RAPORT O STANIE POWIATU OTWOCKIEGO w 2018

M A J 2 0 1 9 r.

ZARZĄD POWIATU
w Otwocku
03-400 Otwock, ul. Górna 13
tel, (22) 778-13-00
ffcx (22) 778-13-02
Raport o stanie
Powiatu Otwockiego
I.

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511); (dalej u.s.p.) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja
przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie
działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk,
programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Działając na
podstawie art. 30a ust. 3 u.s.p. rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe
wymogi dotyczące raportu. W odniesieniu do raportu za rok 2018 r. Rada Powiatu
w Otwocku nie skorzystała z powyższego uprawnienia, w związku z powyższym raport został
przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne wskazane w ustawie.

II.

Podstaw ow e d an e dotyczące pow iatu

Nazwa
Siedziba władz
Okres, którego
dotyczy raport
Liczba mieszkańców
wg stanu na dzień
30 czerwca 2018 r.
(tj. według ostatnich
dostępnych danych
GUS)

Krótki opis sytuacji
demograficznej

Powierzchnia
Czy w porównaniu do
roku poprzedzającego
rok sprawozdawczy
doszło do zmiany
granic powiatu. Jeżeli
tak wskazać zakres
zmian.
Podział
administracyjny
Podstawowe dane
finansowe w układzie
porównawczym na

Powiat Otwocki
Otwock, ul. Górna 13
1 stycznia - 31 grudnia 2018 r.

123.850

Niewielki wzrost liczby ludności, dzięki migracji i znaczącemu
wzrostowi w części północnej powiatu - Wiązowna, Józefów. Na
pozostałym obszarze spadek liczby ludności zwłaszcza
w Otwocku, Karczewie. Wzrost odsetka ludności w wieku
poprodukcyjnym, zwłaszcza Karczew, Otwock, SobienieJeziory. Malejący odsetek dzieci i młodzieży.
615,74 km2

Nie było zmian granic.

Ogółem 8 gmin.
2 gminy miejskie - Józefów, Otwock.
1 gmina miejsko-wiejska - Karczew.
5 gmin wiejskich - Celestynów, Osieck, Kołbiel, SobienieJeziory, W iązowna.
Wykonane dochody
2 0 1 7 - 135.769.078,54 zł
w tym majątkowe - 19.053.590,20 zł
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koniec 2018 i 2017 r.

III.
Lp.

2 0 1 8 - 145.269.730,18 zł.
w tym majątkowe - 18.701.163,14 zł
Wykonane wydatki
2 0 1 7 - 132.768.246,10 zł
w tym majątkowe - 27.887.980,07zł
2018-151.231.402,82 zł
w tym majątkowe - 36.896.758,36 zł

Wykonanie uchwał Rady Powiatu - uchwały podjęte w 2018 r.

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
237/XXXIl/18 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

1.

238/XXXII/18 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian
w uchwale Nr 230/XXX/l 7 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 21 grudnia 2017 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm.
2.

3.

239/XXXII/18 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian
w uchwale Nr 231/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018 - 2031

4.

240/XXXII/18 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Józefów

5.

241/XXXII/18 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Karczew

Informacja o wykonaniu
- wykonanie powierzone
Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej
- z 4 kontroli przeprowadzono
2 kontrole,
- protokół Komisji Rewizyjnej
z kontroli - 19.06.2018 r.,
przedstawiony Radzie Powiatu
podczas XXXIX/18 sesji
11.09.2018 r. - bez uwag
- protokół Komisji Rewizyjnej
z kontroli - 28.08.2018 r.,
przedstawiony Radzie Powiatu
podczas XL/18 sesji
16.10.2018 r. - bez uwag
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- zrealizowano uchwałę
w zakresie budżetu Zespołu
Szkół EkonomicznoGastronomicznych
i Powiatowego Młodzieżowego
Domu Kultury,
- wykonano dot. Powiatowego
Urzędu Pracy,
- wykonana w zakresie budżetu.
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- zrealizowano uchwałę
w zakresie budżetu Zespołu
Szkół EkonomicznoGastronomicznych,
- wykonana w zakresie budżetu.
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- uchwała zrealizowana.
- uchylona uchwałą Nr
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251/XXXIV/18
6.

7.

8.

9.
10.

242/XXXII/l 8 z dnia 8 lutego r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Wiązowna
243/XXXII/18 z dnia 8 lutego 2018 r. 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, wchodzącego
w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych
244/XXXII/l 8 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia do realizacji w latach 2018-2020 projektu
pn. „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych
z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług
socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie
włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2
Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania
9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020
245/XXXII/18 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Otwockiego oznaczonej jako działka ewidencyjna
nr 31/2 o po w. 0,1689 ha z obr. 165 w Otwocku
246/XXXIl/18 z dnia 8 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę
Nr 160/XXI/17 z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie
powołania doraźnej Komisji Statutowej

11.

247/XXXII/18 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu
Otwockiego dla niepublicznych szkół posiadających
uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek
oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystywania

12.

248/XXXIII/l 8 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie
odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym
stosunku pracy

13.

249/XXXIV/18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu,
- uchwrała zrealizowana.
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- wykonano na podstawie
umowy Nr 69/CRU/2018/OŚ
z dnia 08.03.2018 r.

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- zadania i ich realizację
uwzględniono w przekazanym
Radzie Powiatu w Otwocku
Sprawozdaniu z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku za 2018
rok wraz z wykazem potrzeb na
2019 rok

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- uchwała wykonana.
- wykonanie powierzone
Przewodniczącemu Rady
Powiatu
- dokonano zmiany składu
osobowego Komisji
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- akt prawa miejscowego:
publikacja w Dz. Urz. Woj.
Maz. 01.03.2018 r., poz. 2154
- uchwała jest w realizacji
bezterminowo.
- wykonanie powierzone
Przewodniczącemu Rady
Powiatu
- doręczono uchwałę wraz z
uzasadnieniem Prezydentowi
Miasta Otwocka oraz
zainteresowanemu radnemu,
znak sprawy: SRP.0004.12.2018
- wykonanie powierzone
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w uchwale Nr 230/XXX/l 7 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 21 grudnia 2017 r. - Uchwala Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm.

14.

15.

250/XXXIV/l 8 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian
w uchwale Nr 231/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018 - 2031,
z późn. zm.
251/XXXIV/18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Karczew

16.

252/XXXIV/l 8 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON

17.

253/XXXV/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian
w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 21 grudnia 2017 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm.

18.

254/XXXV/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian
w uchwale Nr 231/X XX /17 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018 - 2031,
z późn. zm.

Zarządowi Powiatu
- zrealizowano uchwałę
w zakresie budżetu Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 1
i Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii „Jędruś”,
- wykonano dot. Powiatowego
Urzędu Pracy,
- wykonana w zakresie budżetu.
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- wykonana w zakresie budżetu.

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu,
- uchwała zrealizowana.
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- zmieniona uchwałami Nr:
285/XXXlX/18 oraz 22/111/18
- zadania i ich realizację
uwzględniono w przekazanym
Radzie Powiatu w Otwocku
Sprawozdaniu z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku za 2018
rok wraz z wykazem potrzeb na
2019 rok
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- zrealizowano uchwałę
w zakresie budżetu Zespołu
Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2,
Oświaty Powiatowej,
Gimnazjum Nr 21, Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 1,
- wykonano dot. Powiatowego
Urzędu Pracy,
- wykonana w zakresie budżetu.
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- zrealizowano uchwałę
w zakresie inwestycji Zespołu
Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół
Nr 2,
- wykonana w zakresie budżetu.
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19.

20.

21.

22.

255/XXXV/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie
powierzenia Gminie Karczew prowadzenia zadania
w zakresie zarządzania drogami powiatowymi Nr 2724W,
2730W, 2728W, 2729W w wioskach: Janów, Łukówiec,
Kępa Nadbrzeska, Ostrowiec, Glinki w granicach
administracyjnych sołectw w zakresie budowy chodników
256/XXXV/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie
udzielenia dotacji celowej dla Gminy Karczew na
dofinansowanie zadania w zakresie zarządzania drogami
powiatowymi Nr 2724W, 2730W, 2728W, 2729W
i budowę przy tych drogach chodników w granicach
administracyjnych sołectw w wioskach: Janów, Łukówiec,
Kępa Nadbrzeska, Ostrowiec i Glinki
257/XXXV/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Otwocki
niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność
osób fizycznych, położonych w miejscowości Izabela,
gm. Wiązowna, oznaczonych w ewidencji gruntów jako
działki ew. 77/5 o pow. 0,0053 ha, nr 80/5 o pow. 0,0149
ha, nr 83/23 o pow. 0,0034 ha, nr 79/5 o pow. 0,0227 ha,
nr 81/5 o pow. 0,0073 ha, nr 82/5 o pow. 0,0103 ha z obr.
Izabela gm. Wiązowna
258/XXXV/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie
udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas
nieokreślony z dotychczasowymi najemcami lokali
w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej
w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7B, oznaczonej jako
działki ew. nr 46/11, 46/12, 46/17, 46/20 w obr. 143
w Otwocku

23.

259/XXXV/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie
ustalenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu
dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie
powiatu otwockiego oraz sposobu jej rozliczania

24.

260/XXXV/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie
ustalenia regulaminu dotyczącego dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Otwocki

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- uchwała zrealizowana.

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- uchwała zrealizowana.

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- wykonana w części - nabycie
działek w Izabeli w drodze
darowizny, pozostały jeszcze
trzy działki.

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- uchwała wykonana - umowy
z lokatorami zostały podpisane.

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- akt prawa miejscowego:
publikacja w Dz. Urz. Woj.
Maz. 16.05.2018 r., poz. 5333
- wykonana Rada Powiatu
ustaliła zasady udzielania
dofinansowań dla spółek
wodnych ze środków powiatu,
zgodnie z zapisami ustawy
Prawo wodne. Pomoc finansowa
w formie dotacji celowej
udzielana będzie na podstawie
umowy.
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- akt prawa miejscowego:
publikacja w Dz. Urz. Woj.
Maz. 16.05.2018 r., poz. 5334
- uchwała jest w realizacji
bezterminowo.
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25.

261/XXXV/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego
funduszu na nagrody dla nauczycieli szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Otwocki

26.

262/XXXV/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów,
wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska
kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku
realizacji tych zajęć, określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych,
doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru
godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
263/XXXVI/l 8 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podziału
Powiatu Otwockiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich
granic, nadania numerów okręgom wyborczym i określeniu
liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym

27.

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- akt prawa miejscowego:
publikacja w Dz. Urz. Woj.
Maz. 16.05.2018 r., poz. 5335
- uchwała jest w realizacji
bezterminowo.
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- akt prawa miejscowego:
publikacja w Dz. Urz. Woj.
Maz. 16.05.2018 r., poz. 5336
- uchwała jest w realizacji
bezterminowo.

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- akt prawa miejscowego:
publikacja w Dz. Urz. Woj.
Maz. 11.06.2018 r., poz. 6097

28.

264/XXXVI/l 8 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku
Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału
województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku
Województwa Mazowieckiego

- wykonanie powierzone
Przewodniczącemu Rady
Powiatu
- przekazano uchwałę
Marszałkowi Województwa
Mazowieckiego, znak sprawy:
SRP.0004.32.2018

29.

265/XXXVI/l 8 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie
zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku
przy ul. Konopnickiej 3 od obowiązku realizacji
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
266/XXXVl/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie
zwolnienia dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu
Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku przy
ul. Poniatowskiego 10 od obowiązku realizacji
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
267/XXXVI/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie
gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach
przez powiatowe jednostki budżetowe prowadzące
działalność oświatową
268/XXXVI/l 8 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie

— wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- uchwała jest w realizacji do 31
sierpnia 2021 r.

30.

31.

32.

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- uchwała jest w realizacji do 31
sierpnia 2022 r.
- utrata mocy na podstawie
uchwały Nr 280/XXXVIII/l 8
- uchwała zrealizowana.
- wykonanie powierzone
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33.

udzielenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako
działka ew. nr 94/5 o pow. 0,0430 ha z obr. 9 w Karczewie,
dla której w Sądzie Rejonowym w Otwocku prowadzona
jest księga wieczysta W A 10/00051022/8
269/XXXVI/l 8 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian
w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku z
dnia 21 grudnia 2017 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm.

Zarządowi Powiatu
- uchwała zrealizowana.

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- zrealizowano uchwałę
w zakresie budżetu Zespołu
Szkół EkonomicznoGastronomicznych,
- wykonana w zakresie budżetu.
- rozpatrzono i zatwierdzono
sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z wykonania
budżetu Powiatu Otwockiego za
2017 rok

34.

270/XXXVII/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Otwockiego za 2017 rok

35.

271/XXXVII/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku
za 2017 rok

- udzielono absolutorium dla
Zarządu Powiatu w Otwocku za
2017 rok

36.

272/XXXVII/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. - Uchwała
Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm.

37.

273/XXXVII/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
zmian w uchwale Nr 231/X X X /17 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na
lata 2018 - 2031, z późn. zm.
274/XXXVII/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
powierzenia Gminie Celestynów prowadzenia zadania
w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2713W
i budowę przy tej drodze zatoki autobusowej, azylu dla
pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej
w Starej Wsi oraz udzielenia dotacji celowej Gminie
Celestynów na dofinansowanie tego zadania
275/XXXVII/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie
powierzenia Gminie Kołbiel prowadzenia zadań w zakresie
zarządzania drogami powiatowymi Nr 2736W, 2739W
i budowie przy tych drogach chodników oraz udzielenia
dotacji celowej Gminie Kołbiel na dofinansowanie tych
zadań

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- zrealizowano uchwałę
w zakresie budżetu Zespołu
Szkół Nr 2 i Młodzieżowego
Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”,
- wykonana w zakresie budżetu.
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu,
- wykonana w zakresie budżetu.

38.

39.

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu,
- uchwała została zrealizowana.
Gmina Celestynów zrealizowała
zadanie.

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu,
- uchwała niezrealizowana. Gmina
nie wyraziła zgody na prowadzenie
zadań inwestycji. Dotacja została
cofnięta uchwałą Nr 19/111/18
w sprawie zmiany uchwały Nr
230/XXX/17 Rady Powiatu z dnia
21 grudnia 2017 r. uchwała
budżetowa Powiatu Otwockiego na
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2018 rok.
40.

41.

42.

43.

44.

45.

276/XXXVlI/18 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres
10 lat z dotychczasowym użytkownikiem nieruchomości
ozn. jako część dz. ew. nr 51/3, 51/7, 51/8, 51/9 obr. 48
w Józefowie, dla której prowadzona jest księga wieczysta
nr W A 10/00057204/0
277/XXXVIII/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie
zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. - Uchwała
Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm.
278/XXXVIII/l 8 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie
zmian w uchwale Nr 231/X XX /17 Rady Powiatu w
Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata
2018 - 2031, z późn. zm.
279/XXXVIII/l 8 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat
Otwocki w 2018 roku
280/XXXVIII/l 8 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie
gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach
przez powiatowe jednostki budżetowe prowadzące
działalność oświatową
281/XXXIX/18 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie
zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. - Uchwała
Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm.

46.

282/XXXIX/18 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie
zmian w uchwale Nr 231/XX X /17 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na
lata 2018 - 2031, z późn. zm.

47.

283/XXXIX/18 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie
powierzenia Gminie Wiązowna prowadzenia zadania

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- uchwała wykonana - Zarząd
Dróg Powiatowych zawarł
umowę.
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- wykonana w zakresie budżetu.
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- wykonana w zakresie budżetu.

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- wykonana w zakresie budżetu.
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- uchwała jest w realizacji
bezterminowo.
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- zrealizowano uchwałę
w zakresie budżetu
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii „Jędruś”,
Gimnazjum Nr 21, Zespołu
Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2,
Liceum Ogólnokształcące im.
K.I. Gałczyńskiego, Oświata
Powiatowa, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1,
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy Nr 2 i
niepubliczne,
- wykonana w zakresie budżetu.
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- zrealizowano uchwałę
w zakresie inwestycji Zespołu
Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2,
Liceum Ogólnokształcące im.
K.I Gałczyńskiego,
- wykonana w zakresie budżetu.
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu,
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową
Nr 2702W na terenie gminy Wiązowna w zakresie budowy
ciągów pieszo-rowerowych, chodników oraz dróg
rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz
bieżącym utrzymaniem tej drogi w celu poprawy
bezpieczeństwa na drodze
284/XXXLX/18 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie
przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy
Zastępczej w Powiecie Otwockim na lata 2018 - 2020”

285/XXXIX/l 8 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr 252/XXXIV/l 8 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na
które zostaną przeznaczone środki PFRON
286/XXXIX/18 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
obiektów pływających w 2019 r.

- uchwała nie została
zrealizowana. Gmina nie
zawarła z powiatem
porozumienia/umowa.

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- zadania i ich realizację
uwzględniono w przekazanym
Radzie Powiatu w Otwocku
Sprawozdaniu z efektów pracy
Organizatora Rodzinnej Pieczy
Zastępczej za 2018 rok.
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu,
- uchwała zrealizowana.

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- akt prawa miejscowego:
publikacja w Dz. Urz. Woj.
Maz. 04.10.2018 r., poz. 9379

287/XXXIX/l 8 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Otwockiego, położonej w Starej Wsi, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 673 o pow.
1,3394 ha z obr. Stara Wieś na rzecz Polskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o.
288/XXXIX/l 8 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie
przekazania skargi

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- wykonana - służebność
przesyłu.

289/XL/18 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian
w uchwale Nr 230/XXX/l 7 Rady Powiatu w Otwocku z
dnia 21 grudnia 2017 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm.

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- zrealizowano uchwałę
w zakresie budżetu Gimnazjum
Nr 21, Zespołu Szkół Nr 2,
Liceum Ogólnokształcące im.

- wykonanie powierzone
Przewodniczącemu Rady
Powiatu
- przekazano skargę oraz uchwałę
wraz z uzasadnieniem Radzie
Nadzorczej Powiatowego
Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
oraz przekazano uchwałę wraz z
uzasadnieniem Skarżącej, znak
sprawy: SRP. 1511.1.2018
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54.

290/XL/18 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian
w uchwale Nr 231/XXX/17 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018 - 2031,
z późn. zm.

-

55.

291 /X L/18 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie
ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu
z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w
przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

-

-

K.I Gałczyńskiego.
- wykonano dot. Powiatowego
Urzędu Pracy,
- wykonana w zakresie budżetu.
wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- zrealizowano uchwałę
w zakresie projektu Zespołu
Szkół EkonomicznoGastronomicznych,
- wykonana w zakresie budżetu.
wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
akt prawa miejscowego:
publikacja w Dz. Urz. Woj.
Maz. 30.10.2018 r., poz. 10385
zmieniona uchwałą Nr 15/11/18
- bieżąca realizacja zadania
przez cały 2019 r.
wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
akt prawa miejscowego:
publikacja w Dz. Urz. Woj.
Maz. 30.10.2018 r., poz. 10386

292/XL/18 z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca
uchwałę Rady Powiatu w Otwocku w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatu Otwockiego

-

57.

293/XL/l 8 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie
przekazania skargi

- wykonanie powierzone
Przewodniczącemu Rady
Powiatu
- przekazano skargę oraz uchwałę
wraz z uzasadnieniem
Prezydentowi Miasta Otwocka
oraz przekazano uchwałę wraz z
uzasadnieniem Skarżącemu,
znak sprawy: SRP.1511.2.2018

58.

1/1/18 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku

- dokonano wyboru
Przewodniczącego Rady
Powiatu w Otwocku

59.

2/1/18 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Otwocku

- dokonano wyboru
Wiceprzewodniczących Rady
Powiatu w Otwocku

60.

3/1/18 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru
Starosty Otwockiego

- dokonano wyboru Starosty
Otwockiego

61.

4/1/18 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru
Wicestarosty Otwockiego

- dokonano wyboru Wicestarosty
Otwockiego

62.

5/1/18 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru
Członków Zarządu Powiatu w Otwocku

- dokonano wyboru Członków
Zarządu Powiatu w Otwocku

56.

-
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63.

6/11/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej

- powołano Komisję Rewizyjną
ustalając jej zakres i skład
osobowy oraz wybierając jej
Przewodniczącego
- zm. uchwałą Nr 17/11/18

64.

7/11/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

- powołano Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji ustalając jej
zakres i skład osobowy oraz
wybierając jej
Przewodniczącego

65.

8/11/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Budżetowej

- powołano Komisję Budżetową
ustalając jej zakres i skład
osobowy oraz wybierając jej
Przewodniczącego
- zmieniona uchwałą Nr 18/II/18

66.

9/11/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Gospodarki, Zasobu i Środowiska

- powołano Komisję Gospodarki,
Zasobu i Środowiska ustalając
jej zakres i skład osobowy oraz
wybierając jej
Przewodniczącego

67.

10/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

- powołano Komisję Edukacji,
Kultury i Sportu ustalając jej
zakres i skład osobowy oraz
wybierając jej
Przewodniczącego

68.

11/11/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa

- powołano Komisję Zdrowia,
Rodziny i Bezpieczeństwa
ustalając jej zakres i skład
osobowy oraz wybierając jej
Prze wodni czącego
- zmieniona uchwałą Nr 16/11/18

69.

12/11/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia
wiceprzewodniczących rady do wystawiania polecenia
wyjazdu służbowego dla przewodniczącego rady

- upoważniono
Wiceprzewodniczące Rady
Powiatu

70.

13/11/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru
delegata Powiatu Otwockiego do Związku Powiatów
Polskich

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- dokonano wyboru delegata
Powiatu Otwockiego do
Związku Powiatów Polskich

71.

14/11/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia
wysokości wynagrodzenia dla Starosty Otwockiego

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- ustalono wysokość
wynagrodzenia dla Starosty
Otwockiego
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72.

15/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr 291/XL/18 w sprawie ustalenia na rok 2019
wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku
odstąpienia od usunięcia pojazdu

73.

16/11/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę
Nr 11/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa
17/11/18 z dnia 6 grudnia2018 r. zmieniająca uchwałę
Nr 6/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej
18/11/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę
Nr 8/11/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania
Komisji Budżetowej
19/111/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian
w uchwale Nr 230/XXX/l 7 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 21 grudnia 2017 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu
Otwockiego na 2018 rok, z późn. zm.

74.

75.

76.

77.

20/111/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian
w uchwale Nr 231/XX X /17 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018 - 2031,
z późn. zm.

78.

21/111/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- akt prawa miejscowego:
publikacja w Dz. Urz. Woj.
Maz. 14.12.2018 r., poz. 12523
- bieżąca realizacja zadania
przez cały 2019 r.
- dokonano zmiany składu
osobowego Komisji
- dokonano zmiany składu
osobowego Komisji
- dokonano zmiany składu
osobowego Komisji
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- zrealizowano uchwałę
w zakresie budżetu
Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii „Jędruś”, Zespołu
Szkół Nr 1, Zespołu Szkół
Nr 2, Liceum
Ogólnokształcącego im. K.I.
Gałczyńskiego, Oświaty
Powiatowej, Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 1,
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 2 i
Zespołu Szkół EkonomicznoGastronomicznych,
- wykonano dot. Powiatowego
Urzędu Pracy,
- wykonana w zakresie budżetu.
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- zrealizowano uchwałę
w zakresie projektu i inwestycji
Liceum Ogólnokształcącego im.
K.I. Gałczyńskiego,
- wykonana w zakresie budżetu.
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- uchwała zrealizowana
w 2019 r. - rozbudowa szatni
w Zespołu Szkół Nr 1,
- wykonana w zakresie budżetu.
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79.

22/111/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr 252/XXXIV/l 8 Rady Powiatu w Otwocku z
dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które
zostaną przeznaczone środki PFRON

80.

23/111/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego,
położonej w Otwocku, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka ew. nr 25/4 o pow. 0,0330 ha z obr. 61 na
rzecz PGE Dystrybucja S.A.
24/111/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania
skargi

81.

82.

25/111/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Programu
współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2019 rok

IV.

Lp.

1.

2.

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- zadania i ich realizację
uwzględniono w przekazanym
Radzie Powiatu w Otwocku
Sprawozdaniu z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku za 2018
rok wraz z wykazem potrzeb na
2019 rok
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu,
- oczekuje na wykonanie - PGE
nie podpisało jeszcze protokołu
uzgodnień.
- wykonanie powierzone
Przewodniczącemu Rady
Powiatu
- przekazano skargę oraz uchwałę
wraz z uzasadnieniem Staroście
Otwockiemu oraz przekazano
uchwałę wraz z uzasadnieniem
Skarżącemu, znak sprawy:
SRP.1511.3.2018
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- sprawozdanie z realizacji
Programu za 2018 rok Zarząd
Powiatu przedkłada Radzie
Powiatu nie później niż do dnia
31 maja 2019 roku

Wykonanie uchwał Rady Powiatu - uchwały podjęte przed 1 stycznia 2018 r.
ale obejmujące swym zakresem 2018 r.

Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot)
207/XXV/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu
Otwockiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r.”

Informacja o wykonaniu
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- realizacja zadań
- monitoring wdrażania Programu

273/XXXVI/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie
przyjęcia powiatowego programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych na lata 2014-2020

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- sprawozdanie z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku za 2017
rok wraz z wykazem potrzeb na
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2018 rok przedstawione Radzie
Powiatu podczas XXXV/18
sesji 26.04.2018 r. - bez uwag
296/XXXIX/14 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie
przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata
2014-2020”

3.

46/V/15 z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia
„Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla
Powiatu Otwockiego na lata 2015-2017”
4.

5.

6.

148/XX/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia do realizacji w latach 2017-2018 projektu
pn. „Aktywni w życiu i w pracy” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi
priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem. Działania 9.1 Aktywizacja społecznozawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020
173/XXIII/l 7 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie
Otwockim na lata 2017-2018

- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- w I kwartale każdego roku
przedstawia się Radzie Powiatu
raport z realizacji Strategii,
- brak realizacji ze względu na
brak wskazania w Regulaminie
Organizacyjnym Starostwa
Powiatowego w Otwocku,
Wydziału/Biura
odpowiedzialnego za realizację
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu
- sprawozdanie z efektów pracy
organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej za rok 2017
przedstawione Radzie Powiatu
podczas XXXV/18 sesji
26.04.2018 r. - bez uwag.
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu,
- zadania i ich realizację
przedstawiono Radzie Powiatu
w Otwocku w Sprawozdaniu
z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Otwocku wraz z wykazem
potrzeb na 2019 rok.
- wykonanie powierzone
Zarządowi Powiatu,
- sprawozdanie z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Otwocku za 2017
rok wraz z wykazem potrzeb na
2018 rok przedstawione Radzie
Powiatu podczas XXXV/18
sesji 26.04.2018 r. - bez uwag
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V.

Wykonanie
Powiatu.

strategii/programu

rozwoju

o

kierunkach

działania

Zarządu

Nazwa dokumentu

Strategia Rozwoju Powiatu na lata 2014-2020

Tryb i data przyjęcia
(ze wskazaniem
ewentualnych zmian
dokumentów)

Strategia Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2014-2020,
przyjęta przez Radę Powiatu w Otwocku w dniu 23 października
2014 roku, uchwała Nr 296/XXXIX/14.

Podstawowe założenia

Strategia Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2014-2020 jest
podstawowym
instrumentem
długofalowego
zarządzania
jednostką samorządu terytorialnego, określającym wizję
i strategiczne kierunki rozwoju powiatu.

Realizacja założeń
przyjętych
w dokumencie wg stanu
na dzień 31 grudnia
2018 r.

W celu urzeczywistnienia zapisów zawartych w wizji powiatu
oraz efektywnej realizacji misji sformułowano cel główny Wielofunkcyjny rozw ój powiatu oraz cztery cele strategiczne.
Każdemu celowi strategicznemu przypisano cele operacyjne oraz
zadania i wskaźniki monitorowania realizacji celów przyjętych
w Strategii.
Poniższe cele strategiczne:
1. Budowanie tożsamości i świadomości lokalnej.
2. Wspieranie integracji społecznej.
3. Zdelimitowanie obszaru powiatu.
4. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu są
elementem kompleksowej polityki rozwoju powiatu.
Cele operacyjne:
1. Kształtowanie świadomości ekologicznej.
2. Inicjowanie i koordynowanie współpracy w zakresie
dziedzictwa kulturowego.
3. Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb
mieszkańców.
4. Podejmowanie
działań
na
rzecz
współpracy
międzysektorowej.
5. Określenie pasm aktywności gospodarczej.
6. Kreowanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
i innowacyjności.
7. Poprawa jakości, bezpieczeństwa ruchu i przepustowości
szlaków komunikacyjnych.
8. Rozwój szeroko-pasmowego intemetu.
Cel strategiczny 1: Budowanie tożsamości i świadomości
lokalnej
Cel operacyjny 1: Kształtowanie świadomości ekologicznej
Zgodnie z zapisami wizji rozwoju, teren powiatu ma być
obszarem realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego, a nie
jest to możliwe bez odpowiednio wysokiej świadomości
ekologicznej (zarówno osób decydujących o rozwoju, jak
i całego społeczeństwa). Dlatego też w ramach tego celu zakłada
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się następujące kierunki działań:
• koordynowanie współpracy (m. in. samorządów, placówek
edukacyjnych, organizacji społecznych) w zakresie działań
proekologicznych,
• wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i dorosłych;
ponieważ zakłada się, iż na terenie powiatu działalność
gospodarcza powinna sprzyjać wdrażaniu rozwoju
zrównoważonego, to powinna być prowadzona edukacja
przedsiębiorców (bądź przyszłych przedsiębiorców)
w zakresie szans i możliwości prowadzenia działalności
należącej do szerokiej gamy biogospodarki,
• prowadzenie, wspólnie z gminami, akcji informacyjnych
na temat: gospodarki ściekowej (w tym przydomowych
oczyszczalni ścieków) oraz możliwości przeciwdziałanie
zanieczyszczeniom powietrza, zwłaszcza pochodzącym
z niskiej emisji, poprzez promowanie alternatywnych
źródeł energii,
• współpraca przy organizowaniu szkoleń dla rolników
zainteresowanych produkcją żywności prozdrowotnej np.
wspólnie z ośrodkami doradztwa rolniczego (ODR)
i gminami powiatu,
• rozpowszechnianie informacji dotyczących obowiązku
utrzymania, urządzeń wodnych, w tym: inicjowanie
powoływania spółek wodnych, wspieranie i nadzór nad ich
działalnością,
• prowadzenie akcji informacyjnych i uświadamiających
z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
powiatu.
Cel operacyjny 2: Inicjowanie i koordynowanie współpracy
w zakresie dziedzictwa kulturowego
Dziedzictwo
kulturowe
to
istotny
element
rozwoju
zrównoważonego, stąd też w Strategii rozwoju powiatu
otwockiego
znalazły
się
zapisy
dotyczące
bogatego
i zróżnicowanego dziedzictwa tego obszaru. Dziedzictwo
kulturowe z jednej strony pozwala bowiem na budowanie
i wzmacnianie tożsamości lokalnej, z drugiej zaś staje się szansą
dla rozwoju gospodarczego, w tym turystyki. W ramach
niniejszego celu zaplanowano następujące kierunki działań:
• koordynowanie imprez związanych z poznawaniem
i promowaniem dziedzictwa kulturowego (zakłada się
prowadzenie wspólnego powiatowego kalendarza takich
imprez oraz wspólną informację i promocję),
• współorganizowanie
(z
gminami,
organizacjami
społecznymi) imprez cyklicznych promujących kulturę,
folklor, historię (np. Wesele Kołbielskie, Noc Muzeów,
Powiatowy Festiwal Kultury),
• współpraca z gminami na rzecz opracowania i wdrażania
lokalnych standardów urbanistycznych, promujących
tradycyjne budownictwo,
• współpraca z jst, organizacjami pozarządowymi (w tym
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LGD) na rzecz powołania skansenu i/lub parku
kulturowego, w tym kultury kołbielskiej, jako najbardziej
rozpoznawalnej z tego obszaru,
• odtwarzanie lub tworzenie nowych ścieżek rowerowych,
spacerowych szlaków turystycznych, na bazie atrakcyjnych
miejsc krajobrazowych i historycznych.
Cel strategiczny 2: Wspieranie integracji społecznej
Cel operacyjny 1: Dostosowanie infrastruktur} społecznej
do potrzeb mieszkańców
Jest to cel bezpośrednio nawiązujący do problemów wykluczenia
i włączenia społecznego, a w jego ramach zaplanowano:
• rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej (na terenie każdej
gminy) dostosowanej do potrzeb lokalnych,
• rozwój i modernizacja zaplecza dla usług zdrowotnych,
w tym szczególnie Powiatowego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o.,
• rozwój zaplecza dla usług około zdrowotnych, w tym
szczególnie powiązanych z aktywnym wypoczynkiem,
• zwiększenie dostępności obiektów użyteczności publicznej
(w tym obiektów Powiatowego Centrum Zdrowia
Sp. z o.o.) dla osób niepełnosprawnych (w tym szczególnie
niesłyszących, niedowidzących, poruszających się na
wózkach inwalidzkich) i o ograniczonych zdolnościach
motorycznych (np. poruszających się o kulach lub
z pomocą laski) - w tym poprzez usunięcie barier
architektonicznych,
• tworzenie miejsc integracji społecznej, dostosowanych do
potrzeb lokalnych - dostępnych i przyjaznych (w tym
architektonicznie) dla korzystających.
Ceł operacyjny 2: Podejmowanie działań na rzecz
współpracy międzysektorowej
W ramach tego celu przewiduje się działania mające na celu
inicjowanie i wspieranie różnych typów współpracy (w tym
partnerstw) na różnych poziomach (między powiatem a gminami
oraz pomiędzy gminami) pomiędzy różnymi grupami
interesariuszy
zewnętrznych
jst
(np.
NGOsami,
przedsiębiorstwami, społecznością lokalną, także LGD).
Działania te mają służyć efektywniejszemu rozwiązywaniu
problemów społecznych i świadczeniu społecznych usług
publicznych (tj. edukacyjnych, zdrowotnych oraz zabezpieczenia
społecznego).
Cel strategiczny 3: Zdelimitowanie obszaru powiatu
Cel operacyjny 1: Określenie pasm aktywności gospodarczej
Jest to cel, który ma priorytetowe znaczenie dla harmonijnego
i długofalowego rozwoju powiatu otwockiego. Jak wskazano
w Diagnozie, powiat charakteryzuje się dość zróżnicowanymi
uwarunkowaniami
rozwoju
(w
tym
uwarunkowaniami
naturalnymi) dlatego też zakłada się wyznaczenie (wspólnie
z gminami) pasm pożądanych aktywności gospodarczych dla
powiatu. Ważne jest, iż wyznaczone w skali powiatu pasma
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rozwoju muszą zostać przeniesione do gminnych dokumentów
planistycznych
(studiów
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów).
Analiza dokonana na potrzeby niniejszej Strategii wskazuje na
potrzebę wyznaczenia, co najmniej, następujących pasm:
• rozwoju rolnictwa (w tym dla produkcji żywości
prozdrowotnej),
• rozwoju usług (w tym innowacyjnych, szczególnie pasmo
oparte o możliwości rozwoju usług na potrzeby
Narodowego Centrum Badań Jądrowych z siedzibą
w Świerku),
• rozwoju turystyki (w tym wskazanie węzłów np. Otwock,
Józefów
jako
miejsc
szczególnie
atrakcyjnych
i powiązanych z nimi atrakcji kulturowych, historycznych,
naturalnych),
• turystycznego wykorzystania rzeki Świder, zarówno
przybrzeżnych walorów przyrodniczych jak i samej rzeki
(np. do rozwoju turystyki kajakowej),
• koordynowanie
opracowania
pełnych
pakietów
turystycznych, ze zróżnicowaną ofertą dostosowaną do
potrzeb,
• rozwoju lecznictwa, w tym z uwzględnieniem szczególnej
roli Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.,
• wypoczynku opartego o usługi zdrowotne i około
zdrowotne
(np.
odnowa
biologiczna,
kosmetyka,
relaksacja, zdrowy tryb życia),
• obszarów chronionych, ze wskazaniem, jakie funkcje dla
rozwoju mogą pełnić (w tym szczególnie czy i jaki rodzaj
turystki może się rozwijać),
• obszarów wyłączonych z zabudowy (zarówno ze względu
na ograniczenia wynikające z uwarunkowań naturalnych,
np. tereny zalewowe, jak i ochronę krajobrazu).
Cel operacyjny 2: Kreowanie warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości i innowacyjności
Ten cel operacyjny jest ściśle związany z poprzednim celem
i celem dotyczącym edukacji ekologicznej. Teren powiatu
powinien
stać
się
obszarem
innowacyjnym,
ale
w obrębie pożądanych rodzajów działalności gospodarczej dla
tego terenu, tj.: upraw o podwyższonych standardach jakości,
przetwórstwa rolno-warzywnego, turystyki, usług leczniczych
i okołoleczniczych. Tworzenie warunków dla rozwoju tych
działalności powinno polegać na:
• promocji innowacyjnych przedsiębiorstw z terenu powiatu
(np. podczas Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego),
• tworzeniu wspólnej (z przedsiębiorcami i gminami)
i spójnej oferty promocyjnej powiatu prezentującej lokalny
potencjał rozwojowy,
• wspieraniu rozwoju instytucji otoczenia biznesu,
• wspieraniu rozwoju i promocji przedsiębiorstw rodzinnych,
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• inicjowaniu
i
współorganizowaniu
szkoleń
dla
przedsiębiorców,
• wdrażaniu innowacji o charakterze organizacyjnym
w
starostwie
powiatowym
(np.
rozszerzenie
funkcjonalności biletomatu. rozwijanie katalogu e-usług)
mające na celu doskonalenie pracy Urzędu.
Cel strategiczny 4: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
powiatu.
Cel operacyjny 1: Poprawa jakości, bezpieczeństwa ruchu
i przepustowości szlaków komunikacyjnych
Ponieważ, jak wskazuje analiza danych statystycznych,
mieszkańcy powiatu otwockiego są w dużej mierze związani
z
warszawskim rynkiem pracy, to priorytetowe znaczenie
*
zyskują szlaki komunikacyjne i szybkość dojazdu do stolicy.
Działania powiatu w tym zakresie powinny dotyczyć:
• wspierania działań na rzecz poprawy połączeń kolejowych
(jakość taboru, dostosowanie rozkładów jazdy do potrzeb,
szybkość dojazdu do Warszawy, połączenie kolei
z transportem samochodowym i rowerowym, jako
dojazdowym do stacji kolejowych),
• działań na rzecz budowy, rozbudowy oraz zwiększania
bezpieczeństwa ruchu i przepustowości (bezkolizyjne
skrzyżowania)
szlaków
drogowych,
zarówno
o znaczeniu krajowym jak i lokalnym,
• działań informacyjnych i edukacyjnych na rzecz zmiany
stylu dojazdów do pracy i korzystania z transportu
zbiorowego.
Cel operacyjny 2: Rozwój szerokopasmowego internetu
Jak wskazuje analiza danych statystycznych, na terenie powiatu
występuje zróżnicowany dostęp do internetu, szczególnie
szerokopasmowego. Ponieważ współcześnie nie jest możliwe
prowadzenie innowacyjnej działalności gospodarczej bez
dostępu do szerokopasmowych sieci, a także ponieważ jest coraz
więcej dostępnych e-usług, a szczególnie na obszarach
podmiejskich dużych miast (a takim obszarem jest powiat
otwocki) coraz częściej osiedlają się specjaliści wysokiej klasy,
którzy mogą pracować zdalnie i przesyłać drogą elektroniczną
wyniki swoich prac, to kluczowego znaczenia nabiera rozwój
sieci szerokopasmowej na terenie powiatu. Także szersze
wprowadzanie e-usług (również w zakresie e-zdrowia) związane
jest z dostępem
do internetu, w tym
szczególnie
szerokopasmowego. Obecnie na terenie powiatu realizowane są
różnorodne działania w tym zakresie, które w dalszych latach
będą kontynuowane i rozszerzane (np. projekty realizowane
w ramach działania 8.3. POIG przez Powiat Otwocki
w partnerstwie z gminami: Sobienie-Jeziory i Wiązowna, Gminę
Celestynów, Józefów, Karczew).
Najważniejsze działania CEL STRATEGICZNY 1
Cel operacyjny 1:
podejmowane w roku
przekazywanie środków na edukację ekologiczną - m.in.
2 0 18 r.
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powiat przekazuje
10 000,00 zł - dofinansowanie
Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na
działania
związane
z
ochroną
przyrody,
walorów
krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz
działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład Mazowieckiego
Zespołu
Parków
Krajobrazowych.
Środki
finansowe
przeznaczone
były
na
zadania:
Powiatowy
Konkurs
Przyrodniczy dla dzieci z terenu MPK, akcja Sprzątania Świata
201, plener plastyczny „Malowany Październik”, Dzień Otwarty
MPK,
- powiat przekazuje 1 500,00 zł na zakup nagród książkowych
dla laureatów Warsztatów Ekologicznych „Spotkania nad
Świdrem”,
rozpowszechnianie informacji dotyczących obowiązku
utrzymania urządzeń wodnych, w tym inicjowanie powołania
spółek wodnych, wspieranie ich m.in. poprzez przekazywanie
dotacji ok. 70 000,00 zł na dofinansowanie Spółek Wodnych,
pomoc w formie dotacji celowej na dofinansowanie prac
z zakresu bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych.
Cel operacyjny 2:
koordynowanie imprez związanych z poznawaniem
i promowaniem dziedzictwa kulturowego - m.in., Membrana Festiwal nad Rzeką organizowane w ramach Powiatowego
Festiwalu Kultury; Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych; Plener
Rzeźbiarski; Organizacja i przeprowadzenie Festiwalu Pieśni
i Piosenek pn. SACROSONG 2018 - Otwock; Organizacja
Powiatowego Dnia Wojska Polskiego na Dąbrowieckiej Górze;
Festiwal Otwock Blues Bazar; Otwockie Zaduszki Bluesowe,
pamięci Miry Kubasińskiej;
- ścieżki rowerowe, spacerowe szlaki turystyczne - na bieżąco
aktualizacja map turystycznych, ile środków przekazanych na
ten cel.
CEL STRATEGICZNY 2
Cel operacyjny 1:
realizacja 3 projektów dofinansowanych ze środków UE
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI „Jakość
życia” dla Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”:
- poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych
wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Otwocku poprzez modernizację i doposażenie poradni
neurologicznej, poradni urologicznej, poradni ginekologiczno położniczej z mammografią, poradni laryngologicznej dla
dorosłych, poradni laryngologicznej dla dzieci, poradni
okulistycznej oraz poradni leczenia zeza realizowane
w partnerstwie z Przychodnią Medycyny Rodzinnej Centrum
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Otwocku - wartość
projektu ogółem 4.947.506,00 zł, w tym dofinansowanie
4.376.580,34 zł,___________________________________________
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- poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych
wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
w Otwocku poprzez modernizację i doposażenie poradni
onkologicznej, poradni kardiologicznej oraz przychodni
rejonowej przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku w zakresie POZ
wartość projektu ogółem 5.831.464,99 zł,
w tym
dofinansowanie 4.938.222,84 zł,
- poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych
wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o
w Otwocku poprzez modernizację i doposażenie poradni
chirurgicznej,
poradni
dermatologicznej,
poradni
endokrynologicznej oraz Przychodni Rejonowej w Otwocku przy
ul. Mickiewicza 8 z zapleczem laboratoryjnym oraz RTG w
zakresie POZ - wartość projektu ogółem 2.593.155,00 zł, w tym
dofinansowanie 2.289.867,64 zł,
- na bieżąco powstają na terenie powiatu otwockiego siłownie
zewnętrzne,
- usuwane są bariery architektoniczne w Powiatowym Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. poprzez wykonanie remontu podjazdu do
szpitala,
- realizacja projektu dofinansowanego z UE w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś IX Wspieranie włączenie
społecznego i walka z ubóstwem, 9.2. Usługi społeczne i usługi
opieki zdrowotnej, 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług
społecznych
pn.
„Poprawa
funkcjonowania
osób
niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez
uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia
dziennego” - wartość ogółem projektu 2.794.921,99 zł, w tym
dofinansowanie 2.235.937,59 zł.
CEL STRATEGICZNY 3
Cel operacyjny 1:
turystyczne wykorzystanie rzeki Świder — Klub Sportowy
Winners - Spływ Kajakowy „Zadbajmy o Świder” Powiat
4000,00 zł.
Cel operacyjny 2:
- organizowanie Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego, we
współpracy z Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w
Józefowie im. Alcide de Gasperi oraz Klubem Nowej
Gospodarki, gdzie nagradzane są wyróżniające się lokalne firmy
i organizacje pozarządowe,
- organizowanie wraz z Izbą Przedsiębiorców Powiatu
Otwockiego szkoleń dla przedsiębiorców - w ramach akcji
„Poranna kawa z ...” realizowanej w ramach Forum
Gospodarczego Powiatu Otwockiego, m.in. obyły się szkolenia
dot. RODO.
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CEL STRATEGICZNY 4
- wspieranie działań na rzecz poprawy połączeń kolejowych,
- działania na rzecz budowy, rozbudowy oraz zwiększania
bezpieczeństwa ruchu i przepustowości m.in. poprzez realizację
zadania pn. „Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul.
Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul.
Sikorskiego, na odcinku od km. 0+000 do km 1 +708,58 wraz
z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie gminy
Otwock i Józefów, powiat otwocki”, wartość inwestycji ok.
30.000.000,00 zł.__________________________________________

VI.

Budżet obywatelski.

Powiat nie skorzystał z tej formy udziału społeczności lokalnej.
VII.

Realizacja zadań powiatu, wraz z informacją o realizacji polityk, programów
i strategii dotyczących tych zadań.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy
w innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Edukacja publiczna.

Dla zadania
/program.

nie

została

opracowana

polityka/strategia

1. Oświata Powiatowa w Otwocku.
2. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego
w Otwocku.
3. Zespół Szkół N r 1 w Otwocku.
4. Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Otwocku;
5. Zespół
Szkół
Ekonomiczno-Gastronomicznych
im. Stanisława Staszica w Otwocku.
6. Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21 w Otwock.
7. Specjalny
Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
Nr
1
im. Marii Konopnickiej w Otwocku.
8. Specjalny
Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
Nr
2
w Otwocku.
9. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie.
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Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

10. Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury im. Michała
Elwiro Andriollego w Otwocku.
11. Powiatowa
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Otwocku.
1. Prowadzenie szkół ponadpodstawowych i specjalnych oraz
placówek pracy pozaszkolnej zgodnie z przepisami prawa
oświatowego.
2. Przygotowanie szkół ponadpodstawowych do reformy
edukacji, która ma być wdrożona od roku szkolnego
2019/2020. Zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych,
symulacja naboru, arkuszy organizacyjnych i planów lekcji.
Prowadzenie rozeznania co do kadry pedagogicznej, która
winna być zatrudniona w związku z podwójnym naborem
od 1 września 2019 r.
3. Podpisanie
przez
Powiat
Otwocki
porozumienia
z Województwem Mazowieckim w sprawie realizacji przez
uczniów Technikum Nr 1 w Zespole Szkół EkonomicznoGastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku i Technikum
Nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Otwocku praktyk lub staży zawodowych oraz
wyposażenie powyższych szkół w pomoce dydaktyczne
w ramach projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa
zawodowego”.
Realizacja zadania do chwili obecnej nie została rozpoczęta.
4. Aplikowanie
przez
Zespół
Szkół
EkonomicznoGastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku i Zespół
Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku
o środki unijne w ramach konkursu nr RPMA. 10.03.01IP.01-14-073/18 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla
rozwoju regionu Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe,
Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego.
5. Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego do
planowanej budowy hali sportowej w Zespole Szkół Nr 2
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku i projektu szatni
w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku.
Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kotłowni w' Zespole Szkół
Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku” Wykonano
dokumentację projektową, przeprowadzono roboty budowlane
na budowę kotłowni. Wykonano gazociąg i przyłączono do
sieci dystrybucyjnej. Zadanie zostało wykonane w 100%
w kwocie 307 206,19 zł.
Zadanie inwestycyjne pn. „Program funkcjonalno-użytkowy
hali sportowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Marii SkłodowskiejCurie w Otwocku” Przygotowano program funkcjonalnoużytkowy hali sportowej wraz z obliczeniem planowanych
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kosztów prac projektowych. Zadanie
w 100% w kwocie 32 000,00 zł.

zostało

wykonane

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława
Staszica w Otwocku
Zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana nawierzchni boiska
sportowego”. Przeprowadzono roboty budowlane związane
z wymiana nawierzchni boiska oraz nadzór inwestorki. Zadanie
zostało wykonane w 100% w kwocie 197 000,00 zł, w tym:
147 750,00 - dotacja celowa z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Wspierania Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”,
49 250,00 - udział własny.
Liceum Ogólnokształcące
w Otwocku

Nr

I im.

K.I.

Gałczyńskiego

Zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana parkietu w budynku
Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. K.I. Gałczyńskiego
w Otwocku”. Wykonano prace związane z wymianą parkietu
w budynku Liceum oraz nadzór inwestorski. Zadanie zostało
wykonane w 100 % w kwocie 574 953,83 zł.
Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku
Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa szatni w Zespole Szkół
Nr 1 w Otwocku wraz z przebudową części istniejącej”
(opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).
Zrealizowano wydatki za wypis z rejestru gruntów i wyrys
z mapy ewidencyjnej działki w kwocie 150,00 zł. Podpisano
umowę z
firmą architektoniczną na przygotowanie
dokumentacji
projektowo-kosztorysowej.
W
związku
z koniecznością dokonania dodatkowych uzgodnień w zakresie
stanu ochrony przeciwpożarowej, kwotę 142.000,00 zł
przeniesiono do planu finansowego wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/ program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy
w innym dokumencie
powiatu o takim

Pomoc społeczna.
1. „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
Powiatu Otwockiego na lata 2017-2018” został przyjęty
do realizacji uchwałą Nr 173/XXIII/17 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 30 marca 2017 r. Celem Programu
było: podniesienie świadomości społecznej oraz zmiany
postaw i stereotypów w zakresie zjawiska przemocy
w rodzinie, zwiększenie dostępu do specjalistycznego
poradnictwa oraz wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie, ograniczenie stosowania przemocy przez
sprawców. Program został zrealizowany na koniec 2018
roku.
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charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

2. „Aktywni w życiu i w pracy” program
współfinansowany ze środków EFS, przyjęty uchwałą
Nr 148/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 22
grudnia 2016 roku. Program był realizowany w okresie
01.01.2017 r. do dnia 30.06.2018 r. Celem Programu
była aktywizacja społeczno - zawodowa 41 osób
wykluczonych
lub
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym. Program był realizowany do 30.06.2018
roku. Po zakończeniu Programu cztery osoby
niepełnosprawne podjęły zatrudnienie.
3. Program „Akademia Rodzin w Powiecie Otwockim”
współfinansowany ze środków EFS został zatwierdzony
do realizacji uchwałą Nr 196/XXVI/17 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 13 lipca 2017 r. Realizacja Programu
przypada na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.
Celem Programu była poprawa funkcjonowania 30
rodzin zamieszkujących w powiecie otwockim poprzez
zindywidualizowane działania zapobiegające procesom
ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego tych
rodzin.
4. Projekt
„Poprawa
funkcjonowania
osób
niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez
uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie
wsparcia dziennego” współfinansowany ze środków
EFS, został przyjęty do realizacji uchwałą Nr
244/XXXII/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia
8 lutego 2018 roku. Celem Programu jest poprawa
funkcjonowania minimum 60 osób niesamodzielnych
z terenu powiatu otwockiego poprzez utworzenie
minimum 80 miejsc świadczenia usług społecznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

1. W 2018 roku w ramach Programu podjęto następujące
działania: zapewniono mieszkańcom powiatu dostęp do
specjalistycznego poradnictwa (Zespół Poradnictwa
Rodzinnego), zapewniono możliwość skorzystania
z oferty Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku
(kobiety i dzieci), dnia 26 września 2018 r. razem
z innymi podmiotami zorganizowano konferencję na
temat problematyki przeciwdziałania przemocy na
terenie powiatu otwockiego.
2. W ramach ścieżki wsparcia dla osób niepełnosprawnych
przeprowadzono trening kompetencji osobistych,
trening
kompetencji
życiowych,
zajęcia
psychoruchowe,
warsztaty
dotyczące
ekonomii
społecznej, trening pracy, grupę wsparcia, kursy
zawodowe, a w ramach ścieżki wsparcia dla osób
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żyjących w pieczy zastępczej przeprowadzono trening
kompetencji
społecznych,
trening
kompetencji
życiowych, trening dorosłości, wyjazd survivalowy,
trening pracy, grupę wsparcia.
3. W
ramach
Programu
uczestnicy
skorzystali
z bezpłatnego wsparcia doradcy zawodowego, mieli
przeprowadzoną diagnozę indywidualnych potrzeb
i potencjałów, wzięli udział w treningu kompetencji
życiowych,
społecznych,
rodzicielskich
i wychowawczych, coachingu rodzicielskim, skorzystali
z poradnictwa rodzinnego. Działania profilaktyczne
i terapeutyczno - edukacyjne dla dzieci obejmowały
trening zastępowania agresji lub integrację sensoryczną,
pracę z deficytami. Działania społeczno - kulturalno sportowe odbywały się poprzez wspólne wyjazdy tj.
wycieczki, wyjazd do restauracji, kina, teatru. Rodziny
były objęte wsparcie asystenta rodzinnego oraz
psychologów zatrudnionych w PCPR.
4. W Programie bierze udział łącznie 80 uczestników,
w tym: w Klubie Seniora 30 osób, w Domu Dziennego
Pobytu dla osób starszych 20 osób oraz 30 osób jest
objętych teleopieką. W 2018 roku uruchomiono
i doposażono Dom Dziennego Pobytu dla osób
Starszych oraz Klub Seniora, w ramach Klubu Seniora
przeprowadzono trening kompetencji społecznych,
trening kompetencji interpersonalnych, trening pamięci,
zajęcia fitness z elementami rehabilitacji, grupę
wsparcia, działania społeczno - kulturalne, warsztaty
zdrowego
odżywiania
i
samodzielnego
przygotowywania posiłków.
W ramach
Domu
Dziennego Pobytu przeprowadzono trening kompetencji
życiowych, warsztaty uspołeczniające, spotkania
tematyczne
z
prelegentem,
terapię
ćwiczeń
psychoruchowych, działania społeczno - kulturalne.
W ramach systemu teleopieki zakupiono i wdrożono
system teleopieki, obsługę systemu teleopieki oraz
wspomagające bezpośrednie usługi opiekuńcze.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategi a/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia

1.
2.
3.
4.

Nie
Nie
Nie
Nie

zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano

inwestycji.
inwestycji.
inwestycji.
inwestycji.

Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
„Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie
Otwockim na lata 2018-2020” został przyjęty uchwalą Nr
284/XXXIX/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 11 września
2018 roku. Celem Programu jest stworzenie spójnego
i skutecznego systemu pieczy zastępczej ze szczególnym
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danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy
w innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.

nastawieniem na tworzenie i rozwój rodzinnych form, tj.:
deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej, tworzenie nowych
podmiotów rodzinnej pieczy zastępczej, zmniejszenie liczby
dzieci znajdujących się w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez kadrę instytucji,
stworzenie zaplecza w postaci wolnych miejsc w rodzinnej
pieczy
zastępczej,
podnoszenie
kompetencji
rodzin
zastępczych, rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej,
wsparcie dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,
rozbudowanie usług w zakresie pomocy specjalistycznej,
doskonalenie usług w zakresie instytucjonalnej pieczy
zastępczej, wsparcie procesu usamodzielnienia pełnoletnich
wychowanków pieczy zastępczej, powrót dziecka z pieczy
zastępczej do rodziny naturalnej lub wdrażanie procesu
przysposobienia.

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

W 2018 roku w ramach Programu zrealizowano następujące
działania: przeprowadzono szkolenia i warsztaty podnoszące
kompetencje wychowawcze rodzin zastępczych, umożliwiono
udział osobom współpracującym z rodzinami zastępczymi
w szkoleniach/ warsztatach podnoszących kompetencje
zawodowe, prowadzono kampanię promującą pieczę rodzinną,
pozyskiwano kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową
oraz rodzinę zastępczą zawodową, podjęto działania spełnienia
standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
w stosunku do dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy
zastępczej tj.: przekierowano dzieci do placówek typu
rodzinnego lub rodzinnej pieczy zastępczej, 'umieszczono
dzieci w rodzinnej formie pieczy zastępczej na terenie innego
powiatu, kwalifikowano dzieci do adopcji, umożliwiono
dzieciom powrót do rodziny biologicznej.

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Nie zrealizowano.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe

Wspieranie osób niepełnosprawnych.
„Powiatowy
Program
Działań
na
Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych na lata 2014-2020” został przyjęty do
realizacji uchwałą Nr 273/XXXVI/14 Rady Powiatu
w Otwocku z dnia 27 marca 2014 r. Celem Programu jest
szeroko rozumiana aktywizacja i zwiększenie udziału osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym
Powiatu Otwockiego.
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założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy
w innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Program jest w trakcie realizacji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, Powiatowy
Urząd Pracy w Otwocku, Starostwo Powiatowe w Otwocku.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

W 2018 roku w ramach Programu zrealizowano następujące
działania: zwiększono dostęp do zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny wypłacono dofinansowania dla 198 osób; zlikwidowano bariery
architektoniczne, techniczne oraz w komunikowaniu się wypłacono dofinansowania dla 41 osób; zapewniono osobom
niepełnosprawnym pełen dostęp do rehabilitacji społecznej,
kultury, sportu, rekreacji i turystyki wypłacono
dofinansowania dla trzech warsztatów terapii zajęciowej (111
uczestników), dofinansowano turnusy rehabilitacyjne dla 158
osób, dofinansowano imprezy turystyczno - rekreacyjne,
w których wzięło udział 39 osób; zwiększono aktywność
zawodową
osób
niepełnosprawnych
wypłacono
dofinansowanie jednej osobie niepełnosprawnej za szkolenie
zorganizowane przez PUP. Ponadto w 2018 roku realizowano
Program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków
PFRON, w ramach którego osoby niepełnosprawne otrzymały
pomoc finansową do uzyskania wykształcenia na poziomie
wyższym (45 osób) oraz do likwidacji bariery transportowej,
barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym, likwidacji barier w poruszaniu się oraz
utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej (34 osoby).

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Nie zrealizowano.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać

Transport zbiorowy i drogi publiczne.
- w związku z ustawą o Publicznym Transporcie Zbiorowym
powiat podjął decyzję o opracowaniu projektu planu
transportowego dla Powiatu Otwockiego.
Przedmiotowy projekt został opracowany i poddany
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nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy
w innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

konsultacjom, w wyniku których dokonano jego aktualizacji.
Obecnie procedowanie uchwały w sprawie przyjęcia projektu
zostało zawieszone do czasu uchwalenia nowelizacji ustawy
o Publicznym Transporcie Zbiorowym.
Dla
ww.
zadania
nie
została
opracowana
polityka/strategia/program,
- Plan rozwoju sieci drogowej dla sieci dróg powiatowych na
terenie powiatu otwockiego.
Data: lipiec 2015.

- Wydział Komunikacji i Transportu,
- Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku.
- Budowa mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej Nr
2757W ul. Jana Pawła II,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2763W - ul. Majowa,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2761W - ul. Przewoska,
- Przebudowa drogi powiatowej 2245W w miejsc. Dobrzyniec,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2764W - ul. Żeromskiego.
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2713W - ul. Sw.
Kazimierza i Otwockiej w Celestynowie,
- Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej
Nr 2717W ul. Wojska Polskiego w Celestynowie w kierunku
jednostki wojskowej,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2719W Celestynów Tabor - ul. Laskowskiej w Celestynowie wraz z budową
chodnika,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2714W - ul. Prostej
w Celestynowie,
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowością
Dąbrówka i Stara Wieś w gminie Celestynów,
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W
w miejscowości Celestynów - ul. Otwocka,
- Modernizacja chodnika przy ulicy Obrońców Pokoju
w Celestynowie od ul. Mokrej do ul. Kościuszki wraz
z wjazdami,
- Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej
Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie,
- Modernizacja chodników przy drodze powiatowej Nr 2766W
- ul. 3 Maja w Józefowie,
- Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej
Nr 2768W - ul. Graniczna w Józefowie od ronda Wawerska,
Graniczna do ronda Piłsudskiego, Graniczna,
- Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul.
Samorządowej i Czaplickiego w Otwocku,
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- Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego
w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul.
Sikorskiego, na odcinku od km 0+000 do km 1+708,58 wraz
z obiektem mostowym przez rzekę Świder, na terenie gminy
Otwock i Józefów, powiat otwocki,
- Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej
Nr 2764W - ul. Żeromskiego w Otwocku,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2764W' - ul. Majowa
w Otwocku,
- Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej
Nr 2726W przez Sobiekursk,
- Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej
Nr 2728W w Ostrowcu,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew od drogi krajowej Nr
50 w kierunku wsi Glinki,
- Wykonanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej przy
drodze powiatowej Nr 2724W Karczew - Janów,
- Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej
Nr 2739W w Gadce,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Sufczynie,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2739W w Radachówce,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245 W w m. Dobrzyniec,
gmina Kołbiel,
- Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej
Nr 274IW w Kołbieli,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2745W w Antoninku,
- Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej
Nr 2745W w Kątach,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2737W Anielinek Sępochów - Rudno,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2747W w Kościeliskach,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka - Górki
- Osieck,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 1303W we wsi Śniadków
Dolny,
- Modernizacja drogi powiatowej NR 1302W Piwonin Wysoczyn - Szymanowice,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 275IW Sobienie
Kiełczewskie - Zuzanów - Czamowiec,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów Zambrzyków Stary - Sobienie Kiełczewskie,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2708W Dziechciniec Pęclin - Kąck,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2707W Duchnów - Kąck Wielgolas Duchnowski,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2705W - ul. Kąckiej
w Wiązownie,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2702W Izabela - Nowy
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Konik w miejscowości Zakręt ul. Szkolna,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2712W w miejsc.
Kruszówiec,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 270IW Majdan, Izabela,
Michałówek, Duchnów,
- Wykonanie projektu technicznego ronda w Gliniance na
skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2709W i 2 7 IOW,
- Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Nr 2706W - ul.
Wawrzyniecka w Gliniance (przy kościele),
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2706W Glinianka Poręby,
- Doświetlenie przejść dla pieszych,
- Sygnalizacja ostrzegawcza na ul. Świętego Kazimierza
w Celestynowie,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2715W - ul. Otwocka
w Glinie i Pogorzeli,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W - Kąty - Zabieżki
w Zabieżkach,
- Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W - ul.
Częstochowskiej w Karczewie,
- Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2 745 W
w miejscowości Kąty,
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej
Nr 2702W w miejscowości Zakręt,
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2750W
w miejscowości Warszawice,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 1315W Jaźwiny Augustówka,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 276IW - ul. Przewoskiej
w Otwocku,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2729W Kępa Gliniecka Otwock Wielki - Otwock Mały - Karczew w miejscowości
Otwock Wielki,
- Modernizacja drogi powiatowej Nr 2744W w Ponurzyca.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategi a/pro gram.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są

Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
•

Program
współpracy
Powiatu
Otwockiego
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2018 rok.
Uchwała Nr 229/XXIX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28
listopada 2017 roku.
Celem głównym programu jest zapewnienie efektywnego
wykonywania zadań publicznych Powiatu poprzez włączenie
Organizacji w realizację tych zadań.
Dokument zrealizowany.
•

TAK, ale jej realizacja zakończyła się 12 lipca 2017
roku (dokument przyjęty przez Radę Powiatu
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odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w

w Otwocku w dniu 31 stycznia 2013 r., uchwała Nr
218/XXVI/13 „Program opieki nad zabytkami Powiatu
Otwockiego na lata 2013-2017”).
Dokument zrealizowany.
Nie dotyczy w 2018 roku.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Biuro Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku.
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Otwocku.
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
Wydział Administracyjny Starostwa Powiatowego w Otwocku.
W ramach programu dofinansowano wydarzenia kulturalne:
Organizacja i przeprowadzenie imprezy poświęconej stylowi
„Świdermajer” - VI Festiwal Świdermajer; Ogólnopolski
Konkurs Zespołów Bluesowych OBB; Jubileusz 100-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzienku. Obchody 100-lecia
Odzyskania Niepodległości; Piosenka w Świdrze; Organizacja
i przeprowadzenie Festiwalu Pieśni i Piosenek pn.
SACROSONG 2018 - Otwock; Otwarcie Sezonu Niepodległa 2018; Krajowe Święto Pomidora; Milonga
w Otwocku, Milonga w Mlądzu; Organizacja Powiatowego
DniaWojska Polskiego na Dąbrowieckiej Górze; Oskragiełło
z niepamięci; Festiwal Otwock Blues Bazar; Otwockie
Zaduszki Bluesowe, pamięci Miry Kubasińskiej; Patriotyzm to
również szerzenie dorobku kulturalnego orkiestr strażackich;
Publikacja „Pieśni znad Świdra”; Druk książki „Nad Brzegami
Świdra”; Wydanie publikacji z okazji jubileuszu 15-lecia
Europejskiego Festiwalu Muzycznego w Otwocku; Wydarzenia
kulturalne Fundacji Promocji Kultury OtwArte w cyklu
całorocznym; Wystawa Tuaregowie. Błękitni żeglarze pustyni;
XV Europejski Festiwal Muzyczny w Otwocku.

Brak realizacji inwestycji

Kultura fizyczna i turystyka.
Program współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2018 rok.
Uchwała Nr 229/XXIX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28
listopada 2017 roku.
Celem głównym programu jest zapewnienie efektywnego
wykonywania zadań publicznych Powiatu poprzez włączenie
Organizacji w realizację tych zadań.
Dokument zrealizowany.
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innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Najważniejsze
informacje dotyczące

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Biuro Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Otwocku.
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
Wydział Administracyjny Starostwa Powiatowego w Otwocku.
W ramach programu dofinansowano wydarzenia sportowe:
V Bieg Wąskotorowy; Gubiszlaki - nocny rajd nawigacyjny po
Powiecie Otwockim; Tańcząc w ciemnościach 3; Wędkarstwo
- moje hobby; Otwocka Liga Biegowa.

Brak realizacji inwestycji.

Geodezja, kartografia i kataster.

Nie opracowano polityki/strategii/programu.
Wydział Geodezji i Kartografii realizuje zadania rządowe
zgodnie z ustawami:
Prawo geodezyjne i kartograficzne,
o scalaniu i wymianie gruntów.

Wydział Geodezji i Kartografii.

Ilość wprowadzonych zmian w ewidencji gruntów i budynków
- 14 132
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realizacji zadania
w 2018 r.

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Ilość wydanych wypisów z egib - 12 928
Ilość wydanych wyrysów z mapy ewidencyjnej - 4 027
Ilość udzielonych informacji - 2 438
Ilość opracowanych zgłoszeń prac geodezyjnych - 6 002
Ilość przyjętych opracowań geodezyjnych - 5 022
Ilość wydanych materiałów z Zasobu - 3 945
Ilość przeprowadzonych uzgodnień dokumentacji
projektowanych sieci - 386
Ilość ujawnionych danych w rejestrze cen nieruchomości 1 125
Bieżąca aktualizacja baz danych prowadzonych przez Starostę
wynikająca z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Brak inwestycji.

Gospodarka nieruchomościami.

Zakres działań Wydziału został określony w Regulaminie
Organizacyjnym
Starostwa
uchwała
Zarządu
Nr
CLXXVIII/67/16 z dnia 24.02.2016 r.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

-

Sprzedaż nieruchomości na łączna kwotę 826 446,30 zł
( w tym VAT),

-

w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy
nieruchomości w wysokości 92.954,33 zł. netto, z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości, służebności
i trwałego zarządu w wysokości 38.897,89 zł netto,
z tytułu odszkodowania za grunt oznaczony jako dz.

-
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83/1 i 83/2 z obr. Góraszka gm. Wiązowna przejęty pod
budowę dróg ekspresowych S2 i S 17 do autostrady A2w łącznej kwocie 146 988,45 zł.
W 2018 r. zostało wydanych 172 decyzje, 63 postanowienia
oraz przeprowadzono 74 postępowania o zamówienie
publiczne.
Do
zasobu
nieruchomości
nabyto
7 nieruchomości
z przeznaczeniem pod cel publiczny - droga, 7 nieruchomości
poprzez komunalizację, 23 nabyte poprzez ZRID.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.
Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Inwestycje realizowane przez Wydział Administracyjny.

Administracja architektoniczno-budowlana.

Nie dotyczy Wydziału Architektury i Budownictwa.

Nie dotyczy Wydziału Architektury i Budownictwa.

W 2018 r. w Wydziale Architektury i Budownictwa
przeprowadzono analizę 1668 wniosków o wydanie pozwolenia
na budowę i opracowano w ww. zakresie 1395 projektów
decyzji, wśród których 1306 decyzji Starosty Otwockiego było
pozytywnych, natomiast 89 odmownych. W 276 przypadkach
postępowanie zostało pozostawione bez rozpatrzenia, zostało
umorzone lub było kontynuowane w kolejnym roku.
W zakresie dotyczącym inwestycji drogowych na terenie
Powiatu Otwockiego na 27 wniosków, które wpłynęły do
Wydziału Architektury i Budownictwa w 2018 r. po
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przeprowadzonej analizie wniosków opracowano i wydano 12
decyzji pozytywnych, 1 odmowną oraz w 14 przepadkach
złożonych
wniosków
postępowanie
umorzono
lub
pozostawiono bez rozpatrzenia.
Do Wydziału Architektury i Budownictwa w 2018 r. wpłynęło
157 wniosków dotyczących pozwoleń na rozbiórkę obiektów
budowlanych. Starosta Otwocki wydał w tym zakresie 129
decyzji zezwalających na rozbiórkę oraz 2 decyzje odmowne.
W 26 przypadkach postępowanie zostało umorzone lub
pozostawione bez rozpatrzenia.
Oprócz wniosków dotyczących pozwoleń na budowę do
Wydziału Architektury i Budownictwa w 2018 r. wpłynęło 381
wniosków w sprawach różnych, 38 wniosków w sprawach
odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, przy czym
w 24 przypadkach udzielono zgody. Wydział w 2018 r. wydał
46 zaświadczeń o samodzielności lokali.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Nie dotyczy Wydziału Architektury i Budownictwa.

Gospodarka wodna.

Nie dotyczy.

Wydział Ochrony Środowiska

Powiat Otwocki udzielił Spółkom Wodnym działającym na
terenie powiatu, pomocy finansowej w formie dotacji celowej
na dofinansowanie prac z zakresu bieżącego utrzymania wód
i urządzeń wodnych na obszarze działania poszczególnych
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spółek. Łączna kwota dofinansowania dla spółek wodnych
w 2018 r. wyniosła 70 045,00 zł.
Na terenie powiatu powstały dwie nowe spółki wodne. Statuty
nowo powstałych spółek zostały zatwierdzone przez Starostę
w drodze decyzji.
Ponadto wydano 1 decyzję w zakresie utrzymania rowu.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r.. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Nie dotyczy.

Ochrona środowiska i przyrody i geologii.

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata
2012-2015 z perspektywą do 2019”.
Uchwała Nr 207/XXV/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20
grudnia 2012 r.
Program ochrony środowiska dla powiatu otwockiego jest
podstawowym instrumentem do realizacji zadań własnych
i koordynowanych w zakresie ochrony środowiska.
W 2018 r. rozpoczęto prace związane z opracowaniem
aktualnego
Programu
na
kolejny
okres
2019-2022
z perspektywą do roku 2026.

Wydział Ochrony Środowiska.

Starosta wydał następujące decyzje:
Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

-

7 pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do
środowiska,
16 decyzji w zakresie gospodarowania odpadami,
216 zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów,
1 decyzja w sprawie uznania rekultywacji za
zakończoną,
1 koncesja na wydobywanie piasku ze złoża,
7 zatwierdzonych projektów robót geologicznych.
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-

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

5 decyzji zatwierdzające dokumentację geologiczną,

Przyjęto 9 zgłoszeń eksploatacji instalacji, których użytkowanie
nie wymaga pozwolenia oraz 8 zgłoszeń prac geologicznych
wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi.
Powiat otwocki współpracował przy realizacji „XIX
Powiatowych Warsztatów Ekologicznych - Spotkania nad
Świdrem”. Z budżetu Powiatu dla laureatów konkursów zostały
zakupione nagrody książkowe w kwocie 1500 zł.
Powiat
Otwocki
wsparł
finansowo
Województwo
Mazowieckie. Dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł
w formie dotacji celowej przeznaczone zostało na działania
związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych,
wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością
edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego wchodzącego w skład Mazowieckiego
Zespołu Parków Krajobrazowych.

Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe.

Nie dotyczy.

Wydział Ochrony Środowiska.

Starosta wydał następujące decyzję:
- 10 zezwoleń na wyłączenie z produkcji rolniczej,
- 3 zezwolenia na hodowanie i utrzymanie chartów,
- 19 decyzji w sprawie realizacji zadań gospodarki leśnej.
Ponadto wydano 301 kart wędkarskich i zarejestrowano 71
łodzi do amatorskiego połowy ryb.
Stosownie do ustawy o lasach Starosta sprawuje nadzór nad
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gospodarką leśną, nadzór ten może powierzyć Nadleśniczemu.
Zgodnie z zawartymi porozumieniami z dnia 30.03.2015 r.
zadania Starosty wynikające z ustawy o lasach, dotyczące
nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu
Państwa zostały przekazane Nadleśniczym.
- Nadzór prowadzony przez Nadleśnictwo Celestynów 9251 ha
- Nadzór prowadzony przez Nadleśnictwo Mińska 1889 ha.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.
Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Nie dotyczy.

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli.

W zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
została utworzona komisja bezpieczeństwa i porządku kadencji 2015-2018; komisja powołana na podstawie
zarządzenia Starosty Otwockiego Nr 7/2015 z dnia 28 stycznia
2015 r.

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
Zadania komisji:
- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli na terenie powiatu,
- opiniowanie pracy policji i innych powiatowych służb,
inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych
wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
przygotowywanie
projektu
powiatowego
programu
zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli,
- opiniowanie projektów innych programów współdziałania
Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz
jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu
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zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli,
- przygotowanie pod względem bezpieczeństwa i higieny
jednostek organizacyjnych wypoczynku dzieci i młodzieży
podczas wakacji i ferii.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym

-

Nazwa zadania

Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i
utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,
przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym
zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategi a/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Zadania strategiczne na wypadek wystąpienia zagrożenia
powodziowego zawarte są w Planie Operacyjnym Ochrony
Przed Powodzią i Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu
Otwockiego, zatwierdzonym przez Starostę.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego / Wydział
Organizacyjny i Spraw Społecznych

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Zadania realizowane były na bieżąco poprzez kontrolę stanu
magazynu przeciwpowodziowego, realizację bieżących zadań
z zakresu zarządzania kryzysowego - sytuacji kryzysowych
w 2018 roku nie odnotowano.
Na bieżąco realizowany jest monitoring stanu wód i prognoz
meteorologicznych. Ostrzeżenia przekazywane są do gmin
i wiadomości publicznej.

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku

-
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sprawozdawczym.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku
pracy.
Strategia Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2014-2020
przyjęta uchwałą Nr 296/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 23 października 2014 roku.
Działanie ze sfery społecznej:
• poprawa sytuacji na rynku pracy - zmniejszenie
poziomu bezrobocia
Pozytywne zmiany jakie dokonały się w 2018r. na lokalnym
rynku pracy to spadek stopy bezrobocia rejestrowanego, który
na koniec grudnia wyniósł 4,1% i w stosunku do analogicznego
okresu roku poprzedniego spadł o 0,8 punktu procentowego
(4,9%).
Liczba osób bezrobotnych wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
wynosiła 2008 osób w stosunku do grudnia 2017 roku
zmniejszyła się o 391 osób (2.399).

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku.

Istotną przesłanką podejmowanych działań przez urząd pracy
była troska o odpowiednią jakość świadczonych usług
i efektywność wydatkowanych środków publicznych.
W 2018 roku urząd pracy kierował swoje działania
aktywizacyjne przede wszystkim do osób bezrobotnych
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: osób
bezrobotnych do 30 roku życia, długotrwale pozostających bez
pracy oraz osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
Na realizację programów rynku pracy ogółem wydatkowano
środki finansowe w wysokości 5.829.013 zł., które pochodziły
z następujących źródeł:
• algorytmu Funduszu Pracy - 2.407.687
• Europejski Fundusz Społeczny POWER (do 30 roku
życia) - 1.442.860
• Europejski Fundusz Społeczny RPO (powyżej 30 roku
życia) - 1.064.670
• rezerwa Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 913.796
W ramach zorganizowanych aktywnych form wsparcia dla
osób bezrobotnych tj. prac interwencyjnych, staży, robót
publicznych, szkoleń, dotacji na podjęcie działalności
gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
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stanowiska pracy, wsparcia zatrudnienia osób 50+, prac
społecznie użytecznych, dofinasowania dla młodych do 30 roku
życia - zaktyw izowano ogółem 991 osób.
Efektywność zatrudnieniowa w av . programów na dzień 31
grudnia 2018r. wynosiła 77,2%.
Urząd pracy realizował także zadania związane z kształceniem
ustawicznym pracowników i pracodawców finansowane
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ogółem wydatkowano
środki finansowe w wysokości 437.494 zł, na sfinansowanie
szkoleń i studiów podyplomowych dla 220 osób.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.
Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym

Nie dotyczy.

Ochrony praw konsumenta.

Nie dotyczy.
Sprawozdanie z działalności
Powiatowego
Rzecznika
Konsumentów w Otwocku za rok 2018 zatwierdzone przez
Starostę Zarządzeniem Nr 33/2019 Starosty Otwockiego z dnia
8 kwietnia 2019 roku.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Udzielono 1883 porady i wystąpienia pisemne do
przedsiębiorców w imieniu konsumentów.

Nie dotyczy.
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Nazwa zadania

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna.

Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.

Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 z późn. zm.) prowadzone
w 5 punktach na terenie wszystkich gmin z obszaru powiatu:
Zadanie w mieście Otwock realizowane jest przez prawników
i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę
Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych.
Punkty znajdują się m.in.:
1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Sosnowa 4
2.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku ul.
Komunardów 10 oraz Filia w Urzędzie Miasta Józefowa.
W pozostałych gminach Powiatu Otwockiego zadanie
realizowane jest przez Fundację HONESTE VIVERE ul.
Amałowicza - Tatara 7 w Warszawie wyłonioną w drodze
konkursu.
Fundacji powierzono punkty:
1.Gmina Karczew- Gmina Sobienie - Jeziory
2.Gmina Celestynów - Gmina Wiązowna
3.Gmina Osieck - Gmina Kołbiel

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Zadanie realizuje Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Z porad prawnych na terenie Powiatu Otwockiego skorzystało
1944 osób. W punktach prowadzonych przez adwokatów
i radców prawnych skorzystało 1061 osób, w punktach
prowadzonych
przez
Fundację
HONESTE
VIVERE
skorzystało z porad 883 osoby.
Większość osób korzystających z porad prawnych ukończyło
65 lat w większości kobiety.
Dziedzina prawa, z której udzielono najwięcej porad
nieodpłatnej pomocy prawnej to:
- sprawy cywilne,
- sprawy z zakresu spadkowego,
- prawo rodzinne i alimentacyjne,
- prawo rzeczowe.
W zakresie upowszechniania wśród mieszkańców informacji
o nieodpłatnej pomocy prawnej zostały uruchomione działania
informacyjne w gazetach lokalnych i na stronach
internetowych. Ponadto uruchomione punkty mają lokalizację
w Urzędach Gmin oraz Ośrodku Pomocy Społecznej a także
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, co w znaczny
sposób ułatwia skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej
osób mających uprawnienia do skorzystania z pomocy prawnej.
Przez tak zlokalizowane punkty, mieszkańcy mają stałą
dostępność do adwokatów oraz radców prawnych.
Również
Fundacja
HONESTE
VIVERE
w ramach
wykonywania zadania publicznego, która w Powiecie
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Otwockim świadczy nieodpłatną pomoc prawną udostępniła
mieszkańcom
4 ulotki informacyjne z zakresu: Prawo
rodzinne. Prawo rzeczowe, prawo rzeczowe - zasiedzenie
i zniesienie własności. Prawo spadkowe oraz plakaty
informacyjne.
Jednocześnie zgodnie z zobowiązaniem zawartym w ofercie
Fundacja przeprowadziła szkolenia dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Otwockiego, na
którym uczniowie dowiedzieli się interesujących rzeczy na
interesujące ich tematy prawne.

Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.

Obronność.
Zadania obronne realizowane są na podstawie corocznych
wytycznych Wojewody Mazowieckiego do działalności
pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie otwockim
w 2019, na podstawie których przygotowywane są wytyczne
Starosty i Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie
pozamilitarnych
przygotowań
obronnych
w
powiecie
otwockim, uzgodniony z WBiZK MUW i zatwierdzany przez
Starostę.
Działania długoterminowe i na wypadek wystąpienia sytuacji
zagrożenia, prowadzone są w oparciu o Plan Operacyjny
Funkcjonowania
Powiatu
Otwockiego
w
warunkach
wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny.
W 2018 roku prowadzono szkolenia i ćwiczenia z Akcji
Kurierskiej oraz zadań obronnych.
Zadania z zakresu Obrony Cywilnej realizowane są wg Planu
działania w zakresie Obrony Cywilnej w Powiecie Otwockim
w 2018 roku, uzgodnionego z WBiZK MUW i zatwierdzonego
przez Starostę. Plan Obrony Cywilnej - zaktualizowany.

Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego / Wydział
Organizacyjny i Spraw Społecznych.

Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.

Zadania zawarte w Planie zasadniczych przedsięwzięć w
zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie
otwockim na 2018 rok zostały w pełni zrealizowane.
Zadania z Planu działania w zakresie Obrony Cywilnej w
Powiecie Otwockim w 2018 roku zostały zrealizowane.

Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozd awcz ym

Montaż przekaźnika radiowego dla poprawy łączności radiowej
na terenie powiatu otwockiego.
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Nazwa zadania
Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategia/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim
charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Nazwa zadania

Czy dla zadania została
opracowana polityka/
strategi a/program.
Jeżeli tak, wskazać
nazwę/datę/tryb przyjęcia
danego dokumentu oraz
jego podstawowe
założenia i stan realizacji
na koniec 2018 r. Jeżeli
nie, wskazać czy w
innym dokumencie
powiatu o takim

Promocja powiatu.

W zakresie promocji powiatu nie została opracowana polityka /
program / strategia. Działania w zakresie promocji powiatu
realizowane są na bieżąco przez Biuro Kultury i Promocji.
Odniesienie do realizacji zadań z tego obszaru znajdują się
również w
Programie współpracy Powiatu Otwockiego
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
Uchwała Nr 229/XXIX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28
listopada 2017 roku.
Celem głównym programu jest zapewnienie efektywnego
wykonywania zadań publicznych Powiatu poprzez włączenie
Organizacji w realizację tych zadań.
Dokument zrealizowany.

Biuro Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Zadania realizowane są na bieżąco, zlecane przez Zarząd
Powiatu w Otwocku.

Brak realizacji inwestycji

Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Program współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2018 rok.
Uchwała Nr 229/XXIX/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28
listopada 2017 roku.
Celem głównym programu jest zapewnienie efektywnego
wykonywania zadań publicznych Powiatu poprzez włączenie
Organizacji w realizację tych zadań.
Dokument zrealizowany.
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charakterze są
odniesienia do realizacji
zadania z danego obszaru
i wskazać stan realizacji
na koniec 2018 r.
Jednostki organizacyjne
powiatu/komórki
organizacyjne
w jednostkach
realizujące zadanie.
Najważniejsze
informacje dotyczące
realizacji zadania
w 2018 r.
Inwestycje realizowane
w obszarze, którego
dotyczy zadanie (jeżeli
dotyczy) w roku
sprawozdawczym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Biuro Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Otwocku.
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
Wydział Administracyjny Starostwa Powiatowego w Otwocku.
Ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu
powiatu otwockiego w zakresie realizacji wydarzeń
kulturalnych, sportowych i turystycznych.

Brak realizacji inwestycji
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