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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 14 listopada 2019 r. do dnia 6 grudnia 2019 r.  

 

W wyżej wymienionym okresie odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Powiatu (Nr 63/19, 

64/19, 65/19, 66/19). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 63/19 z dnia 20.11.2019 r. 

1. Ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie 

na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia 

od usunięcia pojazdu.  

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

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

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

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

 

Protokół Nr 64/19 z dnia 27.11.2019 r.  

4. Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających 

w 2020 r. 

5. Pozbawienia kategorii dróg powiatowych na terenie gminy Wiązowna. 

 

Protokół Nr 65/19 z dnia 04.12.2019 r.  

6. Określenia warunków i wysokości stawki procentowej bonifikaty od jednorazowej 

opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Powiatu Otwockiego. 

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 63/19 z dnia 20.11.2019 r. 

7. 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. 

8. Sprostowania omyłki w uchwale Nr CXXV/62/19 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 

13 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020 – 2033. 

 

Protokół Nr 64/19 z dnia 27.11.2019 r.  

9. 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. 

10. Wykonania uchwały Nr 67/X/19  Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Otwockiego, położonej w Karczewie, uregulowanej w księdze wieczystej 

WA1O/00081659/1 stanowiącej działkę ewidencyjną nr 35/24 obr. 9 w Karczewie; 

z ceną wywoławczą w wysokości 15.000,00 zł. 

11. Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego 

z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Centrum Interwencji 

Kryzysowej w Otwocku w latach 2020-2022. 

12. Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego 

z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej 
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dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w drodze powierzenia zadania 

publicznego w 2020 roku. 

13. Unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego 

z zakresu administracji rządowej pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie 

prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Otwockiego 

w 2020 roku”. 

 

Protokół Nr 65/19 z dnia 04.12.2019 r.  

14. Powołania likwidatora Ogniska Wychowawczego „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego 

„Dziadka” w Otwocku. 

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

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

16. Wyrażenia zgody Powiatu Otwockiego na warunki restrukturyzacji zawarte 

w propozycji układowych. 

17. Unieważnienia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie przy ul. Bohaterów Westerplatte 36. 

18. 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. 

 

Protokół Nr 66/19 z dnia 06.12.2019 r.  

19. Upoważnienia dwóch członków zarządu do negocjowania propozycji układowych oraz 

głosowania za przyjęciem wynegocjowanych propozycji układowych w postępowaniu 

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

z siedzibą w Otwocku. 

20. Upoważnienia dwóch członków zarządu do głosowania za przyjęciem propozycji 

układowych przedstawionych przez Dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym 

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 63/19 z dnia 20.11.2019 r. 

21. Zapoznano się z założeniami planu restrukturyzacyjnego PCZ Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji w kontekście postępowania restrukturyzacyjnego sygn. akt. XIX 

GRu 2/19 oraz propozycji i możliwości układowych. 

22. Zdecydowano o skierowaniu do Przewodniczącego Rady Powiatu Piotra Kudlickiego 

wniosku o zwołanie posiedzenia wszystkich Komisji stałych Rady Powiatu 

na dzień 25 listopada 2019 r., godz. 16 
15 

w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Otwocku, ul. Górna 13. 

Temat posiedzenia: przedstawienie aktualnej sytuacji Powiatowego Centrum Zdrowia 

Sp. z o.o. w restrukturyzacji oraz założeń planu restrukturyzacyjnego Spółki. 

23. Wyrażono zgodę na wykorzystanie przez Domy Pomocy Społecznej całości 

zabezpieczonych środków finansowych Powiatu Otwockiego jako wkład własny do 

wnioskowanej dotacji z budżetu państwa – w łącznej wysokości 78.990,00 zł.  

24. Wyrażono pozytywną opinię dla wniosku Starosty Piaseczyńskiego o pozbawienie 

kategorii dróg powiatowych w celu zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych o nr: 

- 2819W od węzła 035 do węzła 014 -  ul. Kalwaryjska oraz ul. Zaklawaria, 

- 2865W od węzła 001 do węzła 015 - ul. Kalwaryjska, 

- 2865W od węzła 100 do węzła 003 - ul. Budowlanych. 

25. Zdecydowano o pisemnym wystąpieniu do gminy Celestynów w przedmiocie 

możliwości współfinansowania zakupu i montażu dwóch radarowych wyświetlaczy 

prędkości przez gminę. 
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Zarząd ze swojej strony wyraził zgodę na zabezpieczenie części środków finansowych 

z przeznaczeniem na cel, o którym mowa powyżej pod warunkiem współfinansowania 

przedsięwzięcia przez gminę Celestynów. 

26. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z gminą Karczew w przedmiocie udzielenia 

powiatowi pomocy rzeczowej o wartości 18.700,00 zł w postaci opracowania koncepcji 

i dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy pasa drogi powiatowej Nr 2726W 

w zakresie budowy miejsc postojowych w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Sobiekursku oraz projektu zmiany organizacji ruchu.  

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

2020 r. w kwocie 80.000,00  zł na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych 

ul. Karczewskiej z ul. Batorego i ul. Matejki w Otwocku polegającej na rozbudowie 

skrzyżowania poprzez budowę prawo i lewoskrętów z nowoczesnymi światłami na 

ul. Batorego i Matejki. 

28. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z gminą Karczew w przedmiocie 

powierzenia gminie Karczew wykonania budowy chodnika z odwodnieniem na drodze 

powiatowej Nr 2730W w m. Kępa Nadbrzeska.  

29. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 1 do umowy Nr 259/CRU/2019/ZDP 

z dnia 19.09.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi polegającej na 

przebudowie pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy, ul. Staszica, 

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

30. Zdecydowano o przedstawieniu sprawy powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej podczas najbliższego posiedzenia Konwentu włodarzy powiatu 

otwockiego.  

31. Zarząd zwrócił się do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Otwocku z prośbą o przedłożenie 

kalkulacji skanowania operatów geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego.  

Z chwilą zapoznania z wyliczeniami, Zarząd rozważy kwestię zabezpieczenia środków 

finansowych w budżecie powiatu na rok 2020 na realizację zadania, o którym mowa 

powyżej.  

32. Zaakceptowano treść projektu porozumienia trójstronnego pomiędzy Centrum 

Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Powiatem Otwockim, Powiatowym Centrum 

Zdrowia Sp. o.o. w restrukturyzacji w sprawie nawiązania współpracy w obszarze 

medycznego kształcenia podyplomowego oraz podniesienie jakości i dostępności 

wiedzy i dydaktyki medycznej, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 

w reprezentowanych specjalnościach i dziedzinach medycznych, w placówkach 

ochrony zdrowia nadzorowanych przez Powiat, w tym w Szpitalu, oraz CMKP. 

33. Zaakceptowano treść odpowiedzi na pytanie radnego Zbigniewa Szczepaniaka 

zgłoszone podczas XII sesji Rady Powiatu dot. reorganizacji pracy w Zarządzie Dróg 

Powiatowych w Otwocku. 

34. Zaakceptowano treść odpowiedzi do Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na wniosek 

z posiedzenia Komisji dn. 22.10.2019 r. o zwiększenie dodatków za wychowawstwo 

klasy w szkołach ponadpodstawowych masowych do 450,00 zł. 

 

Protokół Nr 64/19 z dnia 27.11.2019 r.  

35. Zaakceptowano treść autopoprawki do projektu uchwały Nr 1 i Nr 2 i skierowano na 

XIV/2019 sesję Rady Powiatu w Otwocku dn. 28 listopada 2019 r. 

36. Przyjęto do wiadomości informację nt. zamiany nieruchomości przy ul. Pułaskiego 

w Otwocku - zamiana działek nie jest możliwa bowiem Gmina Otwock planuje 

wystawić na sprzedaż działki ew. nr 41/13, 41/11, 41/14, 44/4 oraz 41/5 jako całość. 
Zarząd zwrócił się do Kancelarii Adwokackiej z prośbą o opinię prawną w przedmiocie 

czy będzie możliwość sprzedaży działki niewykorzystanej obecnie przez bibliotekę? 
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37. Wyrażono zgodę na obniżenie miesięcznej stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 

usytuowanych w Otwocku przy ul. Koszykowej 4, Wojskiego 20A, Komunardów 10 - 

na okres 12 miesięcy. 

38. Odmówiono wsparcia finansowego wyjazdu Reprezentantki Polski na zawody 

Mistrzostwa Świata Fitness w Bratysławie w dniach 29.11-01.12.2019 r. Zarząd zwrócił 

uwagę, że o wsparcie finansowe mogą występować Kluby Sportowe.   

39. Wyrażono zgodę na wparcie finansowe w ramach promocji powiatu wyjazdu 

zawodników KSW Bushi na zawody Mistrzostwa Świata Kyokushin World Union 

w Nur-Sultan w Kazachstanie – kwota 1.000,00 zł. 

40. Wyrażono zgodę na realizację przez Biuro Kultury i Promocji wydarzenia 

pn.: „Międzynarodowy Dzień Wolontariusza” w dniu 5 grudnia 2019 r. 

z  przeznaczeniem środków finansowych w wysokości 3.500,00 zł z rozdz. 92105. 

41. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu Nr 2 do umowy Nr 26/CRU/2017/PCPR 

z dnia 25.01.2017 r. z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej dot. zmian w kosztorysie na 

prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku przy ul. Tadeusza 12. 

42. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy powiatem otwockim, 

a Rodzinnym Centrum Zdrowia w Otwocku w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego 160 wychowanków Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy 

ul. Majowej 17/19, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 

43. Postanowiono o podjęciu działań mających na celu przeniesienie Punktu Paszportowego 

z budynku Urzędu Miasta Otwocka do budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku 

przy ul. Górnej. 

44. Wyrażono zgodę na udzielenie wsparcia finansowego na rzecz Komendy Powiatowej 

Policji w Otwocku z przeznaczeniem na zakup psa przeznaczonego do przeszkolenia 

w kategorii patrolowo-tropiącej w wysokości 8.000,00 zł. 

45. Przyjęto propozycje zmian do projektu Statutu Powiatu Otwockiego. Postanowiono 

o przekazaniu do Rady Powiatu opinii Zarządu Powiatu w zakresie projektu uchwały 

Rady Powiatu w Otwocku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Otwockiego. 

46. Opracowano projekt stanowiska w sprawie restrukturyzacji Powiatowego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku. 

47. Zaakceptowano treść autopoprawki do projektu uchwały Nr 4 na XIV/2019 sesję Rady 

Powiatu w Otwocku dn. 28 listopada 2019 r.  

48. Ustalono opłatę za przygotowanie i wydanie dziennika budowy w wysokości 25,00 zł za 

egzemplarz. 

49. Wyrażono pozytywną opinię do wniosku Warszawskiej Szkoły Wyższej z siedzibą 
w Otwocku w sprawie odbywania praktyk studenckich przez studentów uczelni 

w jednostkach organizacyjnych Starostwa, z dokonaniem rozeznania przez Sekretarza 

możliwości odbywania praktyk studenckich w Starostwie Powiatowym w Otwocku. 

 

Protokół Nr 65/19 z dnia 04.12.2019 r.  

50. Wyrażono zgodę na zmianę załącznika Nr 1 do uchwał Nr CXXX/64/19, CXXXI/64/19 

Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 27 listopada 2019 r.; (zmiana dotyczy dostosowania 

kwot dotacji do stanu przyjętego w projekcie budżetu na 2020 rok). 

51. Wskazano Panią Bożenę Zalewską - samodzielnego referenta do spraw administracyjno-

gospodarczych, do zastępowania Dyrektora Ogniska Wychowawczego „Świder” 

im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47 

od dnia 2 grudnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.  

52. Upoważniono Starostę Otwockiego Cezarego Łukaszewskiego, oraz Wicestarostę 
Otwockiego Krzysztofa Kłóska do zmiany w wyniku negocjacji propozycji układowych 

w zakresie III Grupy Wierzycieli w przedmiocie redukcji wierzytelności kwoty głównej 

w przedziale od 25% redukcji kwoty głównej do 30% redukcji kwoty głównej. 
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53. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy na okres jednego miesiąca – tj. od. 1 grudnia 

do 31 grudnia 2019 r. z FA ESPANA na wynajem sali gimnastycznej w budynku 

Ogniska Wychowawczego „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku. 

54. Wyrażono zgodę na objęcie honorowym patronatem Starosty oraz wsparcie finansowe 

zadania pn.: „Charytatywny Wieczór Kabaretowy z udziałem kabaretu 

Paranienormalni” – kwota 5.000,00 zł. 

55. Przyjęto do wiadomości treść pisma do Zarządu Województwa Mazowieckiego, tym 

samym upoważniono Starostę do podpisania przedmiotowego wystąpienia 

o zabezpieczenie w budżecie województwa na 2020 rok środków na wykonanie projektu 

przebudowy drogi nr 801 w jej wersji docelowej – dwujezdniowej na terenie co najmniej 

Miasta Józefowa, a w dłuższej perspektywie na terenie powiatu otwockiego 

56. Wyrażono zgodę na zawarcie ze Spółką Wodną Celestynów Południe aneksu Nr 1 

do umowy o udzielenie dotacji Nr 263/CRU/2019/OŚ z dnia 26.09.2019 r. 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

  Cezary Łukaszewski  


