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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 16 stycznia 2020 r. do dnia 12 lutego 2020 r. 

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 73/20, 74/20, 

75/20, 76/20, 77/20, 78/20). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 73/20 z dnia 22.01.2020 

1. 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. – projekt uchwały 

został przekazany do Rady Powiatu.  

2. 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. – 

projekt uchwały został przekazany do Rady Powiatu.  

3. Zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 

 

Protokół Nr 77/20 z dnia 05.02.2020 r.  

4. Wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących część 
działek o nr ew. 51/10 i 51/9 z obr. 48, będącą częścią prasa drogi powiatowej 

ul. Piłsudskiego w Józefowie; (dot. wniosku Pana T.G o przedłużenie umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej część ww. działek) – projekt uchwały został przekazany do 

Rady Powiatu.  

5. Nieprzystąpienia do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego; (dot. pisma 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o możliwości przeprowadzenia 

postępowania mediacyjnego, którego celem jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności 

faktycznych i prawnych sprawy dot. skargi Pana J.G. na uchwałę Nr 128/XV/19 Rady 

Powiatu z dnia 19 grudnia 2019 r. w przedmiocie likwidacji Ogniska Wychowawczego 

„Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku) – projekt uchwały został 

przekazany do Rady Powiatu.  

 

Protokół Nr 78/20 z dnia 12.02.2020 r.  

6. Zmieniającej uchwałę Nr 7/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji  – projekt uchwały został przekazany do Rady Powiatu.  

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 73/20 z dnia 22.01.2020 r.   

7. Udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Otwocku do zawierania w imieniu Zarządu Powiatu aneksów dot. zmian w planach 

finansowych Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

8. Udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-

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

reprezentowania Powiatu Otwockiego w związku z zamiarem uczestnictwa w programie 

Erasmus + w ramach projektu „EUROPEJSKIE KOMPETENCJE ZAWODOWE”, 

w tym do podpisania i złożenia  wniosku  o dofinansowanie, podpisania umowy oraz 

innych działań w imieniu Powiatu Otwockiego. 

9. Wyrażenia zgody na przeprowadzenie inwestycji w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. 

K. I. Gałczyńskiego w Otwocku; (zakres inwestycji, obejmuje: prace konserwatorskie 

dwóch rzeźb aniołków przy schodach głównych prowadzących do budynku szkoły, 
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remont i prace konserwatorskie schodów głównych prowadzących do budynku szkoły, 

rewitalizacja parkingu przed budynkiem szkoły). 

10. 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 77/20 z dnia 05.02.2020 r. 

11. Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. 

z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

12. Naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do oceny ofert na realizację 
zadań publicznych w 2020 roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; 

turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. 

13. 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. 

 

Protokół Nr 78/20 z dnia 12.02.2020 r.  

14. 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. 

15. Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku do 

dokonywania w imieniu Powiatu Otwockiego czynności związanych z realizacją 
projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim 

(IV)”. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 73/20 z dnia 22.01.2020 r.  

16. Wyrażono zgodę na uruchomienie w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych 

w Otwocku, od roku szkolnego 2020/2021 nowego kierunku kształcenia w Technikum 

Nr 1, w zawodzie – technik rachunkowości – 431103. 

17. Postanowiono o wystąpieniu do Prezydenta Miasta Otwocka z pismem w sprawie 

zmiany strony decyzji Nr 163/19; (zezwalającej na usunięcie trzech robinii akacjowych 

oraz sosny pospolitej) tj. na Starostwo Powiatowe w Otwocku z uwagi na 

zlikwidowanie z dniem 31.12.2019 r. Ogniska Wychowawczego „Świder” 

im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. 

Tym samym przyjęto do realizacji usunięcie trzech robinii akacjowych oraz sosny 

pospolitej rosnących na terenie zlikwidowanego Ogniska Wychowawczego „Świder” 

im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. 

18. Zapoznano się z oceną jakości wody w Ognisku Wychowawczym „Świder” w Otwocku 

sporządzoną przez Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego. 

19. W związku z pismem Przewodniczącej Towarzystwa „Przywrócić Dzieciństwo” 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego „Dziadka” Koło Terenowe 

„Świder” Grażyny Rzeplińskiej w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację od stycznia 

2020 roku działalności Towarzystwa na dotychczasowych zasadach i wskazanym 

w KRS adresem tj. Otwock ul. Mickiewicza 47, wskazano działanie kierunkowe mające 

na celu zawarcie porozumienia z Towarzystwem „Przywrócić Dzieciństwo”  

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego „Dziadka” Koło Terenowe 

„Świder”.  

Porozumienie winno regulować formy, sposoby i zasady współpracy pomiędzy 

jednostkami.  

Porozumienie zostanie zawarte po zakończeniu procesu likwidacji Ogniska. 
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20. Zaakceptowano wybór zlecenia Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Otwocku zadania Powiatu Otwockiego 

z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej 

dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w 2020 r. 

21. Zatwierdzono wykaz wydarzeń realizowanych przez Powiat Otwocki w 2020 r. 

z podziałem na planowane wydatki oraz wykaz wydarzeń i działań 
współorganizowanych przez Powiat Otwocki w 2020 r. 

22. Zaakceptowano treść pisma i przesłano do Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji szpitali 

powiatowych w Polsce, w tym Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji w Otwocku ze wskazaniem uzupełnienia o dane nt. wzrostu kosztów 

osobowych od 2018 roku w PCZ Sp. z o.o. i wyceny punktu za udzielone świadczenia. 

Kopia pisma została przekazana do Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa.  

23. W związku z pismem Pana Ireneusza Malinowskiego Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe „Malinowski”, zdecydowano o rozłożeniu wnioskodawcy należności wraz 

z odsetkami z tytułu wybudowania zjazdu z drogi publicznej Nr 2774W ul. Wiślanej 

w Karczewie na 12 miesięcznych rat. 

24. Zdecydowano o remoncie dachu budynku Starostwa przy ul. Górnej 13 w Otwocku, 

25. Zdecydowano aby Wydział Administracyjny wystąpił do Wojewody Mazowieckiego 

z pismem w sprawie partycypacji w kosztach remontu dachu budynku Starostwa przy 

ul. Górnej 13 w Otwocku. Obecnie Wydział Administracyjny Starostwa Powiatowego 

w Otwocku oczekuje na kosztorys inwestorski remontu dachu. Dokument jest 

niezbędny do podjęcia rozmów z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.    

 

Protokół Nr 74/20 z dnia 24.01.2020 r. 

26. Zaakceptowano treść opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie 

zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady 

Powiatu w Otwocku analizy wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej V kadencji. 

 

Protokół Nr 75/20 z dnia 29.01.2020 r. 

27. Wyrażono zgodę na zwiększenie w 2020 roku kwoty dotacji do 150.000,00 zł 

z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Interwencji Kryzysowej poprzez 

autopoprawkę do projektu uchwały Nr 1 w sprawie 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. na XVI sesję Rady Powiatu dn. 30.01.2020 r. 

28. Wyrażono zgodę na ogłoszenie konkursu na prowadzenie Centrum Interwencji 

Kryzysowej na okres 3 lat dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania placówki, 

w tym przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Nr 2 w sprawie 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, z późn. zm. na XVI 

sesję Rady Powiatu dn. 30.01.2020 r. 

29. Wyrażono zgodę na zezłomowanie ze względu na zły stan techniczny samochodu marki 

Daewoo, rok. prod. 1998, model: FSO Truck, będącego na stanie Ogniska 

Wychowawczego „Świder” w Otwocku.  

30. Wyrażono negatywną opinię dla przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, którego 

celem jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy dot. 

skargi Pana J.G.  na uchwałę Nr 98/XIII/19 Rady Powiatu z dnia 14 listopada 2019 r. 

w sprawie likwidacji Ogniska Wychowawczego „Świder” im. K. Lisieckiego „Dziadka” 

w Otwocku. 

31. Przyjęto autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie 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. 
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32. Wyrażono zgodę na przeprowadzenie procedury w celu wyłonienia Wykonawcy do 

montażu systemu alarmowego oraz systemu wizyjnego zewnętrznego na obiekcie 

Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Komunardów 10. 

33. Postanowiono o przesunięciu środków finansowych z rezerwy inwestycyjnej 

w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: Opracowanie Studium 

Wykonalności dla projektu pn.: Zaprojektowanie i budowa strzelnicy w Powiecie 

Otwockim. 

 

Protokół Nr 76/20 z dnia 30.01.2020 r. 

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

pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem na realizację zadania: 

„Projekt przebudowy ul. Powstańców Warszawy w Otwocku”. 

 

Protokół Nr 77/20 z dnia 05.02.2020 r.  

35. Wyrażono pozytywną opinię 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 

36. Przyjęto wiadomości pisma Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Warszawie:  

- z dnia 21.01.2020 r., Nr NK.9027.48.2020 z informacją o braku przydatności wody do 

spożycia przez ludzi z ujęcia indywidualnego Starostwa Powiatowego w Otwocku, 

- z dnia 21.01.2020 r., Nr NK.9027.50.2020 z informacją o wynikach badaniach próbki 

wody ujęcia indywidualnego Starostwa Powiatowego w Otwocku, 

 - z dnia 21.01.2020 r., Nr NK.9027.51.2020 w sprawie konieczności przekazywania 

MPWIS sprawozdań badania wody. 

Zwrócono się do Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Otwocku 

o podjęcie działań mających na celu podłączenie budynku Starostwa Powiatowego 

w Otwocku przy ul. Komunardów 10 do sieci wodociągowej.  

W związku z powyższym wnioski wraz z załącznikami na podłączenie budynków 

zlokalizowanych przy ul. Komunardów 10;  (budynek urzędu i budynek mieszkalny) 

zostały złożone do OPWiK. 

Istnieje możliwość podłączenia wody z dwóch lokalizacji: ul. Komunardów 10 i ul. 

Wojska Polskiego w Otwocku. Warunki w ww. sprawie określi OPWiK.  

Odnośnie przydatności wody do picia, drugie badanie wody z dnia 31.01.2020 r. 

wykazało, że woda jest zdatna do picia – liczba bakterii „0”.  

Poniżej opis działań w sprawie awarii pompy wody przy ul. Komunardów 10 w 

Otwocku: 

- 11.12.2019 r. awaria pomy wody w hydroforni,  

- 13.12.2019 r. usunięto awarię (zakup i montaż nowej pompy), 

- 11-15.12.2019 r. zabezpieczono wodę w baniakach dla pracowników i lokatorów 

budynku mieszkalnego oraz zabezpieczono kabiny WC  (toi toi) na terenie urzędu, 

- 09.12.2019 r.  pobranie próbek wody zgodnie z harmonogramem MPWIS na 2019 rok, 

- 21.01.2020 r. ocena jakości wody wystawiona przez MPWIS. Stwierdzono brak 

przydatności wody do spożycia; (bakterie z grupy coli). Wynik 15 jtk (przedział 9- 25), 

- 23.01.2020 r. Wydział Administracyjny zlecił czyszczenie instalacji i ujęcie wody 

podchlorynem sodu,  

- 24.01.2020 r. o godz. 16 
00

 przystąpiono do czyszczenia instalacji, 

- 25.01.2020 r. wykonano płukanie instalacji, 

- 26.01.2020 r. powtórne płukanie instalacji, 

- 28.01.2020 r. pobranie próbek wody przez laboratorium OPWIK,  

- 03.02.2020 r. wysłano wyniki drugiego badania wody do MPWIS, 

- 06.02.2020 r. otrzymano ocenę jakości wody z MPWIS. Woda przydatna do spożycia.  
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- 17.02.2020 r. złożono dokumenty do OPWIK celem wydania warunków technicznych 

podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 

Protokół Nr 78/20 z dnia 12.02.2020 r.  

37. Postanowiono o obciążeniu Panią J. Sz. – najemcę lokalu Nr 2 kosztami (kwota 

7.737,14 zł) usunięcia skutków powstałej awarii instalacji gazowej mającej miejsce 

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, stanowiącym własność powiatu otwockiego, 

usytuowanym w Otwocku, przy ul. Komunardów 10. 

38. Zobowiązano Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku do pisemnego ustosunkowania się 
do uwag gminy Celestynów do projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 2713W – 

ul. Mazowieckiej w m. Dąbrówka w gm. Celestynów, związanej z budową chodnika 

wraz z zatokami postojowymi przy cmentarzu w Celestynowie. 

39. Zaakceptowano udział Wicestarosty Krzysztofa Kłóska w konferencji dn. 17.02.2020 r. 

poświęconej m.in. orzeczeniu w sprawie odpowiedzialności finansowej jednostek 

samorządu terytorialnego za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej. 

40. Przyjęto treść pisma do Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku Piotra Kudlickiego 

w sprawie projektu wymogów do raportu o stanie Powiatu Otwockiego. 

41. W związku z pismem Przewodniczącej Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych Anny Dudzińskiej postanowiono wystąpić do Członka Zarządu 

Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o. o. w restrukturyzacji z prośbą o wskazanie 

wspólnie z Naczelną Pielęgniarką Szpitala wyróżniającej się pielęgniarki i położnej.  

Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu nagrody dla wyróżniającej się pielęgniarki 

i położnej w wysokości po 2.000,00 zł netto. 

42. Zapoznano się z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Otwocku Krystyny Kołodziej informującym o ocenie jakości wody w powiecie 

otwockim w 2019 r. 

43. W związku z pismem Społecznego Komitetu Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych 

wyrażono zgodę na udzielenie wsparcia organizacyjnego spotkania historycznego cyklu 

Żołnierze Wyklęci dn. 04.03.2020 r. Partnerstwo powiatu otwockiego będzie polegało na 

udzieleniu pomocy przy dystrybucji zaproszeń, umieszczeniu plakatów na siedzibach 

jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest powiat otwocki, 

udostępnieniu elementów dekoracji, itp. 

44. Wyrażono zgodę na zgłoszenie powiatu otwockiego do udziału w Ogólnopolskim 

Kongresie Perły Samorządu 2020. 

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

   Cezary Łukaszewski  


