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SPRAWOZDANIE 

z pracy Zarządu Powiatu Otwockiego 

w okresie od dnia 14 maja 2020 r. do 3 czerwca 2020 r. 

 

W wyżej wymienionym okresie odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu (Nr 92/20, 93/20, 

94/20, 95/20, 96/20). 

 

I. Zaopiniowano następujące projekty uchwał Rady Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 93/20 z dnia 21.05.2020 r.  

1. Wyrażenia zgody na sprzedaż dziewięciu lokali mieszkalnych w budynku przy ul. 

Pułaskiego 7B w Otwocku wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących 

własność Powiatu Otwockiego 

2. Zmieniającą uchwałę nr 42/VII/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Otwocku. 

3. Rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Otwockiego. 

4. Rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Otwockiego reprezentowanego 

przez Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku. 

 

Protokół Nr 94/20 z dnia 27.05.2020 r.  

5. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z Powiatowym Centrum Zdrowia 

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

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

6. Zmieniającą uchwałę Nr 247/XXXII/2002 w sprawie ustalenia wysokości diet dla 

radnych Rady Powiatu w Otwocku oraz zasad jej przyznawania i wypłacania. 

7. Zmieniającą uchwałę Nr 9/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji 

Gospodarki, Zasobu i Środowiska. 

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

Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 

Protokół Nr 95/20 z dnia 29.05.2020 r.  

9. 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. 

 

II. Zostały podjęte następujące uchwały Zarządu Powiatu dotyczące: 

 

Protokół Nr 93/20 z dnia 21.05.2020 r.  

10. Udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu 

otwockiego; dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności 

w kwocie:  

1) Spółka Wodna Stara Wieś   - 2 800,00 zł;      

2) Spółka Wodna Południe   - 7 000,00 zł;     

3) Spółka Wodna Pogorzel   - 8 400,00 zł;     

4) Spółka Wodna Podbiel   - 7 000,00 zł;  

5) Spółka Wodna Majdan   - 6 000,00 zł;   

6) Spółka Wodna Dąbrówka   - 7 000,00 zł;    

7) Spółka Wodna Centrum   - 2 800,00 zł;    

8) Spółka Wodna Celestynów Południe  - 4 200,00 zł;    

9) Spółka Wodna Celestynów Północ  - 4 200,00 zł;    

10) Spółka Wodna Wiązowna Kościelna  - 4 200,00 zł;    

11) Spółka Wodna Zakręt    - 4 200,00 zł; 
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12) Spółka Wodna Wiązowna Północna  - 2 800,00 zł; 

13) Spółka Wodna Ostrów   - 7 500,00 zł. 

11. 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 94/20 z dnia 27.05.2020 r.  

12. 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 95/20 z dnia 29.05.2020 r.  

13. Przedłużenia zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z siedzibą 
w Karczewie – na czas nieokreślony. 

 

Protokół Nr 96/20 z dnia 03.06.2020 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. Wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu pomieszczeń w budynku 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie z dotychczasowymi 

najemcami - w celu zwiększenia dochodów jednostki organizacyjnej. 

16. Wyrażenia zgody na usunięcie dwóch drzew z gatunku sosna z terenu nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, ozn. jako dz. ew. nr 4/7 w obr. 118 

w Otwocku – teren Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”.  

17. Wykonania uchwały nr 292/XXXVIII/14 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 21 sierpnia 

2014 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości 

oznaczonej jako działka nr ew. 13/13 z obrębu 5 w Otwocku; z ceną wywoławczą 

w wysokości 410.000,00 zł. 

 

III. Zarząd Powiatu przyjął następujące ustalenia: 

 

Protokół Nr 92/20 z dnia 18.05.2020 r.  

18. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy z biegłym rzeczoznawcą – p. Patrykiem 

Leszczyńskim Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw na wykonanie 1 operatu 

szacunkowego w kwocie 495,00 zł; (sprawa dotyczy wykonania operatu szacunkowego 

działki zajętej pod część ul. Poznańskiej w Otwocku). 

19. Postanowiono o zgłoszeniu Starosty Cezarego Łukaszewskiego jako kandydata jst. do 

Powiatowej Rady Rynku Pracy na lata 2020-2024. 

20. Dokonano analizy wydatków majątkowych i bieżących na 2020 r. – propozycja 

oszczędności. Wprowadzono zmiany w Planie wydatków majątkowych na 2020 rok 

stanowiącym załącznik do projektu uchwały 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. 

 

Protokół Nr 93/20 z dnia 21.05.2020 r.  

21. Przyjęto zasady i terminy uruchomienia placówek: Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy Nr 1, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 i Młodzieżowy 

Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” opisane we wniosku Oświaty Powiatowej w Otwocku – 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 maja 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczeniem COVID-19.  

22. W związku z pismem Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Moniki Chudek wyrażono zgodę na 

realizację płatności dodatku motywacyjnego za miesiąc czerwiec br. dla nauczycieli ZS 

Nr 2. 
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23. Wyrażono zgodę na zawarcie z Panem Krzysztofem Myszką prowadzącym działalność 
pod firmą „MK INWEST Krzysztof Myszka” umowy o dzieło na wycenę 9 lokali 

mieszkalnych zlokalizowanych w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7B. 

24. Wyrażono zgodę na zlecenie wykonania przeglądów stanu technicznego budynków oraz 

czyszczenie i udrażnianie rynien w budynkach stanowiących własność Powiatu 

Otwockiego – budynki wielorodzinne zlokalizowane w Otwocku przy ul. Koszykowej 4 

i ul. Komunardów 10.  

25. Wyrażono zgodę na zlecenie wykonania przeglądów stanu technicznego budynków, 

czyszczenie i udrażnianie rynien oraz zawarcie umowy na usługi asenizacyjne 

w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa – budynki usługowe i budynki 

mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane  w Otwocku ul. Warszawska, Kochanowskiego 

10, Armii Krajowej 8, Żurawiej 13a, Samorządowej 16/20, w gminie Karczew, Wygoda 

3, oraz w Józefowie ul. Otwocka 3.  

26. Wyrażono zgodę na wykonanie dokumentacji, tj. opracowania aktualizacji ewidencji 

gruntów dla dz. 53/6, 53/7, z obr. 156 oraz 1/1, 1/4, 2/11 i 2/14 z obr. 43 w Otwocku 

stanowiących własności Powiatu Otwockiego. 

27. Wyrażono zgodę na opublikowanie oferty Otwockiego Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego z dn. 07.05.2020 r. w zakresie ratownictwa i ochrony ludności 

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. 

28. Zatwierdzono: 

- bilans jednostki budżetowej i samorządowej zakładu budżetowego, 

- zestawienie zmian w funduszu jednostki, 

- rachunek zysków i strat, 

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

- informację dodatkową. 
29. W wyniku analizy tematu: Projekt PPP w zakresie budowy nowej siedziby Starostwa 

Powiatowego, Zarząd odłożył podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie.  

30. Postanowiono o zgłoszeniu Sekretarza Andrzeja Soleckiego jako kandydata powiatu 

otwockiego do Powiatowej Rady Rynku Pracy na lata 2020-2024; (tym samym 

odstąpiono od decyzji Zarządu z posiedzenia dn. 18.05.2020 r., prot. Nr 92/20 

o wytypowaniu Starosty jako kandydata do PRRP). 

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

Dyrektorów Wydziałów Starostwa, Kierowników Biur Starostwa pisma 

doprecyzowującego pkt 5, 7, 8 z pisma Nr S.OS.V.0023.46.2020 Przewodniczącego 

Zarządu w sprawie wstrzymania do odwołania podejmowania zobowiązań w zakresie 

wydatków bieżących i inwestycyjnych. Przyjęto następujące zapisy:  

- wstrzymać zawieranie nowych umów zleceń i o dzieło realizowanych ze środków 

przeznaczonych  na  bezosobowe   wynagrodzenia - §4170 oraz rozważyć możliwość 
wypowiedzenia umów już zawartych, 

- wstrzymać planowane remonty, a w stosunku do remontów nakazanych decyzją PSSE  

(Sanepidu) i Państwowej Straży Pożarnej wystąpić o przesunięcie terminu realizacji na 

przyszłe lata – ograniczenie nie dotyczy remontów bieżących sprzętu biurowego 

i pojazdów oraz usuwania awarii a także przeglądów wynikających z odrębnych 

przepisów, 

- ograniczyć  do minimum delegacje i szkolenia wyjazdowe wykorzystując szkolenia on-

line –  kierowanie pracownika na szkolenie on-line realizujemy na dotychczasowych 

zasadach. 
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Protokół Nr 94/20 z dnia 27.05.2020 r.  

32. Przejęto sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego 

z organizacjami pozarządowymi oraz  z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2019 rok”. 

Sprawozdanie zostało przekazane Radzie Powiatu Otwockiego.   

33. Wyrażono zgodę na zakup nagród książkowych dla finalistów Powiatowych Konkursów 

Ekologicznych „Woda bogactwem Rezerwatu Świder” o wartości 1.500,00 zł. 

34. Wyrażono zgodę na przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na 

wykonanie mapy do celów prawnych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. 

z 1998 r. nr 133 poz. 872 z późn. zm.) z rozliczeniem powierzchni faktycznie zajętej pod 

drogę publiczną (powiatową) ul. 3 Maja w Józefowie w nieruchomości oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 155, 154/4 obr. 24. 

35. W związku z pismem z dnia 20.04.2020 r. firmy DROMACC Maciej Białoszewski 

wyrażono pozytywną opinię do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2743W w m. Człekówka”. 

36. W związku ze złożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pogorzeli uproszczoną ofertą 
realizacji zadania publicznego: Ratownictwo i ochrona ludności, które zawiera się 
w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  

pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie: Wzmocnienie potencjału 

ratowniczego jednostki OSP Pogorzel i akcja informacyjna dla mieszkańców w związku 

z istniejącym zagrożeniem chemicznym na terenie gminy Osieck, postanowiono 

przekazaniu o  środków finansowych na rzecz OSP Pogorzel w wysokości 10.000,00 zł 

na zakup aparatów powietrznych z butlą stalową i maską oraz kombinezonów 

chemoodpornych. 

37. Wyrażono zgodę na montaż szlabanu parkingowego na terenie Starostwa od ul. 

Rzemieślniczej w Otwocku. 

38. Zdecydowano aby do odwołania wstrzymać Dyrektorom i Kierownikom upoważnienia 

w zakresie składania wniosków i zamówień na zakupy i usługi do kwoty 500,00 zł.   

39. Dokonano weryfikacji strony internetowej www.powiat-otwocki.pl. 

40. Zdecydowano o pisemnym wystąpieniu do gmin z zapytaniem czy wyrażają 
zainteresowanie utworzeniem związku powiatowo-gminnego w zakresie transportu 

zbiorowego. 

 

Protokół Nr 95/20 z dnia 29.05.2020 r.  

41. Zdecydowano o przekazaniu pisma do Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego 

w temacie 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 w sprawie 

wprowadzenia projektu uchwały na najbliższą sesję po wcześniejszym skierowaniu do 

Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska, Komisji Budżetowej oraz Komisji Zdrowia, 

Rodziny i Bezpieczeństwa. 

 

Protokół Nr 96/20 z dnia 03.06.2020 r.  

42. Wyznaczono Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do przejęcia 

obowiązków w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów 

zlikwidowanego z dniem 31.12.2019 r. Ogniska Wychowawczego „Świder” im. 

Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. 

43. W związku z pismem Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Otwocku Joanny 

Michalczyk wyrażono zgodę na zatrudnienie w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 

w Otwocku pracownika na zastępstwo dozorcy z uwagi na usprawiedliwioną 
nieobecność w pracy, oraz zatrudnienie na czas nieokreślony pracownika obsługi – 

robotnika do pracy lekkiej. 
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44. W związku z pismem p.o. Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Karczewie Marty 

Winiarek w sprawie udzielenia pomocy finansowej przy organizacji półkolonii dla dzieci 

z terenu gminy Karczew stwierdzono, że organizacja półkolonii dla dzieci z terenu 

gminy Karczew nie wpisuje się w zakres zadań realizowanych przez powiat.  

Ewentualna współpraca powiatu i Centrum Kultury i Sportu w Karczewie nawiąże się 
przy innych projektach związanych z zadaniami publicznymi o charakterze 

ponadgminnym. 

45. Wyrażono zgodę na dofinansowanie zadania publicznego, realizowanego przez 

Otwockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizację zadania publicznego 

w 2020 roku pt.: Ratownictwo i ochrona ludności w 2020 na podstawie oferty złożonej 

dn. 07.05.2020 r. w kwocie 10.000,00 zł. 

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu 

  Cezary Łukaszewski  


