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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 7 grudnia 2019 r. do dnia 15 stycznia 2020 r. 

 

W wyżej wymienionym okresie odbyły się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 67/19, 68/19, 

69/19, 70/19, 71/20, 72/20). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 67/19 z dnia 11.12.2019 r.  

1. Ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych. 

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. Wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 

5. Zmieniającej uchwałę Nr 11/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. 

6. Rozpatrzenia skargi Pana S. J. na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Otwocku. 

7. Rozpatrzenia skargi BB Instal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na działanie 

Starosty Otwockiego. 

8. Przekazania wniosku; (wniosek Pana B.T o powołanie „Społecznej Rady Programowej” 

PMDK. 

9. Wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy. 

10. Przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; (skarga 

na uchwałę nr 98/XIII/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia  

14 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji Ogniska Wychowawczego „Świder” im. K. 

Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku.  

 

Protokół Nr 68/19 z dnia 18.12.2019 r.  

11. 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 72/19 z dnia 15.01.2020 r.  

12. Likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 17 w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47. 

13. Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki na rok 2020,  

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form 

i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.   

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 67/19 z dnia 11.12.2019 r.  

14. 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 68/19 z dnia 18.12.2019 r.  

15. Uchylenia uchwały Nr CXXXVIII/66/19 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 

6 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia dwóch członków zarządu do negocjowania 
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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. 

 

Protokół Nr 69/19 z dnia 23.12.2019 r.  

16. 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. 

17. Powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wykonywanie zadania 

Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu 

Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku w latach 2020-2022. 

18. Powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wykonywanie zadania 

Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu 

Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w drodze 

powierzenia zadania publicznego w 2020 roku. 

19. Zmiany uchwały Nr CCLXXVIII/94/12 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 

21 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. 

 

Protokół Nr 70/19 z dnia 31.12.2019 r.  

20. 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. 

21. Udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku  

do składania oświadczeń woli w sprawach  związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 

powiatowych, oraz w sprawach majątkowych z zakresu zadań inwestycyjno-

remontowych na drogach powiatowych. 

22. Udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu Powiatu Otwockiego w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia procesu likwidacji Ogniska Wychowawczego „Świder” 

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

 

Protokół Nr 71/20 z dnia 08.01.2020 r. 

23. Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku. 

24. Ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości 

dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu 

państwa na rok 2020. 

25. Przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek 

organizacyjnych Powiatu Otwockiego w roku 2020. 

26. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, służb inspekcji i straży 

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 

i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki 

i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

27. Zmian w uchwale Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. – 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, z późn. zm. 

 

Protokół Nr 72/20 z dnia 15.01.2020 r. 

28. Zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020 – 2033. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 67/19 z dnia 11.12.2019 r. 

29. W związku z wnioskiem Pana T.G. wyrażono pozytywną opinię w kwestii przedłużenia 

umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących część działek o nr ew. 51/10 i 51/9 

z obr. 48, będącą częścią pasa drogi powiatowej ul. Poniatowskiego w Józefowie.  



 3

30. Na wniosek Prezydenta M.st. Warszawy wyrażono pozytywną opinię w sprawie: 

- pozbawienia al. Polski Walczącej na odc. od ul. Czerniakowskiej do ul. Pułku AK 

„Broda” kategorii drogi gminnej, w celu jednoczesnego zaliczenia jej do kategorii dróg 

powiatowych, 

- zaliczenia al. Polski Walczącej na odc. od ul. Pułku AK „Broda” do al. J. Becka do 

kategorii dróg powiatowych.  

Wnioskowane propozycje pozostają bez wpływu na sieć dróg powiatowych na terenie 

powiatu otwockiego.   

31. Wyrażono zgodę na wprowadzenie nowego zadania do planu wydatków majątkowych 

na 2019 rok pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej  Nr 2759W – 

ul. Poniatowskiego w Otwocku- znak aktywny D-6” - środki finansowe zabezpieczone 

z przesunięcia kwoty 8.000,00 zł z zadania już zrealizowanego pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 2765W – ul. Piłsudskiego w Józefowie”. 

32. Wyrażono zgodę na zakup profesjonalnego aparatu fotograficznego Nikon D3400 oraz 

baterii do aparatu dla celów promocyjno-informacyjnych na potrzeby Biura Kultury 

i Promocji do kwoty 10.000,00 zł brutto. 

33. Odstąpiono od wykupienia strony w Halootwock na umieszczenie życzeń świątecznych 

dla mieszkańców powiatu ponieważ Biuro Kultury i Promocji w wyniku konkursu ofert 

wyłoniło Linią Otwocką, celem umieszczania informacji o działalności powiatu. 

Życzenia zostaną zamówione w myśl zawartej umowy.   

34. Kwestię przyznania nagród dla pracowników starostwa za 2019 rok pozostawiono 

w gestii Starosty.  

35. Upoważniono Starostę Cezarego Łukaszewskiego i Wicestarostę Krzysztofa Kłóska do 

podpisania zastrzeżeń do podjętej uchwały Nr 1 Rady Wierzycieli w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku z dnia 

6 grudnia 2019 r. w sprawie propozycji układowych. 

36. Zaakceptowano zmiany Komisji Budżetowej do projektu uchwały budżetowej na 2020 

rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020-2033. 

 

Protokół Nr 68/19 z dnia 18.12.2019 r.  

37. Zaakceptowano treść autopoprawki do projektu uchwały Nr 1 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. i Nr 2 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 na XV sesję 
Rady Powiatu w Otwocku dnia 19 grudnia 2019 r. 

38. Zaakceptowano treść autopoprawki do projektu uchwały Nr 4 Uchwała Budżetowa 

Powiatu Otwockiego na 2020 rok i Nr 5 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2020 – 2033 na XV sesję Rady Powiatu w Otwocku dnia 

19  grudnia 2019 r. 

39. Upoważniono Starostę Cezarego Łukaszewskiego do dokonania uzgodnień 
w przedmiocie podziału pomiędzy PKP PLK S.A. a powiatem kosztów budowy 

i eksploatacji obiektów drogowych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 7 

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

Lublin, etap II”. 

40. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

w sprawie przejść podziemnych pod linią kolejową Nr 7 z warunkiem uwzględnienia 

zmian zawartych w opinii z dnia 10.12.2019 r., Nr DZD/11222/ZP/MK/19 Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku. 

41. Wyrażono zgodę na zawarcie z Fundacją # Drużyna Błażeja i „Stowarzyszeniem Nasz 

Wspólny Dom” umowy użyczenia obiektów sportowych w Ognisku Wychowawczym 

„Świder” na okres 3 lat. Umowa jest niezbędna do złożenia przez ww. podmioty oferty 

do Ministerstwa Sportu w ramach Programu „Sport dla Wszystkich” w ramach 
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upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu 

upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. 

 

Protokół Nr 69/19 z dnia 23.12.2019 r.  

42. W związku z pismem Nadleśnictwa Celestynów w sprawie deklaracji do przyłączenia do 

sieci gazowej DPS w Anielinie postanowiono skierować ww. wniosek do Wydziału 

Administracyjnego celem przygotowania i przekazania Zarządowi kalkulacji kosztów 

realizacji przedsięwzięcia. 

Z chwilą przygotowania informacji Zarząd wróci do tematu.  

43. Postanowiono aby Starosta Cezary Łukaszewski, Wicestarosta Krzysztof Kłósek, 

Sekretarz Andrzej Solecki odbyli spotkanie z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 

Krzysztofem Szczegielniakiem w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 

zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady 

Powiatu w Otwocku analizy wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej V kadencji. 

Po odbyciu spotkania, sprawa wróci do omówienia na posiedzeniu Zarządu. 

44. W związku z wnioskiem Wójta gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego 

o pozbawienie drogi powiatowej Nr 2718W kategorii drogi powiatowej 

(ul. Jankowskiego w Celestynowie) w związku z budową bezkolizyjnego skrzyżowania 

z linią kolejową nr 7: 

- upoważniono Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku do przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie pozbawienia drogi powiatowej Nr 2718W 

kategorii drogi powiatowej (ul. Jankowskiego w Celestynowie) w związku z budową 
bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową nr 7, 

- wypełniając przepisy ustawy o drogach publicznych, upoważniono ZDP w Otwocku do 

pisemnego wystąpienia do powiatów ościennych o opinię w sprawie pozbawienia drogi 

powiatowej Nr 2718W kategorii drogi powiatowej (ul. Jankowskiego w Celestynowie) 

oraz do Zarządu Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o uzgodnienie ww. 

pozbawienia kategorii drogi, 

- z uwagi na nie wypełnienie przez gminę zapisów zawartego porozumienia Nr 

S.OS.V.0310.1.2019 w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Celestynów zadania 

zarządzania częścią drogi powiatowej Nr 2718W na odcinku od ul. Św. Kazimierza do 

ul. Obrońców Pokoju, tj. ul. Jankowskiego w Celestynowie, koniecznym staje się 
zawarcie aneksu; (gmina nie zachowała terminu skierowania do powiatu wniosku – 

w terminie do 31.05.2019 r.). Upoważniono ZDP do wystąpienia do gminy 

o przygotowanie aneksu do przedmiotowego porozumienia.  

45. W związku z pismem MM-Projekt Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej 

Michał Michniewicz wyrażono pozytywną opinię dla zamierzenia pn.: „Rozbudowa 

drogi gminnej 270845W – ul. Sportowej w Wiązownie”. 

46. Na wniosek Prezydenta M.st. Warszawy wyrażono pozytywną opinię dla zaliczenia do 

kategorii dróg powiatowych ul. I. Gandhi na odc. od. ul. rtm. W. Pileckiego do 

południowo-zachodniej granicy działek ewidencyjnych nr 62/9 i 66/1 z obrębu 1-10-75.  

Wnioskowana propozycja pozostaje bez wpływu na sieć dróg powiatowych na terenie 

powiatu otwockiego.   

47. Wyrażono zgodę na zawarcie z Wojewodą Mazowieckim porozumienia w sprawie 

powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej 

48. W związku z pismem Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji Ewy Pełszyńskiej w sprawie przyznania środków finansowych 

w wysokości 500.000,00 zł na remont ginekologii i położnictwa – przyjęto stanowisko, 

iż zgodnie z uchwałą Nr 118/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. 

Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2020 rok, w planie wydatków 

majątkowych na 2020 rok ujęta jest kwota 1.500.000,00 zł jako dotacja dla Powiatowego 

Centrum Zdrowia Sp. z o. o. na modernizację budynku i zakupy inwestycyjne. 
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Planowana realizacja zadania nastąpi w formie zawarcia umowy dotacji pomiędzy 

powiatem a PCZ Sp. z o. o. 

49. Przyjęto pisemne wyjaśnienia Oświaty Powiatowej nt. postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Nr ZS.26.8.2019 na „Budowę sali gimnastycznej wraz 

z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku”.  

Dokument został przekazany do Rady Powiatu w Otwocku.  

50. Wyrażono zgodę na zorganizowanie w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury 

w Otwocku spotkania informacyjnego z przedsiębiorcami z terenu powiatu otwockiego. 

Spotkanie będzie miało na celu przybliżenie szczegółowego zakresu działań, które mogą 
być finansowane w formie pożyczki oraz przedstawienie zasad udzielania pożyczek 

przez Pośredników Finansowych. 

51. Postanowiono o zleceniu usługi skanowania operatów geodezyjnych na podstawie 

umowy z firmą zewnętrzną, w ramach środków zabezpieczonych w budżecie powiatu na 

2020 rok – do kwoty 100.000,00 zł. 

 

Protokół Nr 70/19 z dnia 31.12.2019 r.  

52. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu Nr 23/2019 do umowy Nr 211/2009 z dnia 

23.12.2009 r. w przedmiocie zmian w planie finansowym działalności Warsztatów 

Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie „Jesteśmy!” w Radiówku. 

53. Wyrażono zgodę na zawarcie Aneksu Nr 5/2019 do umowy Nr 13/CRU/2019/PCPR 

z dnia 11.01.2019 r. w przedmiocie zmian w planie finansowym działalności 

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

w Józefowie. 

54. Postanowiono o udzieleniu Pani Małgorzacie Woźnickiej Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie upoważnienia do zawierania w imieniu Zarządu aneksów 

dot. zmian w planie finansowym WTZ-ów.   

 

Protokół Nr 71/20 z dnia 08.01.2020 r.  

55. Wyrażono pozytywną opinię do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej Nr 2702W – ul. Szkolnej 

w m. Zakręt i Izabela, gm. Wiązowna, związanej z budową ścieżki pieszo-rowerowej, ze 

wskazaniem o uwzględnienie uwag wymienionych w opinii komunikacyjnej 

Nr 146/2019 z dnia 02.12.2019 r. Pana Mariusza Bogdańskiego Inspektora ds. Inżynierii 

Ruchu Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego  w Otwocku. 

56. Z uwagi na brak pisemnej opinii komunikacyjnej nie wyrażono opinii do wniosku 

o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi 

powiatowej Nr 2713W – ul. Mazowieckiej w m. Dąbrówka w gm. Celestynów i ul. 

Otwockiej w Celestynowie, związanej z budową chodnika po wschodniej stronie tej 

drogi wraz z zatokami postojowymi przy cmentarzu w Celestynowie.  

Pismem z dnia 08.01.2020 r., Nr S.OS.V.0023.3.2020 wezwano wnioskodawcę -  Biuro 

Prac Inżynierskich Sp. z o.o. do uzupełnienia braków.    

57. Pozytywnie odniesiono się do powołania Prezesa Zarządu PCZ Sp. z o.o. w Otwocku 

w restrukturyzacji oraz członka Zarządu i prokurenta. 

58. Wprowadzono sugestie do ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu PCZ  

Sp. z o.o. i przekazano je do Rady Nadzorczej w celu dalszego procedowania konkursu. 

 

Protokół Nr 72/20 z dnia 15.01.2020 r.  

59. Przyjęto Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Otwocki w 2019 roku i przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Radzie Powiatu, 

dyrektorom szkół i placówek prowadzonych przez powiat oraz związkom zawodowym 

zrzeszających nauczycieli. 
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60. Na wniosek Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Otwocku 

rozpoczęto analizę w zakresie naprawy dachu budynku Starostwa przy ul. Górnej 13 

w Otwocku.  

61. Poproszono Pana Marka Augustyniaka Inspektora Wydziału Komunikacji i Transportu 

o skontaktowanie się z Dyrektorem Oświaty Powiatowej w sprawie uzgodnienia czy 

w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki są 
prowadzone szkolenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Zarząd zwrócił uwagę aby w tychże szkołach odbywały się tego typu szkolenia dla 

dzieci i młodzieży.   

 

 

 

wz. STAROSTY 

Krzysztof Kłósek 

   Wicestarosta 


