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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 13 lutego 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r. 

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 8 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 79/20, 80/20, 

81/20, 82/20, 83/20, 84/20, 85/20, 86/20). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 79/20 z dnia 19.02.2020 r.  

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. 

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, 

z późn. zm. 

 

Protokół Nr 80/20 z dnia 26.02.2020 r.  

3. Przyjęcia Programu „Seniorzy w Powiecie Otwockim 2020-2023”. 

4. Przyjęcia Powiatowego Programu „Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Otwockim na lata 2020-2022.” 

 

Protokół Nr 82/20 z dnia 12.03.2020 r.  

5. Udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na działania związane 

z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych 

oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku 

Krajobrazowego. 

6. Wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach 

stanowiących własność Powiatu Otwockiego, położonych w Otwocku, oznaczonych 

w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 4/7 o pow. 1,0823 ha  obr. 118  oraz nr 9/1 

o z obr. 118. 

 

Protokół Nr 84/20 z dnia 27.03.2020 r.  

7. Określenia szczegółowych wymogów dotyczących „Raportu o stanie Powiatu 

Otwockiego”. 

8. Poręczenia kredytu bankowego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. 

w restrukturyzacji w Otwocku przy ul. Batorego 44. 

9. 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. 

10. Zmian w uchwale Nr 119/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia19 grudnia  2019 r. 

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

z późn.zm. 

 

Protokół Nr 85/20 z dnia 31.03.2020 r.  

11. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. 

z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku zabudowanych nieruchomości 

położonych w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3, ul. Mickiewicza 8 oraz Batorego 44 

na okres do 31 grudnia 2027 roku. 
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II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 79/20 z dnia 19.02.2020 r.  

12. Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Otwocku do występowania o środki, podpisania umowy, realizacji i rozliczenia 

programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. 

 

Protokół Nr 80/20 z dnia 26.02.2020 r. 

13. Zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą 
w Karczewie.   

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. Powołania Komisji Konkursowej do oceny 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. 

16. Podziału środków pomiędzy szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Otwocki, przeznaczonych w 2020 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli 

oraz określenia trybu i zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom zatrudnionym 

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Otwocki. 

17. Wykonania uchwały nr 123/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. 

dotyczącej ustalenia 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; (Państwo A. i K. B). 

18. Wykonania uchwały nr 123/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. 

dotyczącej ustalenia 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; (Pani A.R). 

19. Wykonania uchwały nr 123/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. 

dotyczącej ustalenia 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; (Pani M.C). 

20. Wykonania uchwały nr 123/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. 

dotyczącej ustalenia 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; (Pani M.D). 

21. Wykonania uchwały nr 123/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. 

dotyczącej ustalenia 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; (Pani L.G.). 

22. Wykonania uchwały nr 123/XV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 19 grudnia 2019 r. 

dotyczącej ustalenia 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; (Pani A.W.). 

23. Wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od opłaty przekształceniowej 

jednorazowej dla udziału 5871/36704 w nieruchomości oznaczonej jako działki ….. 

obr. 3. w Józefowie zabudowanej budynkiem mieszkalnym dla której Sąd Rejonowy 

w Otwocku prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/…. z wniosku Pana M.A. będącego 

opiekunem osoby niepełnosprawnej. 
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Protokół Nr 81/20 z dnia 04.03.2020 r. 

24. Udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku do 

załatwiania spraw w zakresie określonym w przepisach ustawy o drogach publicznych 

oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności do wydawania decyzji 

administracyjnych. 

25. Udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 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.   

26. Udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku do 

zamawiania i odbioru blankietów zezwoleń kategorii I, oraz  wydawania zezwoleń 
kategorii I na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych Powiatu 

Otwockiego. 

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 82/20 z dnia 12.03.2020 r.  

28. Wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w PPPP, SOSW Nr 1, SOSW Nr 2 i MOS 

„Jędruś”, dla których Powiat Otwocki jest organem prowadzącym.   

29. Wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku części nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku przy ul. Samorządowej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 26/2 z obr. 93. 

 

Protokół Nr 83/20 z dnia 25.03.2020 r. 

30. Wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w PPPP, SOSW Nr 1, SOSW Nr 2 i MOS 

„Jędruś”, dla których Powiat Otwocki jest organem prowadzącym.  

 

Protokół Nr 84/20 z dnia 27.03.2020 r.  

31. Oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Józefowie. 

32. Oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Otwocku. 

33. Oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radiówku. 

34. 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. 

35. Przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2019 

rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego. 

36. Przedłożenia rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych 

instytucji kultury za 2019 rok. 

37. Rozstrzygnięcia otwartych konkursów 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. 

 

Protokół Nr 85/20 z dnia 31.03.2020 r.  

38. Zmiany uchwały Nr CXXXIII/65/19 z dnia 4 grudnia 2019r. w sprawie powołania 

likwidatora Ogniska Wychowawczego „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” 

w Otwocku. 

39. Zmiany uchwały Nr CXLVIII/70/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie 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. 

40. 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. 
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Protokół Nr 86/20 z dnia 08.04.2020 r.  

41. Udzielenia upoważnienia do zawierania w imieniu Powiatu Otwockiego porozumień 
o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 79/20 z dnia 19.02.2020 r.  

42. Wskazano Skarbnika Powiatu i Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Otwocku do przygotowania projektów umów zlecenia na zadania: przeprowadzenie 

likwidacji Ogniska Wychowawczego „Świder” w Otwocku oraz archiwizacja 

dokumentacji Ogniska. 

43. Na wniosek Starosty Piaseczyńskiego pozytywnie zaopiniowano propozycję 
pozbawienia kategorii dróg powiatowych nr: 

- 2824W – od przejazdu kolejowego (droga wojewódzka nr 873) do skrzyżowania 

ul. Źródlanej (droga powiatowa nr 2824W) i ul. Dzikich Gęsi (droga powiatowa 

Nr 2825W) w miejscowości Wólka Kozodawska, 

- 2825W – od skrzyżowania ul. Źródlanej (droga powiatowa nr 2824W) i ul. Dzikich 

Gęsi (droga powiatowa 2825W) w miejscowości Wólka Kozodawska do skrzyżowania 

ul. Głównej (droga wojewódzka nr 722) i ul. Szkolnej (droga powiatowa nr 2827W) 

w miejscowości Jazgarzew oraz zaliczenia ich do kategorii dróg wojewódzkich. 

Wnioskowane propozycje pozostają bez wpływu na sieć dróg powiatowych na terenie 

powiatu otwockiego.   

44. Wyrażono zgodę na zawarcie aneksu nr 2 do umowy Nr CRU/83/2019 

(43/CRU/2019/ZDP) z gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej dla powiatu na wykonanie dokumentacji projektowej oraz 

uzyskanie decyzji ZRID na modernizację drogi powiatowej Nr 2702W Zakręt-Izabela, 

polegającą na budowie wzdłuż drogi powiatowej Nr 2702W – ul. Szkolnej ciągu pieszo-

rowerowego od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Jana Pawła II w miejscowości 

Zakręt do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2701W – ul. Postępu w Izabeli. 

45. Wyrażono zgodę na objęcie patronatem Starosty 15 edycji konkursu „Fizyczne Ścieżki” 

oraz wsparcie finansowe w wysokości 600,00 zł w ramach porozumienia o współpracy. 

46. Wyrażono zgodę na rozpoczęcie procedury odsprzedaży nieużytkowanych mebli 

będących własnością Starostwa Powiatowego w Otwocku osobom zainteresowanym 

z propozycją cenową w wysokości 50,00 zł brutto za mebel. Pozostałe meble poddać 
likwidacji. 

 

Protokół Nr 80/20 z dnia 26.02.2020 r.  

47. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Otwocku za 2019 rok wraz z wykazem potrzeb na 2020 r. 

48. Na wniosek Prezydenta Miasta Otwocka wyrażono zgodę na udostępnienie 

tymczasowego przejazdu przez działki 13/10 i 13/11 obr. 5 w Otwocku (teren Ogniska 

Wychowawczego „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”) w celu zapewnienia 

dojazdu mieszkańców do posesji w czasie planowanej przebudowy ul. Mickiewicza 

w Otwocku, z zastrzeżeniem aby Miasto Otwock przejęło obowiązek utrzymania stanu 

technicznego drogi w stanie niepogorszonym. 

49. W związku z pismem firmy WOT-INVEST Sp. z o.o. w Otwocku w sprawie sprzedaży 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego ozn. jako dz. ew. nr 188/6, 

188/7 i 188/8 w obr. 43 w Otwocku wyrażono zgodę: 
- na wystąpienie do Prezydenta Miasta Otwocka o przeprowadzenie podziału dz. ew. nr 

188/7 i 188/8 w obr. 43 w Otwocku, 

- po zakończonej procedurze podziału nieruchomości przystąpić do działań mających na 

celu zbycie prawa własności do nowo wydzielonych działek.  
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W sprawie działki nr 188/6 toczy się postępowanie co wyklucza jej sprzedaż. 
50. W kwestii wniosku Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego 

w Otwocku dot. stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

stanowiącego własność Powiatu Otwockiego usytuowanego w Otwocku przy 

ul. Koszykowej 4 wypracowano następujące działania: 

- podjęcie ustaleń z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku  w przedmiocie 

możliwości przeniesienia lokatorów budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

usytuowanego w Otwocku przy ul. Koszykowej 4 do lokali mieszkalnych znajdujących 

się w zasobie ZGM, 

- przeznaczenie na adaptację lokali kwoty w wysokości 180.000,00 zł, 

- w przypadku możliwości przeniesienia lokatorów, przygotowanie nieruchomości przy 

ul. Koszykowej 4 w Otwocku do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.  

51. Wyrażono zgodę na przeznaczenie do rozbiórki części budynku gospodarczego 

stanowiącego własność Powiatu Otwockiego, usytuowanego w Otwocku przy 

ul. Komunardów 10, na nieruchomości ozn. jako dz. ew. nr 73/7 w obr. 8 oraz zlecenie 

przygotowania planu rozbiórki. 

52. W związku z pismem Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku Przemysława 

Dębińskiego wyrażono zgodę na dodatkowe dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł na 

zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej.  

53. W związku z pismem Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Anny Rudlickiej nie wyrażono zgody na  współfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa 

prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 459+500-474+300 

gmina Sobienie Jeziory”.  

54. W związku z pismem Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Anny Rudlickiej nie wyrażono zgody współfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa 

prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600-489+666 

gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock”.  

55. Wyrażono zgodę na podpisanie listu intencyjnego o współpracy partnerskiej w zakresie 

podejmowania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w ruchu 

drogowym na terenie Miasta Otwocka w ramach projektu „Bezpieczny pieszy 

w Otwocku”. 
56. Przyjęto autopoprawkę do projektu uchwały Nr 4 w sprawie 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 na 

XVII sesję Rady Powiatu w Otwocku dnia 27 lutego 2020 r. 

57. Pozytywnie zaopiniowano projekt stanowiska w sprawie planowanego przebiegu 

Autostrady A50 przez teren powiatu otwockiego. 

58. Przyjęto poprawioną treść odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2020 r. firmy ALAB 

Laboratoria Sp. z o.o. Przewodniczącego Rady Wierzycieli w postępowaniu 

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

poręczenia kredytu bankowego. 

59. Posiłkując się wskazaniem Członka Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Michała 

Mrówka wytypowano do nagrody z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 

wyróżniającą się pielęgniarkę i położną.  
Zarząd Powiatu zdecydował o przyznaniu nagrody dla wyróżniającej się pielęgniarki 

i położnej w wysokości po 2.000,00 zł netto. 

60. Przyjęto autopoprawkę do projektu uchwały Nr 2 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. i Nr 3 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 XVII 

sesję Rady Powiatu w Otwocku dnia 27 lutego 2020 r. 
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61. Wyrażono zgodę na podpisanie listu intencyjnego o współpracy na rzecz realizacji 

projektu „Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie gminy Wiązowna” i złożenie 

wniosku o dofinansowanie zadania. 

62. Upoważniono Sekretarza Powiatu do złożenia wniosku o zmianę porządku obrad Rady 

Wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji 

z siedzibą w Otwocku zwołanej na dzień 2 marca 2020 r. 

 

Protokół Nr 81/20 z dnia 04.03.2020 r.  

63. Wyrażono zgodę na zwiększenie środków na realizację zadania: „Opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej” – Przebudowa oraz rozbudowa drogi 

powiatowej Nr 2765W ul. Kołłątaja i ul. Staszica w Otwocku o kwotę 28.350,00 zł 

z rezerwy inwestycyjnej.   

64. Wyrażono zgodę na zawarcie umów z Gminą Wiązowna w przedmiocie: 

- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu na wykonanie 

dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID na przebudowę odcinka drogi 

powiatowej Nr 2709W – ul. Mazowiecka do okolic ul. Armii Krajowej w Lipowie na 

odcinku od ul. Kotliny w Malcanowie do okolic ul. Wypoczynkowej w Lipowie, 

polegającą na budowie wzdłuż drogi w powiatowej Nr 2709W ciągu pieszo-

rowerowego, 

- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu na wykonanie 

dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID na modernizację drogi 

powiatowej Nr 2709W w miejscowości Żanęcin, polegającą na budowie wzdłuż drogi 

powiatowej Nr 2709W – ul. Rajska w Żanęcinie oraz fragment ul. Majowej 

w Dziechcińcu ciągu pieszo-rowerowego od opracowania Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w ramach budowy drogi ekspresowej S17 do posesji sali 

weselnej „Raj” w Dziechcińcu. 

65. Postanowiono o współorganizacji wydarzenia pn.: „VI Ogólnopolski Konkurs Młodych 

Instrumentalistów „Sosnowe Nutki”  współorganizowanego przez MOKTiS i Prywatną 
Szkołę Muzyczną Nr 1 w Otwocku w kwocie do 1.000,00 zł na nagrody w ramach 

współorganizacji; (dz. promocja). 

66. W związku z pismem Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku Przemysława 

Dębińskiego w sprawie zakupu 50 szt. okładek dyplomowych z logiem Komendy i 

herbem powiatu otwockiego postanowiono o przekazaniu pisma Komendanta do Biura 

Kultury i Promocji ze wskazaniem aby ze środków promocji zrealizować zakup 

przedmiotowych okładek. 

67. Zaakceptowano wybór zlecenia Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej zadania Powiatu 

Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Centrum 

Interwencji Kryzysowej w Otwocku w latach 2020-2022. 

68. Postanowiono o skierowaniu pisma do Narodowego Centrum Krwi oraz do wiadomości 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w sprawie postępowania restrukturyzacyjnego 

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

69. W związku z pismem Członka Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji Michała Mrówka w sprawie dofinansowania bieżącej działalności 

PCZ Sp. z o.o. w wysokości 2.335.956,00 zł oraz na wkład własny w realizowanych 

projektach unijnych w wysokości 500.000,00 zł postanowiono o udzieleniu następującej 

odpowiedzi: 

- odnośnie wniesienia wkładu własnego w realizowanych projektach unijnych 

w wysokości 500.000,00 zł – środki zostały ujęte w podjętej uchwale Rady Powiatu  

w Otwocku Nr 137/XVII/20 z dnia 27 lutego 2020 r. 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.  

W związku z powyższym w ramach umowy dotacji wskazane środki finansowe zostaną 
przekazane wnioskodawcy, 
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- odnośnie środków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Spółki wstępnie 

zadeklarowano kwotę 1.000.000,00 zł. 

Deklarowana kwota zostanie ujęta w projekcie uchwały Rady Powiatu w Otwocku 

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., która 

zostanie skierowana na najbliższą sesję Rady Powiatu w Otwocku planowaną na dzień 
26 marca 2020 r. 

 

Protokół Nr 82/20 z dnia 12.03.2020 r.  

70. Uznano nakłady w kwocie 24.600,00 zł poniesione na projekt koncepcyjny pn.: Budowa 

Ogniska Wychowawczego „Świder” w Otwocku” jako inwestycję bez efektu. 

71. Postanowiono o elektronicznym skierowaniu ankiet do uczniów szkół 

ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest powiat otwocki z pytaniem 

czy będą zainteresowani powołaniem Młodzieżowej Rady Powiatu Otwockiego – do 

realizacji wniosku wskazano Oświatę Powiatową w porozumieniu z Sekretarzem 

Powiatu. 

72. Wyrażono zgodę na zwiększenie pierwotnej kwoty dotacji dla PCZ Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji w wysokości 500.000,00 zł o wnioskowaną kwotę tj. 27.000,00 zł 

z przeznaczeniem na remont Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.  

73. Wyrażono zgodę na przystąpienie do opracowania projektu Zarządzenia Starosty 

Otwockiego w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

dla Powiatu Otwockiego.   

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

pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci przebudowy i przekazania wybudowanych 

odcinków nawierzchni utwardzonych w obrębie dróg powiatowych ul. Powstańców 

Warszawy, ul. Staszica, ul. Karczewskiej, ul. Andriollego i ul. Orlej w Otwocku 

o numerach 2715W, 2765W, 2755W. 

 

Protokół Nr 84/20 z dnia 27.03.2020 r. 

75. Pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej za rok 2019. 

76. Wyrażono zgodę na dofinansowanie wydarzenia pn.: „Obchody 40 rocznicy powstania 

NSZZ Solidarność w Otwocku” w ramach promocji powiatu w kwocie 3.000,00 zł oraz 

udostępnienie sali w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku. 

77. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty „Przywróć Dzieciństwo” Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci z dn. 12.03.2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

dziedzictwa narodowego  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. 

78. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w ramach współorganizacji wydarzenia: Koncert 

Charytatywny dla rodzin ofiar wypadków komunikacyjnych w Józefowie w kwocie 

5.000,00 zł.  

79. Postanowiono o dofinansowaniu w 2021 roku działalności zespołu „Kądziołeczka” 

poprzez zakup nowych strojów ludowych. 

80. Wyrażono zgodę na dofinansowanie w ramach umowy promocji powiatu uczestnictwa 

50-osobowej grupy osób wychodzących z uzależnienia od alkoholu i ich rodzin 

z powiatu otwockiego w XXIX Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich w Małym 

Cichym w kwocie 1.000,00 zł. 

81. Nie wyrażono zgody na dofinansowanie wydarzenia „V Edycja Konkursu Historycznego 

Patria Nostra” ze względu na niewielkie oddziaływanie zadania w powiecie otwockim. 

82. Wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia Nr S.OS.V.0310.4.2020 z Komendantem 

Stołecznym Policji w sprawie przekazania przez powiat kwoty 50.000,00 zł na zakup 

samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KPP w Otwocku.   
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83. Zaakceptowano treść pisma do Przewodniczącego Rady dot. informacji o podjętych 

działaniach w zakresie zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej przez 

Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Otwocku analizy wniosków pokontrolnych 

Komisji Rewizyjnej V kadencji. 

84. Oddelegowano Pana Grzegorza Michalczyka do uczestnictwa w XXVI Zgromadzeniu 

Ogólnym Związku Powiatów Polskich dn. 30.06-01.07.2020 r.   

85. W związku z apelem Radnych Powiatu Otwockiego, reprezentujących Kluby Platformy 

Obywatelskiej RP w Radzie Powiatu Otwockiego i Radzie Miasta Otwocka 

postanowiono o pisemnym poinformowaniu wnioskodawców, że w związku z uchwałą 
Nr 304/XLIX/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Otwockiemu i jego jednostkom 

podległym, indywidualne wnioski o umorzenie, odroczenie lub rozłożenia na raty spłat 

należności mogą mieć zastosowanie w myśl ww. uchwały; odp. pismo z dnia 

06.04.2020 r., Nr S.OS.V.0023.35.2020. 

86. Przyjęto do realizacji wniosek PCZ Sp. z o. o. w restrukturyzacji w zakresie podjęcia 

uchwały na najbliższej sesji Rady Powiatu w sprawie zabezpieczenia kredytu, który PCZ 

zamierza zaciągnąć z Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 6.000.000,00 zł. 

87. W związku z pismem PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji w sprawie skierowania do 

wszystkich gmin powiatu otwockiego pisma z prośbą o przekazanie środków 

pieniężnych na zakup lub zakupienie na rzecz PCZ kolejnych respiratorów 

wypracowano stanowisko o pisemnym wystąpieniu do PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji 

w sprawie wskazania szczegółowych informacji na temat respiratora jaki miałby być 
zakupiony na rzecz PCZ lub kwotę jaka powinna zostać przekazana na zakup respiratora. 

Po uzyskaniu niezbędnych informacji Zarząd rozważy możliwości pomocy. 

Postanowiono również aby to PCZ Sp. z o.o. wystosowało własny wniosek do gmin lub 

innych instytucji ze wskazaniem kwot niezbędnych do zakupu rzeczonego sprzętu. 

Zarząd zadeklarował poparcie takiego wystąpienia. 

88. Wyrażono zgodę na zawarcie na kolejny rok umowy z Krajowym Rejestrem Długów. 

89. Omówiono organizację pracy w Starostwie Powiatowym w Otwocku w związku 

z zagrożeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

 

Protokół Nr 85/20 z dnia 31.03.2020 r.  

90. Zaakceptowano treść Oświadczenia Powiatu Otwockiego - będący właścicielem 

budynku przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku, w którym mieści się Podstawowa 

Przychodnia Rejonowa Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji, iż 
wyraża zgodę na wszelkie inwestycje związane z realizacją projektu Dostępność Plus. 

91. Na wniosek firmy MM-Projekt Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej Michał 

Michniewicz wyrażono pozytywną opinię dla inwestycji pn.: „Budowa miejsca obsługi 

podróżnych pomiędzy ul. Staszica, ul. Andriollego oraz ul. Powstańców Warszawy 

w Otwocku”. 

92. Zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Komendy Powiatowej Policji 

w Otwocku oraz informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

Powiatu Otwockiego w 2019 roku.  

Dokument został przekazany do Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku. 

93. Zapoznano się z informacją Pana Krzysztofa Gralika głównego specjalisty 

w Powiatowym Centrum Zarządzania w Otwocku o działaniach związanych 

z ogłoszonym stanem epidemii oraz pismem z dnia 30.03.2020 r. Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku Krystyny Kołodziej dot. zasad 

kwarantanny. 

94. Wyrażono zgodę na przeznaczenie kwoty 5.000,00 zł w ramach promocji powiatu 

w środkach komunikacji autobusowej funkcjonującej na linii Kołbiel-Otwock. 
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Protokół Nr 86/20 z dnia 08.04.2020 r.  

95. W związku z pismem firmy Nike – Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy w sprawie 

umorzenia czynszu najmu powierzchni lokalowych na okres co najmniej 3 miesięcy od 

01.04.2020 r., a za miesiąc marzec obniżenie kosztów najmu, Wicestarosta zobowiązał 

się z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami przygotować odpowiedź na pismo 

wnioskodawcy. 

96. Podjęto prace nad uruchomieniem nowej strony internetowej www.powiat-otwocki.pl. 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

  Cezary Łukaszewski  


