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SPRAWOZDANIE

z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego

w okresie od dnia 23 kwietnia 2020 r. do 13 maja 2020 r.

W wyżej wymienionym okresie odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu (Nr 89/20,
90/20, 91/20).

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące:

Protokół Nr 91/20 z dnia 13.05.2020 r.
1. Pozbawienia kategorii części drogi powiatowej Nr 2744W – Człekówka – Ponurzyca –

Osieck; (propozycja pozbawienia kategorii części drogi powiatowej Nr 2744W –
Człekówka – Ponurzyca – Osieck oznaczonej jako działki nr ew. 1540 z obr. Ponurzyca,
gm. Celestynów, nr ew. 51/5, 51/7 i 51/4 z obr. Osieck, gm. Osieck wiąże się z zapisami
art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych stanowiącym, iż do
dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż określone w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1,
stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib
gmin między sobą, a ww. droga nie spełnia tej delegacji. Pozbawienie ww. drogi
kategorii drogi powiatowej następuje w celu wyłączenia jej z użytkowania. Pismem Nr
S.OS.0330.40.2020 z dn. 13.05.2020 r. Starosta wystąpił do zarządów powiatów
ościennych, gmin Celestynów i Osieck z prośbą o wydanie opinii w sprawie
pozbawienia kategorii części drogi powiatowej Nr 2744W – Człekówka – Ponurzyca –
Osieck, oznaczonej jako działki nr ew. 1540 z obr. Ponurzyca, gm. Celestynów, nr ew.
51/5, 51/7 i 51/4 z obr. Osieck, gm. Osieck).

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące:

Protokół Nr 90/20 z dnia 06.05.2020 r.
2. Wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w przedszkolach specjalnych w SOSW Nr 1

i SOSW Nr 2, dla których Powiat Otwocki jest organem prowadzącym.
3. Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Otwocku do występowania o środki, podpisania umowy, realizacji i rozliczenia
Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

4. Zatwierdzenia Planu Pracy na 2020 rok dla Środowiskowego Domu Samopomocy
w Otwocku.

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. Zmiany Uchwały Nr CLXXVIII/67/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Otwocku; (zmiana dotyczy
włączenia Koordynacji Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu do Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Protokół Nr 91/20 z dnia 13.05.2020 r.
7. 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.
8. Zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Miasta Józefowa na lata

2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.
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III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia:

Protokół Nr 89/20 z dnia 29.04.2020 r.
9. W myśl pisma Nr S.OS.V.0023.46.2020 z dnia 23.04.2020 r. w sprawie wprowadzenia

ograniczenia wydatków bieżących i inwestycyjnych, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1
w Otwocku wystąpił z pismem o wyrażenie zgody na wypłatę najlepszym uczniom ZS
Nr 1 stypendium za wyniki w nauce. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wypłatę
stypendium.

10. W związku z pismem Bractwa Strzelców Kurkowych LECHITY w sprawie
dofinansowania Jubileuszu 25-lecia powstania Bractwa, zdecydowano o rozpatrzeniu
sprawy we wrześniu br. z uwagi na  obecną sytuację epidemiczną w kraju

11. W związku z pismem firmy APJ Obsługa Inwestycji Piotr Kurczych, wyrażono
pozytywną opinię do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 270823W
ul. Spacerowej i ul. Kresowej w m. Duchnów, Gmina Wiązowna”.

12. Zaakceptowano treść autopoprawki do projektu uchwały Nr 4 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 na XIX sesję Rady Powiatu Otwockiego dnia 30 kwietnia 2020 r.

13. W związku z pismem Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Roberta Soszyńskiego
wyrażono pozytywną opinię dla:
- pozbawienia ul. Relaksowej na odc. od ul. Wąwozowej do ul. M. Rosnowskiego
kategorii drogi gminnej, w celu jednoczesnego zaliczenia jej do kategorii dróg
powiatowych,
- zaliczenia ul. M. Rosnowskiego i ul. Korbońskiego do kategorii dróg powiatowych.

14. Postanowiono o przekazaniu korespondencji do Rady Powiatu Otwockiego w sprawie
sytuacji szpitali powiatowych w Polsce, w tym Powiatowego Centrum Zdrowia Sp.
z o.o. w restrukturyzacji; (pismo Nr S.OS.V.0023.170.1.2019-2020 Przewodniczącego
Zarządu i odpowiedź Ministerstwa Zdrowia).

15. Zaakceptowano treść autopoprawki do projektów uchwał:
- 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.,
- 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.,
- Nr 3 w sprawie poręczenia kredytu bankowego dla Powiatowego Centrum Zdrowia
Spółka z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku przy ul. Batorego 44,
- Nr 5 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na
które zostaną przeznaczone środki PFRON,
- Nr 6 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu „Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Otwockim na lata 2020-
2022”,
- Nr 7 w sprawie przyjęcia Programu „Seniorzy w Powiecie Otwockim 2020-2023”,
- Nr 8 w sprawie 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,
- Nr 9 w sprawie 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 na XIX sesję Rady Powiatu Otwockiego dnia 30
kwietnia 2020 r.
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16. W związku z pismem członka Zarządu PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji Michała
Mrówki wyrażono zgodę na przedłużenie do 31 maja 2020 r. terminu płatności noty
księgowej Nr 27/12/2019 z dnia 15 stycznia 2020 r. bez naliczania odsetek.

17. Omówiono proponowane zasady obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Otwocku
oraz jednostek organizacyjnych powiatu otwockiego.

Protokół Nr 90/20 z dnia 06.05.2020 r.
18. Pozytywnie zaopiniowano Regulamin korzystania z Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Otwocku w trakcie epidemii COVID-19 w przedmiocie otwarcia biblioteki.
19. Pozytywnie zaopiniowano Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok.

Dokument został przekazany do Rady Powiatu Otwockiego.
20. Wyrażono zgodę na zabezpieczenie w ramach budżetu powiatu otwockiego

wymaganego wkładu własnego w wysokości 6.000,00 zł dla dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9iv”
Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”
z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej dla uczestników projektu
„Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez
uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”
realizowanego w ramach Poddziałania 9.2.1.

21. Zapoznano się z pismem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji
Inwestycji Region Centralny informujące o dokumentacji projektowej i materiałów
przetargowych w zakresie planowanych do budowy w ramach Projektu pn. „Prace na
linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa-
Otwock-Dęblin-Lublin, etap II” skrzyżowań  dwupoziomowych w miejscowości
Józefów (ul. Werbeny – Brucknera oraz Cicha-Matejki).
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, termin spotkania w ww. sprawie stron powiatu,
gminy Józefów z PKP PLK zostanie uzgodniony w terminie późniejszym.

22. Nie wyrażono zgody na podpisanie umowy z firmą BITUNOVA Sp. z o.o. na dostawę
emulsji kationowej C65 B3 PU/RC.

23. Nie wyrażono zgody na podpisanie umowy z konsorcjum firm Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. i „ALTOR” Sp. z o.o. na sukcesywną dostawę
mieszkanki mineralno-asfaltowej warstwy wiążącej i ścieralnej.

24. Postanowiono o pisemnym wystąpieniu do Burmistrza Karczewa w sprawie
zabezpieczenia 50% wkładu własnego celem realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 2724W Karczew-Janów” w latach 2020-2021; pismo
Nr S.OS.V.0023.51.2020.

25. Wyrażono pozytywną opinię dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2724W Karczew-Janów” i zabezpieczenie w budżecie powiatu środków finansowych
na jego realizację w latach 2020-2021.

26. W związku z pismem Biura Projektów TRASA sp. z o.o. wyrażono pozytywną opinię do
wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 na terenie
gminy Karczew, z uwagą ZDP w Otwocku, tj.:
- w związku z opracowaną koncepcją przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na
odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do drogi wojewódzkiej nr 801, zasadnym byłoby
zaprojektowanie jako rozwiązanie docelowe lub jeden z wariantów skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 801 z drogą gminną nr 271720 – ul. Częstochowską w m. Otwock
Mały, na skrzyżowanie typu rondo z wlotem w planowane przedłużenie ul. Narutowicza
od strony północno-wschodniej. Uwaga dotyczy miejsca zlokalizowanego pomiędzy
kilometrażem 25+300 – 25+400.
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27. Wyrażono zgodę na uhonorowanie trzech wyróżniających się w służbie pracowników
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku nagrodą w kwocie po
2.000,00 zł, oraz Komendanta PSP w Otwocku w kwocie 4.000,00 zł.
Środki finansowe z przeznaczeniem na nagrody z dz. promocji.

28. Wyrażono zgodę na dofinansowanie zadania publicznego realizowanego przez Otwockie
Towarzystwo Bluesa i Ballady na realizację zadania publicznego w 2020 roku
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.:
„Otwockie Zaduszki Bluesowe, pamięci Miry Kubasińskiej” w kwocie 2.500,00 zł.

29. Wyrażono zgodę na uruchomienie nowej strony internetowej www.powiat-otwocki.pl
z rekomendacją nt. pozostawienia zdjęć członków Zarządu na stronie głównej.

30. Przyjęto dekretację Przewodniczącego Rady o wycofaniu projektu uchwały w sprawie
przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Rodziny
i Bezpieczeństwa oraz w sprawie zmian w uchwale Nr 11/II/18 Rady Powiatu
Otwockiego z dnia 6 grudnia 2018 r.

Protokół Nr 91/20 z dnia 13.05.2020 r.
31. W związku z pismem Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku

Agnieszki Wieczorek postanowiono o zachowaniu w budżecie środków w wysokości
50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ze środków PFRON, zaś pozostałe
środki finansowe z zadań zleconych pozostają do dyspozycji i realizacji przez dyrektora
placówki.

32. W związku z pismem Dyrektor Domów dla Dzieci Małgorzaty Woźnickiej wyrażono
zgodę na wdrożenie w Domach dla Dzieci w Otwocku planowanych w 2020 roku
podwyżek wynagrodzeń dla pracowników w granicach kwot pozostających w budżecie
jednostki, warunkując decyzję faktycznym przyjęciem w każdej placówce dodatkowych
2 dzieci z innych powiatów.

33. W związku z pismem Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karczewie Ireny Krucz
odmówiono używania od maja br. samochodu prywatnego Pracownika do celów
służbowych. Samochody będące w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Otwocku i jednostek pomocy społecznej winny być wykorzystywane do celów
służbowych, bez używania samochodu prywatnego Pracownika.

34. Wyrażono zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty 72.917,00 zł na
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (2 etaty) zatrudnionych w PCPR
po likwidacji Ogniska Wychowawczego „Świder” oraz utworzenie od 01.06.2020 r.
nowego stanowiska pracy – instruktora ds. zajęć sportowych, oraz kwoty 7.778,00 zł na
opłatę z tytułu trwałego zarządu za 2020 rok.

35. Wyrażono zgodę na zorganizowanie dla 8 osób robót publicznych w 2020 roku
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Otwocku.

36. Wyrażono zgodę na druk banerów promocyjnych w kwocie 2.706,00 zł, na których
umieszczone zostaną podziękowania dla służb medycznych oraz wolontariuszy
pracujących podczas pandemii koronowirusa, a także promocji platformy
otwockwkoronie.pl. oraz zawieszenie banerów na billboardach reklamowych.

37. W związku z pismem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobieniach-
Jeziorach odmówiono sfinansowania projektu „Sto dębów na setne urodziny”.

38. W związku z pisemnym protestem z dnia 04.05.2020 r. mieszkańców Otwocka dot.
rozpoczętej 29 kwietnia 2020 r. budowie masztu stacji bazowej telefonii komórkowej na
działce w Otwocku wskazano Wydział Architektury i Budownictwa do przedłożenia
Zarządowi pisemnych wyjaśnień w ww. sprawie.
Następnie Zarząd Powiatu przekaże wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie do
Przewodniczącego Rady.

39. Wyrażono zgodę na dokonanie zamówienia na usługę szkoleniową dot. wdrożenia
i zastosowania Pracowniczych Planów Kapitałowych i przystąpienie do szkolenia on-
line przez pracowników Kadr oraz pracownika Płac Wydziału Finansowego.

www.powiat-otwocki.pl
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40. W związku z pismem Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr 1
im. K. I. Gałczyńskiego Joanny Michalczyk wyrażono zgodę na przeprowadzenie
czyszczenia wszystkich kanałów wentylacyjnych w budynku Liceum.

41. W związku z zamiarem aplikowania o środki zewnętrzne w ramach działania 4.2.
Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej – budynku Starostwa Powiatowego przy ul Górnej 13 wyrażono zgodę na
przeznaczenie kwoty 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania studium
wykonalności.

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski


