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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 10 października 2019 r. do dnia 13 listopada 2019 r.  

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się sześć posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 57/19,  

58/19, 59/19, 60/19, 61/19, 62/19). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 58/19 z dnia 22.10.2019 r.  

1. Przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego niektórych zadań z zakresu administracji 

rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. 

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. 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. 

 

Protokół Nr 59/19 z dnia 24.10.2019 r.  

5. Powierzenia Gminie Karczew prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą 
powiatową Nr 2730W we wsi Kępa Nadbrzeska w zakresie budowy chodnika. 

 

Protokół Nr 61/19 z dnia 06.11.2019 r.  

6. Likwidacji Ogniska Wychowawczego „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” 

w Otwocku  przy ul. Mickiewicza 43/47. 

7. Wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.  

 

Protokół Nr 62/19  z dnia 13.11.2019 r.  

8. Uchwalenia Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 

9. 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. 

10. Rozpatrzenia skargi Pana W.G. na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku. 

11. Trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego dla niepublicznych 

szkół i placówek oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystywania. 

12. 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. 

13. Zmieniającej uchwałę Nr 219/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno - 

Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3. 

14. Zmieniającej uchwałę Nr 218/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2  im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7. 
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15. Zmieniającej uchwałę Nr 216/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno - Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8. 

16. Zmieniającej uchwałę Nr 213/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 

Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8. 

17. Zmieniającej uchwałę Nr 212/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Młodzieżowym  Ośrodku 

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

18. Zmieniającej uchwałę Nr 214/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 

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

19. Zmieniającej uchwałę Nr 215/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym  Ośrodku 

Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 

17/19. 

20. Zmieniającej uchwałę Nr 217/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 

przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 3 w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 

17/19. 

21. 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. 

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 57/19 z dnia 16.10.2019 r.  

22. 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 58/19 z dnia 22.10.2019 r.  

23. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 

w zakresie prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej  na terenie powiatu 

otwockiego w 2020 roku. 

 

Protokół Nr 60/19 z dnia 30.10.2019 r. 

24. Wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT. 

25. Udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Powiatu Otwockiego do reprezentowania 

Powiatu Otwockiego w Radzie Wierzycieli Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o. 

w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku. 

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 61/19 z dnia 06.11.2019 r.  

27. Przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie 

Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. 

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

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

29. Odwołania Pana Tadeusza Marka Płaczka ze stanowiska Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie. 
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30. Ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej na wolne kierownicze 

stanowisko urzędnicze - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z/s 

w Karczewie przy ul. Bohaterów Westerplatte 36. 

31. Powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji 

zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na 

terenie Powiatu Otwockiego w 2020 roku. 

 

Protokół Nr 62/19 z dnia 13.11.2019 r.  

32. Udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu 

Otwockiego w zakresie działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Otwocku. 

33. Udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu 

Otwockiego w zakresie działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” 

w Józefowie. 

34. Zmieniającej uchwałę Nr CCXCVIII/115/16 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 14 

grudnia 2016 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia i wdrożenia  centralizacji 

a także określenia zasad rozliczania podatku od towarów i usług w Powiecie Otwockim 

oraz jednostkach organizacyjnych powiatu. 

35. Zmieniającej uchwałę Nr CCC/115/16 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 14 grudnia 

2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom powiatowych jednostek 

organizacyjnych. 

36. Projektu uchwały budżetowej na 2010 rok. 

37. Projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na 

lata 2020-2033. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 57/19 z dnia 16.10.2019 r.  

38. W związku z pismem Parku Pułaskiego o wyrażenie zgody na przebudowę istniejącego 

przyłącza wodociągowego przebiegającego przez działkę ew. nr 9/5 z obr. 145 oraz 

zaakceptowanie nowej trasy przyłącza, wyrażono zgodę na przebudowę przyłącza 

wodociągowego przebiegającego przez ww. działkę i wejście w teren oraz 

zaakceptowano nową trasę przyłącza z zastrzeżeniem uzyskania zgody od pozostałych 

współwłaścicieli terenu. 

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

Mazowsze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku, nie wyrażono zgody na 

zwiększenie planu wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy o 1.96% od listopada 

2019 r. 

40. Wyrażono zgodę na wsparcie finansowe organizacji XI Ogólnopolskiego Turnieju Piłki 

Ręcznej Dziewcząt – Karczew Cup 2019 w kwocie 6.000,00 zł w ramach promocji 

powiatu. 

41. W związku z pismem Prezesa Zarządu OZEC Sp. z o.o. Krzysztofa Balcerzaka 

w sprawie wyrażenia zgody na podłączenie dwóch budynków (Powiatowa Biblioteka 

Publiczna i Środowiskowy Dom Samopomocy) do miejskiej sieci ciepłowniczej, 

postanowiono o zasięgnięciu danych nt. kubatury budynku Powiatowej Biblioteki 

Publicznej i Środowiskowego Domu Samopomocy oraz ich powierzchni użytkowej. 

Z chwilą zasięgnięcia ww. informacji, Zarząd pisemnie wystąpi do OZEC Sp. z o.o. 

w sprawie przekazania kalkulacji kosztów ogrzewania 1 m
2
 w dwóch budynkach; 

(Powiatowa Biblioteka Publiczna i Środowiskowy Dom Samopomocy). 

42. W związku z pismem Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze 

Nr 3410 w Starostwie Powiatowym w Otwocku w sprawie zaplanowania w budżecie 

powiatu na rok 2020 podwyżek płac w wysokości 6% dla pracowników Starostwa 

wypracowano następujące stanowisko: 
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Zarząd wypełniając podjętą uchwałę Nr CIV/53/19 Zarządu Powiatu  w Otwocku z dnia 

11 września 2019 r. w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały 

budżetowej na rok 2020 Rady Powiatu w Otwocku, przyjął do projektu uchwały 

budżetowej 4,0 % wzrostu wynagrodzeń wobec przeciętnego wzrostu wynagrodzenia  

w gospodarce narodowej prognozowego na 6,0%.  

43. Wyrażono zgodę na zwiększenie planu wydatków o kwotę 361.900,00 zł 

z przeznaczeniem na nabycie 14 udziałów przez Powiat Otwocki w PCZ Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji z przeznaczeniem na  sfinansowanie przez Spółkę wkładu własnego 

w związku z realizacją projektu na dostawę sprzętu medycznego i prac 

modernizacyjnych infrastruktury technicznej szpitala; zmiany zostaną ujęte w projekcie 

uchwały Rady Powiatu w Otwocku 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. 

44. Wyrażono zgodę na ujęcie w projekcie uchwały Rady Powiatu w Otwocku 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. kwoty 

150.000,00 zł jako zwiększenie budżetu ZDP. 

Środki finansowe będą przeznaczone na budowę na terenie Zarządu Dróg Powiatowych 

w Otwocku z/s w Karczewie parkingu dla pojazdów usuniętych  z drogi, zgodnie z art. 

130a - ustawy prawo o  ruchu drogowym. 

 

Protokół Nr 58/19 z dnia 22.10.2019 r.  

45. Postanowiono o pisemnym wystąpieniu do Prezydenta Miasta Otwocka w temacie 

zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie pozbawienia 

kategorii dróg powiatowych na terenie miasta Otwocka oraz do Wójta Gminy 

Wiązowna w temacie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku 

w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie gminy Wiązowna. 

Z chwilą powzięcia pisemnej opinii z gmin, Zarząd Powiatu wróci do przedmiotowego 

tematu czyli opracowania ww. projektów uchwał i przekazania na sesję Rady Powiatu.  

Odnośnie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 

2767W – ul. Kard. Wyszyńskiego w Józefowie, Zarząd Powiatu wróci do tematu po 

uregulowaniu sprawy działek przy ul. Kard. Wyszyńskiego w Józefowie, 

46. Wyrażono zgodę na wsparcie wyjazdu zawodników akademii Karate Otwock na zawody 

Pucharu Świata Karate KWF w wysokości 3.000,00 zł w ramach promocji powiatu. 

 

Protokół Nr 59/19 z dnia 24.10.2019 r.  

47. Postanowiono o wprowadzeniu autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu 

w Otwocku na XII sesję 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 w przedmiocie zwiększenia środków 

finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wraz 

miejscami postojowymi przy drodze powiatowej Nr 2713W w Celestynowie na odcinku 

od działki 129/12 w obr. 1 do ronda w Dąbrówce. 

 

Protokół Nr 60/19 z dnia 30.10.2019 r. 

48. Postanowiono o rozpoczęciu procedury likwidacji Ogniska Wychowawczego „Świder” 

im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku. 

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

Mazowsze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku postanowiono utrzymać decyzję 
w mocy wyrażoną na posiedzeniu dn.16.10.2019 r., prot. Nr 57/19; (nie wyrażono 

zgody na zwiększenie planu wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy o 1.96% od 

listopada 2019 r.). 

50. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego  z dn. 14.10.2019 r. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2019 
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roku pt. „Ratownictwo i ochrona ludności w 2019 roku” 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. 

51. Postanowiono o przedłużeniu do dnia 2 grudnia 2019 r. dozoru na terenie Wytwórni 

Mas Bitumicznych w miejscowości Tabor. 

52. Wyrażono zgodę na zwiększenie środków finansowych o kwotę 35.000,00 zł na zakup 

materiałów budowlanych celem wyremontowania nawierzchni na obiektach mostowych 

zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej Nr 2737W w m. Sępochów, gmina Kołbiel - 

zwiększenie środków finansowych o kwotę 35.000,00 zł w § 4210 będzie pochodziło z 

rezerwy ogólnej. 

53. W związku z pismem Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Moniki Chudek w sprawie podjęcia 

decyzji w przedmiocie zagospodarowania drewna pochodzącego z wycinki drzewna na 

terenie ZS Nr 2 w Otwocku, ul. Pułaskiego 7 pozostawiono w gestii Dyrektor placówki 

w ramach trwałego zarządu, podjęcie decyzji w sprawie zagospodarowania drewna. 

54. W związku z pismem I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku Jędrzeja 

Bełza w sprawie wsparcia jednostki w zakresie zakupu, przeszkolenia i wsparcia 

w utrzymaniu psa służbowego tropiąco-patrolowego postanowiono zwrócić się do 

wnioskodawcy z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji w przedmiocie: 

- kosztu zakupu, wyszkolenia i utrzymania psa służbowego tropiąco-patrolowego, 

- na jakim podmiocie będzie spoczywał obowiązek utrzymania, wyszkolenia i opieki 

nad psem. 

Z chwilą powzięcia ww. informacji, Zarząd Powiatu wróci do tematu.  

55. Wyrażono zgodę na nieodpłatne przekazanie zbędnych składników majątku ruchomego 

będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Otwocku – fotele na płozie (8 szt.) 

i fotel skórzany (1 szt.) na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. 

56. Wyrażono zgodę na przystąpienie do prac nad realizacją Studium Wykonalności 

projektu pn.: „Zaprojektowanie i budowa strzelnicy w powiecie otwockim”. Zarząd 

Powiatu wyznaczył Zarządzanie kryzysowe w Wydziale Organizacyjnym i Spraw 

Społecznych, do koordynacji prac nad Studium Wykonalności. 

    

Protokół Nr 61/19 z dnia 06.11.2019 r.  

57. Zarząd Powiatu postanowił o skierowaniu dokumentu „Opinia Zarządu Powiatu 

w zakresie projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie uchwalenia Statutu 

Powiatu Otwockiego” do zaopiniowania przez radców prawnych – po otrzymaniu opinii 

materiał zostanie przekazany do Rady Powiatu w Otwocku. 

58. Podjęto  decyzję o ufundowaniu medali i dyplomów do kwoty 10 000 złotych w ramach 

współorganizacji  Mistrzostw Europy w JUDO KATA. 

59. W kwestii notatki z dyżuru Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku w dniu 

28.10.2019 r. z Panią Grażyną Olszewską i Panem Dariuszem Węgrowiczem Prezesem 

Stowarzyszenia Klub Brydża Sportowego Hefajstos Otwock w sprawie współpracy 

z powiatem przy organizacji wydarzeń, zobowiązano Kierownika Biura Kultury 

i Promocji do przedstawienia materiałów dotyczących prowadzonej korespondencji ze 

Stowarzyszeniem oraz przygotowania stosownego projektu odpowiedzi na 

przedmiotową notatkę.  
60. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem otwockim, 

a Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji w Otwocku w sprawie 

opieki zdrowotnej nad uczniami szkół i placówek dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Otwocki. 

61. Odnośnie pisma Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 

w Otwocku Elizy Trzcińskiej-Przybysz w sprawie wykonania remontu chodnika dla 

pieszych wzdłuż ogrodzenia przy wjeździe do Ośrodka, Zarząd przychylił się do 

wniosku i zalecił kontakt Dyrektora placówki z Dyrektorem Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku – w celu ustalenia szczegółów projektowych. 
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62. Wyznaczono Wydział Gospodarki Nieruchomościami jako podmiot odpowiedzialny za 

realizację sprawy, tj. pisemnego wystąpienia do OZEC Sp. z o.o. w sprawie przekazania 

kalkulacji kosztów ogrzewania 1 m
2
 w dwóch budynkach; (Powiatowa Biblioteka 

Publiczna i Środowiskowy Dom Samopomocy). 

63. W kwestii pisma Kancelarii Radcy Prawnego Tomasz Iwańczyk o udzielenie informacji 

publicznej przez Wójta Gminy Celestynów o aktualnym stanie i statusie inwestycji 

w postaci budowy bezkolizyjnego przejazdu przez tory linii kolejowej Nr 7 w ciągu 

ul. Jankowskiego w Celestynowie podjęto decyzję o wystąpieniu z pismem do Wójta 

Gminy Celestynów z pytaniem czy planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji 

oraz czy w roku 2019 planowane są jakiekolwiek nakłady na nią. 
64. Upoważniono Skarbnika Powiatu wraz z Dyrektorem Wydziału Architektury 

i Budownictwa do sporządzenia kalkulacji kosztów opłaty za dziennik  budowy.  

Natomiast Sekretarz Powiatu został upoważniony do opracowania we współpracy 

z Wydziałem Organizacyjnym i Spraw Społecznych merytorycznego zarządzenia. 

65. W związku  pismem sołtysa m. Kruszówiec Pana Michała Szustaka w sprawie poprawy 

stanu rowów melioracyjnych wzdłuż drogi przez ww. miejscowość, postanowiono 

o skierowaniu pisma do Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku celem weryfikacji 

położenia rowów melioracyjnych w kontekście kategorii drogi, następnie do Wydziału 

Ochrony Środowiska z wnioskiem o kontrolę ich stanu i ewentualną konserwację. 
66. Zdecydowano nie przedkładać Radzie Powiatu uchwały w sprawie wniesienia skargi na 

rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w temacie uchylenia uchwały Nr 

71/X/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie używania 

jednostek pływających z silnikami spalinowymi na jeziorze Rokola (Otwock Wielki) 

z wyłączeniem jednostek służb porządku publicznego. 

67. Wyrażono zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu na rok 

2019 na zakup 60 metrów bieżących regałów przeznaczonych do archiwizacji 

dokumentacji Wydziału Architektury i Budownictwa.   

68. Opracowano wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Otwocku w dniu  

14 listopada 2019 r. 

69. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy w sprawie udzielenia przez Miasto 

Otwock pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu 

dokumentacji i remoncie ciągów komunikacyjnych w ul. Narutowicza od ul. Stawowej 

do granicy Miasta. 

70. Podjęto decyzję o realizacji założeń: 
- podjęcie działania w kierunku spotkania z Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. 

z o.o. w restrukturyzacji siedzibą w Otwocku celem nakreślenia do 25 listopada 2019 r. 

spójnego harmonogramu działań w postępowaniu restrukturyzacyjnym, sporządzenia 

planu restrukturyzacji oraz ewentualnego zabezpieczenia układu przez Powiat Otwocki, 

- niezwłocznie wystosowanie pisma do Sędziego – komisarza SR dla m.st. Warszawy 

XIX Wydział  Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacji w sprawie odroczenia 

terminu postępowania restrukturyzacyjnego do marca 2020 r. 

 

Protokół Nr 62/19 z dnia 13.11.2019 r. 

71. Zatwierdzono sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2020 rok. 

72. Postanowiono aby w ramach współorganizacji wydarzenia - koncertu 28 Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy przeznaczyć kwotę w wysokości 10.000,00 zł – ze 

wstępnym wskazaniem na budowę sceny. 

73. Przyjęto protokół uzgodnień i rozbieżności sporządzony w dniu 12 listopada 2019 r. ze 

związkami zawodowymi działającymi w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Otwocki do projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny 
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ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach  oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Otwocki. 

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

pomocy rzeczowej dla powiatu polegającej na modernizacji sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniach dróg powiatowych w Otwocku: ul. Batorego/ul. Karczewska/ul. 

Matejki, ul. Kołłątaja/ul. Majowa. 

75. Odnośnie pisma Burmistrza Miasta Józefowa Marka Banaszka z projektem 

porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w przedmiocie utrzymania 

i eksploatacji przejść podziemnych pod linią kolejową Nr 7, a stanowiących ciąg 

komunikacyjny pomiędzy istniejącymi dwiema drogami powiatowymi Nr 2765 (ul. 

Piłsudskiego) i Nr 2769W (ul. Sikorskiego)  uznano, że treść porozumienia zostaje do 

uzgodnienia. Wypracowano stanowisko, iż utrzymanie przejść podziemnych powinno 

w pierwszej kolejności być przekazane na rzecz Powiatu Otwockiego, a w trakcie 

następnych działań przejęcie przez Miasto Józefów zarządu nad infrastrukturą. 
76. Zobowiązano Starostę Cezarego Łukaszewskiego do odbycia spotkania z proboszczem 

parafii św. Wincentego á Paulo w Otwocku ks. Bogdanem Sankowskim w celu 

uzgodnienia szczegółów dokonania renowacji figury Chrystusa położonej w Otwocku 

przy ul. Orlej. 

77. Wyrażono pozytywną opinię do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej w trybie art. 9o ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 

dla linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku 

Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin etap. 

78. Wyrażono zgodę na wyzłomowanie piaskarko-solarki Model Typ P-1, rok produkcji 

2005, ze względu na nieopłacalność remontów ww. środka trwałego. 

79. Wyrażono zgodę na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego, będącego 

załącznikiem do umowy o udzielenie dotacji Nr 275/CRU/2019/OŚ z dnia 3 

października 2019 r., poprzez częściową zmianę lokalizacji przedsięwzięcia i objęcie 

pracami także rowu R-7. 

80. Wyrażono zgodę na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego, będącego 

załącznikiem do umowy o udzielenie dotacji Nr 253/CRU/2019/OŚ z dnia 17 września 

2019 r., poprzez częściową zmianę lokalizacji przedsięwzięcia oraz o zmianę terminów 

wykonania i sfinansowania robót we wnioskowanym zakresie. 

81. Przyjęto autopoprawkę do projektu uchwały na XIII sesję Rady Powiatu w Otwocku 

w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego niektórych zadań z zakresu 

administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. 

 

 

Przewodniczący Zarządu  

  Cezary Łukaszewski  


