenia planu 
wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy na rok 2019 o 1.96% od 
listopada 2019 r. postanowiono wystąpić do Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
Danuty Wolskiej-Rzewuskiej o przygotowanie i przedłożenie analizy możliwości 
zwiększenia planu wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy na rok 2019 
o 1.96% od listopada 2019 r.   

81. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia ze Stowarzyszeniem RES NEGOTIUM 
w przedmiocie wspólnego zorganizowania bezpłatnego szkolenia dla mieszkańców 
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powiatu otwockiego, w tym również przedsiębiorców działających na terenie powiatu 
otwockiego z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

82. Postanowiono o przekazaniu pisma z dnia 13.09.2019 r., Nr KPP-RD-2301/2105/19 
Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku do Zarządu Dróg Powiatowych celem 
wytypowania najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych przy placówkach 
oświatowych mieszczących się przy drogach powiatowych. 

83. W przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz 
z miejscami postojowymi przy drodze powiatowej Nr 2713W w Celestynowie na 
odcinku od działki 129/12 w obr. 1 do ronda w Dąbrówce postanowiono: 
- przeprowadzić ponowne postępowanie przetargowe z terminem realizacji do 
31.03.2020 r. oraz płatnościami częściowymi, 
- zabezpieczyć w planie wydatków majątkowych na rok 2019 środków w wysokości 
15.000,00 zł, natomiast pozostałą kwotę wprowadzić na rok 2020 do WPF oraz planu 
wydatków majątkowych na rok 2020. 

84. Postanowiono o nie wyrażeniu opinii do wniosku Prezydenta Miasta Otwocka 
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych istniejącej drogi gminnej 
Nr 270955W- ul. Mostowej w Otwocku wraz z obiektem mostowym przez rzekę 
Świder. Postanowiono o wystąpieniu do Prezydenta Miasta Otwocka z prośbą 
o informację, czy gmina Wiązowna byłaby zainteresowana partycypacją i w jakiej 
wysokości w przebudowie obiektu mostowego.  
Zdaniem Zarządu wykluczając zmianę kategorii przedmiotowej drogi, możliwym jest 
do rozpatrzenia zawarcie porozumienia trójstronnego (Powiat Otwocki, Gmina Otwock, 
Gmina Wiązowna) celem realizacji przebudowy obiektu mostowego. 

85. Postanowiono przekazać opinię Inspektora ds. Inżynierii Ruchu Starostwa Powiatowego 
w Otwocku w sprawie radarowego wyświetlacza prędkości - Radar Evolis do Zarządu 
Dróg Powiatowych w Otwocku celem dokonania wyboru jednej lokalizacji radaru 
w każdej gminie powiatu otwockiego. 
 

Protokół Nr 55/19 z dnia 02.10.2019 r.  

86. Postanowiono o zakupie tablicy interaktywnej i pamiątkowej patery dla Liceum 
Ogólnokształcącego Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego w związku ze zbliżającymi się 
obchodami 100-lecia szkoły - środki finansowe na ww. zakup tablicy poprzez 
zwiększenie budżetu Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. K.I. Gałczyńskiego. 

87. Postanowiono o przesunięciu z rezerwy ogólnej kwoty 20.000,00 zł w celu zwiększenia 
środków w rozdz. 70005, § 4270 na remont instalacji gazowej w lokalach 
mieszkaniowych, stanowiących własność powiatu w Otwocku przy ul. Komunardów, 
w związku z awarią instalacji gazowej. 

88. Wyrażono zgodę na dokonanie zmiany w planie wydatków na 2019 rok, tj. przesunięcie 
z rezerwy ogólnej do rozdz. 70005, § 6050 kwoty 39.000,00 zł w związku 
z koniecznością zrealizowania zadania pn.: „Przebudowa podjazdu do Interwencyjnego 
Ośrodka Preadopcyjnego i uszczelnienie tarasu IOP (nad apteką) w budynku PCZ 
Sp. z o.o.” 

89. Wyrażono zgodę na wystąpienie z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Otwocku 
o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 2/7 obr. 258 
w Otwocku. 

90. Wyrażono zgodę na zwiększenie stawki za nadzór nad gospodarką leśną dla 
Nadleśnictwa Mińsk do wysokości 17,00 zł/ha w 2020 roku. 

91. Wyrażono zgodę na zwiększenie stawki za nadzór nad gospodarką leśną dla 
Nadleśnictwa Celestynów do wysokości 17,00 zł/ha w 2020 roku. 

92. Wyrażono pozytywną opinię dla zaliczenia do kategorii dróg gminnych 
dotychczasowych dróg powiatowych w Otwocku o numerach: 
- 2758W ul. Czaplickiego, 
- 2758W ul. Samorządowej, 
- 2754W ul. Reymonta, 
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- 2754W ul. Tatrzańskiej, 
- 2756W ul. Orlej, 
- 2756W ul. Świderskiej, 
- 2715W ul. Powstańców Warszawy, 
- 2755W ul. Andriollego, 
- 2760W ul. Batorego, 
- 2761W ul. Przewoskiej, 
- 2763W ul. Majowej na odc. od. ul. Mostowej do ul. Kreciej, 
- 2722W ul. Batalionów Chłopskich. 

93. Wyrażono zgodę na dokonanie etapowania zadania: „Przebudowa dróg powiatowych 
Nr 2762W i 2763W – ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku” bez zwiększania 
środków finansowych zaplanowanych na realizację ww. zadania, z terminem realizacji 
całego zakresu do 30.05.2020 r. Postanowiono o ogłoszeniu ponownego postępowania 
przetargowego na ww. zadanie i wprowadzenie zmian w planie wydatków majątkowych 
na 2019 rok oraz do WPF. 

 
Protokół Nr 56/19 z dnia 09.10.2019 r.  

94. Opracowano projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki. Projekt uchwały 
przekazano do uzgodnienia ze Związkami Zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli 
pracujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Otwocki. 

95. Przyjęto Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Otwockim za rok 

szkolny 2018/2019 i przekazano dokument Radzie Powiatu celem wykonania delegacji 
ustawowej. 

96. Odnośnie pisma Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w sprawie  wyrażenia zgody na 
wsparcie wydarzenia „Urodziny u Paderewskiego” organizowanego w Muzeum Wnętrz 

nie zdecydowano na wsparcie ww. wydarzenia z uwagi na zbyt późny termin wpływu 
pisma, a tym samym brak możliwości formalno-organizacyjnych. 
Zarząd zadeklarował wsparcie wydarzeń w roku 2020. W związku z powyższym 
zaproponowano wnioskodawcy złożenie wniosku o wsparcie wydarzeń wpisujących się 
w cykl popularyzowania wiedzy i kultury dla mieszkańców powiatu mających miejsce  
w Muzeum. 

97. Wyrażono zgodę na wpisanie wydarzenia pn.: „Kata Judo Championship w Józefowie” 
(Mistrzostwa Europy) do kalendarza wydarzeń na 2020 rok. Zarząd wyraził zgodę na 
dofinansowanie wydarzenia poprzez zlecenie promocji powiatu otwockiego oraz 
zasięgnięcie od wnioskodawcy kalkulacji kosztów i źródeł finansowania ww. 
wydarzenia celem podjęcia ostatecznej decyzji o kwocie, którą powiat otwocki 
przeznaczy na promocję powiatu w przedmiotowym wydarzeniu. 

98. Wyrażono zgodę na umieszczenie tekstów sponsorowanych w Tygodniku Linia 
Otwocka raz w miesiącu, w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2019 r. 
Zarząd wyraził zgodę na dokonanie przesunięć w budżecie powiatu na 2019 rok celem 
sfinansowania projektu z budżetu Biura Kultury i Promocji. 

99. Wyrażono zgodę na wsparcie wydarzenia pn. „Drużynowe mistrzostwa gmin powiatu 
otwockiego w brydżu” poprzez przekazanie organizatorowi zakupionego przez powiat 
do kwoty 500,00 zł pucharu. 

100. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w sprawie 
powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. 

 
 
        Przewodniczący Zarządu 
          Cezary Łukaszewski  


