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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu w Otwocku 

w okresie od dnia 9 kwietnia 2020 r. do 22 kwietnia 2020 r. 

 

W wyżej wymienionym okresie odbyły się 2 posiedzenia Zarządu Powiatu (Nr 87/20, 

88/20). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 88/20 z dnia 22.04.2020 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. 

3. Określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną 
przeznaczone środki PFRON. 

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 87/20 z dnia 17.04.2020 r.  

4. Wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku 

zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Otwockiego, położonych 

w Otwocku przy ul. Pułaskiego 3A, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ew. 

nr 41/7 o pow. 1565 m
2
 i nr 41/8 o pow. 1195 m

2
 z obr. 143, dla których Sąd Rejonowy 

w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste oznaczone 

numerami WA1O/00058437/9 i WA1O/00056418/6. 

 

Protokół Nr 88/20 z dnia 22.04.2020 r. 

5. 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. 

6. Zmieniającą 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. 

7. Zmieniającą uchwałę Nr CCC/115/16 Zarządu Powiatu w Otwocku 

z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom 

powiatowych jednostek organizacyjnych. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 87/20 z dnia 17.04.2020 r. 

8. Przyjęto protokół zdawczo-odbiorczy spisany w dniu 15 kwietnia 2020 r. całkowitego 

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

w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47 według stanu ksiąg inwentarzowych i ewidencji 

księgowej.   

9. Przyjęto sprawozdanie na dzień zakończenia likwidacji Ogniska Wychowawczego 

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

10. Postanowiono o oddaniu w trwały zarząd na czas nieoznaczony powiatowej jednostce 

organizacyjnej – Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położoną w Otwocku przy 

ul. Mickiewicza, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 13/3 o pow. 17 431 m
2
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i nr 13/10 o pow. 4 616 m
2
 z obr. 5, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział 

Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00072833/9. 

Powyższa zgoda została wyrażone w formie decyzji Nr 1/2020 Zarządu Powiatu 

w Otwocku z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

11. Odnośnie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu o uruchomienie procedury 

aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Powiatu Otwockiego: 

- postanowiono o odłożeniu tematu do momentu otrzymania odpowiedzi z Ministerstwa 

Infrastruktury  i Budownictwa nt. zakończenia prac związanych z nowelizacją zapisów 

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, 

- postanowiono o skierowaniu pisma do posłów z terenu powiatu otwockiego 

o skierowanie interpelacji poselskiej w sprawie prac nad nowelizacją zapisów ustawy 

o publicznym transporcie zbiorowym. 

12. Zapoznano się z pismem Niezwyczajnej Szkoły Społeczna Szkoła Podstawowa 

Specjalna  z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie w sprawie pozyskania przez 

Starostwo Powiatowe w Otwocku w ramach kooperacji z Platinum ORLEN OIL 

środków do dezynfekcji; odp. stanowi pismo Nr S.OS.V.0330.33.2020 

z dnia 10.04.2020 r. Starosty Otwockiego.  

13. Zapoznano się z pismem członka Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Michała 

Mrówki dot. kosztorysu pełnych napraw i zakupów wskazanych podczas kontroli Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej. 

14. Zapoznano się z pismem Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w sprawie zawieszenia 

obowiązku pełnienia dyżurów aptek ogólnodostępnych w godzinach nocnych na terenie 

powiatu na okres trwania stanu epidemii COVID-19 

15. Przyjęto pisemną informację Kierownika Biura Kultury i Promocji Rafała Skwiota 

nt. wycofania oferty Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im. 

Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” Koło Terenowe „Świder” na realizację zadania 

publicznego w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego pt. „XXXIII Festiwal Muzyczny „Piosenka w Świdrze łączy pokolenia”. 

16. Wyrażono zgodę na odwołanie organizacji i współorganizacji wydarzeń kulturalnych, 

sportowych, promocyjnych i turystycznych realizowanych przez Biuro Kultury 

i Promocji do 31 sierpnia 2020 r. 

17. Wyrażono zgodę na przystąpienie do rządowego programu „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 

w Otwocku przy ul. Literackiej 8. 

 

Protokół Nr 88/20 z dnia 22.04.2020 r.  

18. Zdecydowano o nie wycofywaniu projektu uchwały w sprawie 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. 

19. Wstępnie omówiono propozycje w zakresie funkcjonowania obsługi prawnej Starostwa 

Powiatowego w Otwocku oraz jednostek organizacyjnych powiatu otwockiego. 

20. Zapoznano się z danymi PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji:   

- zestawienie przychodów i kosztów PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2020-

29.02.2020 r., 

- zestawienie należności PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2020-29.02.2020 r., 

- zestawienie zobowiązań PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2020-29.02.2020 r. 

Postanowiono wystąpić do PCZ Sp. z. o. o. z pismem o przygotowanie i przedłożenie:  

- analizy opisowej przedstawionego materiału, która uwzględniłaby również aspekt 

zwiększenia dochodów Spółki, 

- zestawień za okres 01.01.2020-29.02.2020 r., które nie będą obejmować środków 

finansowych przekazywanych przez powiat otwocki w formie udziałów. 
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21. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Otwockiego Towarzystwa Bluesa i Ballady  

z dn. 17.04.2020 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. 

22. Przyjęto Sprawozdanie z likwidacji Ogniska Wychowawczego „Świder” 

im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku.  

Wypełniając zapis § 3 uchwały Nr 98/XIII/19 Rady Powiatu w Otwocku 

z dnia 14 listopada 2020 r. w sprawie likwidacji Ogniska Wychowawczego „Świder” 

im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku  przy ul. Mickiewicza 43/47, Sprawozdanie 

zostaje przekazane  do Rady Powiatu w Otwocku. 

23. Wyrażono zgodę na skierowanie do Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, 

Dyrektorów Wydziałów Starostwa, Kierowników Biur Starostwa pisma w sprawie 

wstrzymania do odwołania podejmowania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących 

i inwestycyjnych 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu    

Cezary Łukaszewski 


