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Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Powiatu Otwockiego, mam przyjemność 

przedstawić Państwu raport o stanie powiatu otwockiego. Jest to 

dokument, w którym znajdą Państwo najważniejsze informacje 

dotyczące aktualnej sytuacji naszego powiatu, obszarów jego 

działalności, a także podejmowane aktywności.

Powiat otwocki to obszar o wyjątkowym potencjale 

wykorzystywanym przez jego mieszkańców. W raporcie staraliśmy 

się pokazać zarówno konkretne dane dotyczące funkcjonowania 

poszczególnych jednostek, ja k  też opisać szerszy kontekst ich 

działań.

Wierzę, że raport będzie źródłem rzetelnej wiedzy dotyczącej podejmowanych przez nas 

aktywności, a jednocześnie punktem wyjścia do dalszych analiz i dyskusji, których 

konsekwencją będzie realizacja nowych wyzwań. Po to, aby podnosić jakość życia mieszkańców 

naszej małej ojczyzny.

Oddając w Państwa ręce niniejszy raport, mam nadzieję na dalszą aktywną współpracę 

i deklaruję gotowość do dalszych działań dla wspólnego dobra naszej społeczności.
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1. Wprowadzenie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw 

w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130), na zarządy powiatów został 

nałożony obowiązek przedstawienia radzie powiatu raportu o stanie powiatu. Zgodnie z nowym 

prawem zarząd powiatu co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie 

powiatu. W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych -  termin ten w roku 2020 został wydłużony do 

30 lipca.

Działając na podstawie art. 30a ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 

920) -  zwanej dalej „ustawą” -  Rada Powiatu Otwockiego skorzystała z uprawnienia określenia 

szczegółowych wymogów dotyczących raportu. W związku z powyższym raport został 

przygotowany na podstawie ogólnych wytycznych wskazanych w ustawie, a także wytycznych 

zawartych w uchwale nr 142/XVIII/20 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących Raportu o stanie Powiatu 

Otwockiego.

Zarząd Powiatu Otwockiego przedkłada niniejszy raport, obejmujący podsumowanie 

działalności Zarządu Powiatu Otwockiego w 2019 roku. W szczególności raport zawiera 

informacje dotyczące realizacji polityk, programów i strategii, realizowanych przez powiat 

otwocki oraz jednostki organizacyjne powiatu, a także sposób wykonania uchwał Rady Powiatu 

Otwockiego, wraz ze wskazaniem statusu uchwały. Niniejszy raport uwzględnia również inne 

informacje, w szczególności niezbędne do uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu ogólnej 

sytuacji powiatu otwockiego i zawiera dane o wszystkich ważnych aspektach funkcjonowania 

powiatu otwockiego w poniższych obszarach:

>  edukacji publicznej;

>  promocji i ochrony zdrowia;

>  pomocy społecznej, w tym wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki 

prorodzinnej i wspierania osób niepełnosprawnych;

>  transportu zbiorowego i dróg publicznych;
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> kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także kultury fizycznej 

i turystyki;

>  geodezji, kartografii i katastru;

>  gospodarki nieruchomościami;

>  administracji architektoniczno-budowlanej;

>  gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa 

śródlądowego;

>  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

>  ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego, ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania innym 

nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;

>  przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

>  ochrony praw konsumenta;

>  utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych;

>  obronności;

>  promocji powiatu;

>  współpracy 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.
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2. Informacje ogólne o powiecie otwockim

2.1 Charakterystyka powiatu

Powiat otwocki obejmuje obszar 61.572 ha znajdujący się tuż za progiem Warszawy. Trzy 

miasta -  Otwock, Józefów i Karczew -  oraz 135 wsi zamieszkuje łącznie ponad 124 tysiące 

osób. W skład powiatu wchodzi 8 gmin: Celestynów, Józefów, Karczew, Kołbiel, Osieck, 

Otwock, Sobienie-Jeziory oraz Wiązowna. Potencjał rozwojowy powiatu lokuje go w czołówce 

wszystkich powiatów Polski. Zaletami regionu są znakomite położenie -  bliskie sąsiedztwo 

metropolii, dostępność komunikacyjna, jakość rynku pracy, infrastruktura otoczenia biznesu 

oraz dogodne warunki do rekreacji i wypoczynku -  prawdopodobnie najlepsze w bezpośrednim 

sąsiedztwie Warszawy.
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Zachodnią granicę regionu wyznacza Wisła -  największa ozdoba mazowieckiego pejzażu 

i rarytas przyrodniczy w skali kontynentu. Na żyznym wiślanym tarasie z malowniczymi 

starorzeczami niepodzielnie panują wspaniałe sady i uprawy warzyw. Wyżej położone obszary 

z oryginalnym krajobrazem zalesionych wydm, z charakterystyczną zabudową osiedli, 

zatopioną w zieleni sosen, oferują jeden z najbardziej interesujących pejzaży Polski. Taka 

sceneria w połączeniu z leczniczymi walorami klimatu i bliskością Warszawy zadecydowała
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przed ponad stu laty o powstaniu największych miast powiatu -  Otwocka i Józefowa. Położoną 

we wschodniej części regionu krainę pól na Równinie Garwolińskiej urozmaicają doliny 

małych rzek -  Świdra i jego dopływów, z których największym jest Mienia. Wśród 

podwarszawskich powiatów otwocki wyróżnia się wysoką lesistością. Wielkim bogactwem są 

właśnie rozległe bory, bezcenne przyrodniczo łąki i torfowiska oraz naturalne, dzikie koryta 

Wisły i Świdra. Takie nagromadzenie walorów środowiska tuż za progiem warszawskiej 

metropolii zdecydowało o utworzeniu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, licznych 

rezerwatów i jest atutem współdecydującym o potencjale rozwojowym całego regionu oraz 

magnesem dla turystów.

Powiat Otwock Józefów Wiązowna Karczew Celestynów Osieck Kołbiel Sobienie-
Jeziory

Powierzchnia 
w ha 61.572 4.733 2.392 10.202 5.334 8.887 6.801 10.649 9.762
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PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY POWIATU OTWOCKIEGO
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2.2 Zadania powiatu

Samorząd powiatowy odpowiada za sprawy dotyczące życia mieszkańców na obszarze 

powiatu, a więc przekraczające zasięg pojedynczej gminy. Wybrana w powszechnych 

wyborach rada powiatu wybiera zarząd i starostę -  odpowiedzialnych za realizację zadań. 

Starosta odpowiada również przed radą powiatu za porządek publiczny i bezpieczeństwo. 

Powiat zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy wykonuje określone ustawami zadania publiczne 

o charakterze ponadgminnym w zakresie:

> edukacji publicznej - szczegółowe informacje zawarte w rozdziale 7.1 niniejszego 

Raportu.

> promocji i ochrony zdrowia - szczegółowe informacje zawarte w rozdziale 9 

niniejszego Raportu.

> pomocy społecznej - szczegółowe informacje zawarte w rozdziale 7.2 niniejszego 

Raportu.

> wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - szczegółowe informacje zawarte w 

rozdziale 4.5 niniejszego Raportu.

> polityki prorodzinnej i wspierania osób niepełnosprawnych - szczegółowe 

informacje zawarte w rozdziale 7.2 niniejszego Raportu.

> transportu zbiorowego i dróg publicznych - szczegółowe informacje zawarte 

w rozdziale 7.4 niniejszego Raportu.

> kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - szczegółowe informacje 

zawarte w rozdziale 4.4 niniejszego Raportu

> kultury fizycznej i turystyki - szczegółowe informacje zawarte w rozdziale 4.3 

niniejszego Raportu

> geodezji, kartografii i katastru - szczegółowe informacje zawarte w rozdziale 6.5 

niniejszego Raportu

> gospodarki nieruchomościami - szczegółowe informacje zawarte w rozdziale 3.1 -

3.7 niniejszego Raportu

> administracji architektoniczno-budowlanej - szczegółowe informacje zawarte 

w rozdziale 6.6 niniejszego Raportu
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> gospodarki wodnej - szczegółowe informacje zawarte w rozdziale 6.7 niniejszego 

Raportu

> ochrony środowiska i przyrody - szczegółowe informacje zawarte w rozdziale 4.2 

i 6.7 niniejszego Raportu

> rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego - szczegółowe informacje zawarte 

w rozdziale 6.7 niniejszego Raportu

> porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli - szczegółowe informacje zawarte 

w rozdziale 6.8 niniejszego Raportu

> ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego 

magazynu przeciwpowodziowego, ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania 

innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska

- szczegółowe informacje zawarte w rozdziale 6.8 niniejszego Raportu

> przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy -

szczegółowe informacje zawarte w rozdziale 7.3 niniejszego Raportu

> ochrony praw konsumenta - szczegółowe informacje zawarte w rozdziale

6.3 niniejszego Raportu

> utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 

obiektów administracyjnych - szczegółowe informacje zawarte w rozdziale 3.1 

niniejszego Raportu

> obronności - szczegółowe informacje zawarte w rozdziale 6.1 niniejszego Raportu

> promocji powiatu - szczegółowe informacje zawarte w rozdziale 4.3 niniejszego 

Raportu

> współpracy 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 - szczegółowe informacje zawarte w rozdziale

4.3 niniejszego Raportu

> działalności w zakresie telekomunikacji

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych 

w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Powiat 

wykonuje także inne zadania określone ustawami, w tym zadania z zakresu administracji
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rządowej oraz z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych 

oraz referendów. Ponadto powiat, na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy, może 

przekazać jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach określonych 

w porozumieniu. W celu wykonywania zadań powiat może także tworzyć jednostki 

organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

2.3 Inform acje finansowe

2.3.1 Finanse powiatu

Budżet powiatu otwockiego na 2019 r. został uchwalony podczas sesji Rady Powiatu 

Otwockiego, uchwałą nr 26/IV/19 Rady Powiatu z dnia 24 stycznia 2019 r., wcześniej 

uzyskawszy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Zmiany budżetu w trakcie jego realizacji były dokonane na podstawie decyzji Ministra 

Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego, porozumień, umów -  w tym z gminami w ramach współpracy -  oraz własnych 

potrzeb wynikających z przeprowadzonych analiz, jak również wniosków jednostek 

budżetowych powiatu otwockiego.

Budżet powiatu otwockiego cechuje systematyczny wzrost dochodów i wydatków w stosunku 

do lat ubiegłych, a szczegółowe informacje z wykonania budżetu zostały przedstawione 

w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.

Schemat realizacji budżetu powiatu otwockiego w roku 2019 przedstawia się następująco:

DOCHODY

153 315 639,25

WYDATKI

WYKONANE
147.895.424,67

NIEWYGASAJĄCE
5.298.657,00

NADWYŻKA BUDŻETU 5.420.214,58

WYNIK BUDŻETU 5.420.214,58

Na przestrzeni ostatnich lat następuje zwiększenie dochodów budżetowych, a związane jest to 

szczególnie ze wzrostem następujących dochodów bieżących:

>  udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych,

>  opłat administracyjnych,

>  wpływów z dotacji z budżetu państwa,
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> wpływów z subwencji ogólnej i oświatowej,

>  jak również pozyskanych środków inwestycyjnych.

2.3.2 Kształtowanie się dochodów powiatu wg nw. źródeł w latach 2015-2019

Rodzaje dochodów 2015 2016 2017 2018 2019

Udział w pod. doch. 
od os. fiz. (PIT) 36.117.192,00 39.127.727,00 44.035.115,00 50.171.188,00 54.400.021,00

Udział w pod. doch. 
od os. prawnych 
(CIT)

893.268,75 865.724,06 987.572,58 888.145,77 883.588,42

Subwencja
oświatowa 45.902.892,00 44.868.892,00 43.915.782,00 46.140.064,00 53.317.847,00

Subwencja
równoważąca 2.647.566,00 2.939.569,00 3.243.280,00 3.438.438,00 4.440.757,00

Dotacje z budżetu 
państwa 11.796.698,31 13.261.035,61 14.459.411,64 13.662.760,97 14.341.072,00

Środki z Funduszy 
FDS i MIWDL 0,00 0,00 0,00 557.375,00 7.096.443,47

Środki zagraniczne 1.464.674,96 1.030.177,50 1.298.502,86 2.212.165,28 3.845.386,39

Dotacje z gmin i 
powiatów 1.143.263,09 1.513.835,75 1.680.442,09 1.718.364,30 1.424.875,52

5% i 25% Skarbu 
Państwa 615.152,10 465.691,15 495.725,44 449.420,65 477.792,83

Pozostałe dochody 
własne 7.633.513,71 10.373.319,87 10.186.744,25 6.606.641,01 9.579.510,35
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Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

1 1 1
2015

-
2016 39 127 727,00

-
2017 4 0 3 5 1 5 ,0 0

-
2018 50 171 188,00

-
2019 54 400 021,00

1
0 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 60000000

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

Subwencja oświatowa

2015

2016

2017

2018 

2019

45 902 892,00

892,00

2,00

0 064,00

53 317 847,00
1 1

10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 600000000
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Subwencja równoważąca

2015

2016

2017

2018 

2019

1000000

1 1

7*7 nn

3 243 280,00

3 438 438,00

2000000 3000000 4000000 5000000

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 557 375,00
-

2019 7 096 443,47
'

1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000

2015

2016

2017

2018 

2019

Środki zagraniczne

1 464 674,96

1 030 177,50 1
i

1 298 502,86

2 212 165,28

3 845 386,39

500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000

0

0

0
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Dotacje z gmin i powiatów

2015 i  143 263,09
-

2016 i  513 835,75
-

2017 i  680 442,09
-

2018 i  718 364,30
-

2019 i  424 875,52
1 1

0 500000 1000000 1500000 2000000

5% i 25% Skarbu Państwa

1 1 1 1 1 1
2015 615 152,10

-
2016 4 6 5 6 9 5

-
2017 495 725,44

-
2018 4 4 9 42 5

-
2019

1 1 1 1
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000

Pozostałe dochody*

2015
1 1903,6/

2016 14 958 495,27
-

2017
-

2018 26 031 808,21
-

2019 13 087 855,62
1

0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000

* Pozostałe dochody -  m.in. opłaty komunikacyjne, geodezyjne, parkingi, czynsze, 
dzierżawy, użytkowanie wieczyste, odsetki bankowe oraz inne wymienione 
w paragrafie 0970
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2.3.3 Kształtowanie się wydatków powiatu w latach 2015-2019

Rodzaje
wydatków

2015 2016 2017 2018 2019

Wydatki
ogółem 110.915.351,35 115.011.965,36 132.768.246,10 151.231.402,82 147.895.424,67

Wydatki
bieżące

104.012.514,50 106.329.765,59 104.880.266,03 114.334.644,46 127.582.243,88

Wydatki
majątkowe

6.902.836,85 8.682.199,77 27.887.980,07 36.896.758,36 20.313.180,79

Wydatki powiatu otwockiego w latach 2015-2018 mają tendencję wzrostową, zarówno 

wydatki majątkowe, jak też wydatki bieżące. Porównując rok 2018 z 2019, obserwujemy 

spadek wydatków majątkowych, spowodowany podziałem niektórych wydatków na inwestycje 

dwuletnie. W 2018 r. powiat otwocki zakończył wieloletnią inwestycję trwającą od 2011 r. -  

budowę mostu na rzece Świder, co stanowiło duży wydatek majątkowy roku 2018 

(14.976.329,90 zł.). Ogólne nakłady na całą inwestycję w latach 2011-2018 wyniosły 

28.615.879,74 zł.
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2.3.4 Struktura wydatków w 2019 r. w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Struktura wydatków Bieżące Majątkowe

Plan 133.670.615,35 24.203.674,00

Wykonanie 127.582.243,88 20.313.180,79

Procentowe wykonanie 95,45% 83,93%

Wydatki na drogi w latach 2015-2019

1 1
2015

-
2016 9 051 574,25

-
2017 5 288 340,44

-
2018 5 571 289,52

-
2019 5 700 994,78

1
0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000

Wydatki na administrację w latach 2015-2019

2015

2016

2017

2018 

2019

10 308 298,60

10 320 142,88

9500000 10000000

11 555 087,84

11 124 959,73

10 923 104,99

10500000 11000000 11500000 12000000
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Wydatki na oświatę i edukację w latach 2015-2019

1 1 1 1
2015 4 oo 5 5 3 5 2 2 OO

-
2016

-
2017 47 283 349,28

-
2018 51 970 158,78

-
2019 60 179 861,40

1 1
0 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 60000000 70000000

Wydatki na pomoc społeczną w latach 2015-2019

2015

2016

2017

2018 

2019

13 703 928,40

14 946 958,52

16 510 437,14

5000000 10000000 15000000 200000000

Wydatki Powiatowego Urząd Pracy w latach 2015-2019

2015

2016

2017

2018 

2019

1 1

1

1
1

16 187,4C

4 168 557,31
1

3800000 3900000 4000000 4100000 4200000 4300000 4400000 4500000 4600000 4700000 4800000
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Wydatki na iwestycje w latach 2015-2019

2015

2016

2017

2018 

2019

6 902 836,85

8 682 199,77

27 887 980,07

16 254 730,39"

34 906 308,36

0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 35000000 40000000

Pozostałe wydatki w latach 2015-2019

1 1 1 1
2015

-
2016

-
2017 23 773 627,92

-
2018 28 295 540,51

-
2019 3 3 4 1 5 7 7 3 38,26

1 1 1 1 1
0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 35000000 40000000

2.3.5 Zobowiązania powiatu

Zobowiązania powiatu na koniec 2019 r. wyniosły 51.474.135,93 zł. Składają się na nie 

następujące tytuły:

a) zobowiązania powiatu z tytułu kredytów zaciągniętych przez powiat w łącznej kwocie 

50.164.612,00 zł, w tym:

>  kredyty bankowe 50.164.612,00 zł

-  w tym kredyt na spłatę zobowiązań ZPZOZ Otwock 13.500.000,00 zł

b) zobowiązania przejęte po przekształceniu ZPZOZ Otwock w kwocie

(kredyty bankowe) 1.309.523,93 zł
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Zadłużenie powiatu otwockiego z tytułu kredytów oraz zobowiązań przejętych po 

przekształceniu ZPZOZ Otwock na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 51.474.135,93 zł 

i stanowiło 33,57% zrealizowanych dochodów. Zadłużenie powiatu zwiększyło się w stosunku 

do 2018 r. o kwotę 1.346.968,12 zł.

2.3.6 Zadłużenie powiatu w latach 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

Zadłużenie
ogółem

51.708.987,45 48.024.902,57 46.392.864,69 50.127.167,81 51.474.135,93

Spłata rat z 
odsetkami

8.553.865,36 8.505.507,14 9.621.141,48 7.681.379,53 6.966.526,98

Wskaźnik
zadłużenia

45,59% 40,35% 34,17% 34,51% 33,57%

Wskaźnik
obsługi
długu

7,54% 7,15% 7,09% 5,29% 4,54%
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2.3.7 Wskaźniki ekonomiczne 

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej

Wskaźnik nadwyżki operacyjnej bądź deficytu operacyjnego (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi 

a wydatkami bieżącymi)

DOCHODY BIEŻĄCE ZA 2019 ROK 141.340.639,13

WYDATKI BIEŻĄCE ZA 2019 ROK 127.582.243,88

NADWYŻKA OPERACYJNA/DEFICYT OPERACYJNY ROKU 
BUDŻETOWEGO

13.758.395,25

Na koniec 2019 r. w powiecie otwockim wystąpiła nadwyżka w kwocie 13.758.395,25 zł. 

Nadwyżka operacyjna to wskaźnik obrazujący sytuację finansową w samorządzie, zdolność do 

spłaty rat od zaciągniętych kredytów, pożyczek czy wyemitowanych obligacji oraz możliwości 

samodzielnego finansowania inwestycji. Czym wyższa wartość nadwyżki operacyjnej, tym 

większa jest możliwość realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego nowych 

przedsięwzięć majątkowych, zarówno poprzez bezpośrednie przeznaczenie tej kwoty na 

inwestycję lub pośrednio przez spłacenie wcześniej zaciągniętych zobowiązań na cele 

inwestycyjne.

Wskaźnik realizacji wydatków majątkowych do dochodów ogółem

WYDATKI MAJĄTKOWE 20.313.180,79

DOCHODY OGOŁEM 153.315.639,25

WSKAŹNIK RELACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO 
DOCHODÓW OGÓŁEM

13,25%

Wskaźnik ten informuje o tym, jaką część dochodów samorząd przeznaczył na finansowanie 

inwestycji. W przypadku powiatu otwockiego wskaźnik wynosi 13,25%.
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Wskaźnik relacji kwoty długu jednostki samorządowej do dochodów ogółem

DŁUG POWIATU OTWOCKIEGO NA DZIEŃ 31 grudnia 2019 r. 51.474.135,93

DOCHODY OGOŁEM 153.315.639,25

WSKAŹNIK RELACJI KWOTY DŁUGU JEDNOSTKI 
SAMORZĄDOWEJ DO DOCHODÓW OGÓŁEM

33,57%

Dług powiatu otwockiego na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 51.474.135,93 zł. Poziom długu 

powiatu jest wysoki i stanowi 33,57% dochodów ogółem.

2.3.8 Wskaźniki finansowe

Wskaźnik ogólnego zadłużenia powiatu otwockiego za lata 2015-2019

Zobowiązania ogółem Aktywa ogółem Poziom wskaźnika

2015 47.781.053,18 7.180.189,59 6,65

2016 44.752.471,32 9.555.296,46 4,68

2017 43.809.414,09 11.217.587,06 3,91

2018 48.190.969,03 11.471.329,95 4,20

2019 50.181.948,54 26.080.347,98 1,92
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Analizując poziom wskaźnika ogólnego zadłużenia powiatu otwockiego w latach 2015-2019, 

należy stwierdzić, iż poziom wskaźnika jest wysoki. Optymalny poziom takiego wskaźnika 

wynosi 0,5.

Wysoki poziom wskaźnika oznacza duży udział długu w działalności powiatu otwockiego, co 

przekłada się na niższe nakłady inwestycyjne i mniejszy potencjał inwestycyjny. Należy 

stwierdzić, że poziom wskaźnika maleje z roku na rok (największy spadek pomiędzy rokiem 

2018 i 2019). Na taki spadek wpływ miał wzrost aktywów, w tym środków pieniężnych budżetu 

na 31 grudnia 2019 r.

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej za lata 2015-2019

Aktywa obrotowe* Zobowiązania bieżące Poziom wskaźnika

2015 7.180.189,59 7.229.323,00 0,99

2016 9.555.296,46 6.677.276,00 1,43

2017 11.217.587,06 6.560.929,00 1,71

2018 11.471.329,95 5.788.270,00 1,98

2019 26.080.347,98 5.254.612,00 4,96

* za aktywa obrotowe rozumie się środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz 

wszystkie należności i zapasy.
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Wskaźnik bieżącej płynności finansowej przedstawia obraz zdolności regulowania bieżących 

zobowiązań (krótkoterminowych) poprzez upłynnienie posiadanych aktywów obrotowych 

(środki pieniężne, należności, zapasy). Zasada jest taka, że im wyższa wartość wskaźnika, tym 

mniejszy jest udział zobowiązań krótkoterminowych w aktywach obrotowych. Optymalna 

wartość wskaźnika wynosi 1,5-2,0. Analizując poziom wskaźnika dla powiatu otwockiego w 

latach 2015-2019, należy stwierdzić, że występuje tendencja wzrostowa. Oznacza to 

polepszenie płynności finansowej powiatu otwockiego i zdolności do regulowania zobowiązań 

bieżących. Należy zauważyć, że w latach 2015-2016 wskaźnik miał niższą wartość. Wpływ na 

to miały wyższe wartości zobowiązań krótkoterminowych, czyli raty kredytów zaciągniętych 

w latach poprzednich, a przede wszystkim kredyt na spłatę przejętych zobowiązań za ZPZOZ. 

Od roku 2017 następuje wzrost wskaźnika, co świadczy o niższych ratach kredytów do spłaty 

oraz zwiększonym stanie środków pieniężnych pozyskanych z funduszy zewnętrznych.
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2.4 W ładze powiatu

Powiat otwocki, podobnie jak inne jednostki samorządu terytorialnego, ma swoje organy. 

Organy te działają w imieniu powiatu. Część z nich wybieramy w drodze powszechnych 

wyborów, inne zaś są efektem nominacji i wewnętrznych wyborów. Organami powiatu są rada 

powiatu, zarząd powiatu oraz starosta.

Skład Zarządu Powiatu Otwockiego w 2019 r.

starosta otwocki Cezary Łukaszewski wicestarosta otwocki Krzysztof Kłósek

Stanisław Kruszewski Grzegorz Michalczyk Krzysztof Olszewski

członek zarządu powiatu członek zarządu powiatu członek zarządu powiatu
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Skład Rady Powiatu Otwockiego

Rada Powiatu Otwockiego w roku 2019

1. Paweł Ajdacki

2. Aneta Bartnicka

3. Kinga Błaszczyk

4. Jacek Czarnowski

5. Janusz Goliński

6. Dariusz Grajda

7. Grażyna Kilbach -  wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego w roku 2019

8. Jolanta Koczorowska

9. Dariusz Kołodziejczyk

10. Jarosław Kopaczewski

11. Robert Kosiński
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12. Stanisław Kruszewski

13. Piotr Mateusz Kudlicki -  przewodniczący Rady Powiatu Otwockiego w roku 2019

14. Grzegorz Michalczyk

15. Marcin Olpiński

16. Grażyna Olszewska -  wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Otwockiego w roku 2019

17. Krzysztof Olszewski

18. Mirosław Pszonka

19. Roman Srebnicki

20. Krzysztof Szczegielniak

21. Zbigniew Szczepaniak

22. Bogumiła Więckowska

23. Paweł Zawada

KOMISJE RADY POWIATU 

KOMISJE STAŁE

Komisja Rewizyjna

Kinga Błaszczyk sekretarz komisji

Dariusz Kołodziejczyk

Roman Srebnicki

Krzysztof Szczegielniak przewodniczący komisji

Zbigniew Szczepaniak

Bogumiła Więckowska

Paweł Zawada wiceprzewodniczący komisji
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Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Kinga Błaszczyk sekretarz komisji

Jacek Czarnowski wiceprzewodniczący komisji

Marcin Olpiński przewodniczący komisji

Paweł Zawada

Komisja Budżetowa

Aneta Bartnicka

Janusz Goliński

Dariusz Grajda

Grażyna Kilbach

Jolanta Koczorowska

Dariusz Kołodziejczyk wiceprzewodniczący komisji

Robert Kosiński przewodniczący komisji

Stanisław Kruszewski

Grzegorz Michalczyk

Grażyna Olszewska

Krzysztof Olszewski

Mirosław Pszonka

Bogumiła Więckowska

Komisja Gospodarki, Zasobu i Środowiska

Paweł Ajdacki przewodniczący komisji od 6 czerwca 

2019 r.

Dariusz Grajda

Stanisław Kruszewski

Piotr Kudlicki wiceprzewodniczący Komisji

Krzysztof Olszewski

Mirosław Pszonka

Roman Srebnicki przewodniczący komisji do 6 czerwca 

2019 r.
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Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Paweł Ajdacki

Aneta Bartnicka

Jacek Czarnowski

Janusz Goliński

Grażyna Kilbach

Jolanta Koczorowska

Jarosław Kopaczewski przewodniczący komisji

Robert Kosiński

Grzegorz Michalczyk

Marcin Olpiński wiceprzewodniczący komisji

Grażyna Olszewska

Krzysztof Szczegielniak

Zbigniew Szczepaniak

Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa

Kinga Błaszczyk przewodnicząca komisji

Jacek Czarnowski

Janusz Goliński

Grażyna Kilbach

Jolanta Koczorowska wiceprzewodnicząca komisji

Dariusz Kołodziejczyk

Jarosław Kopaczewski

Robert Kosiński

Piotr Kudlicki

Grzegorz Michalczyk

Marcin Olpiński

Krzysztof Olszewski

Mirosław Pszonka

Roman Srebnicki

Krzysztof Szczegielniak

Paweł Zawada
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KOMISJA DORAŹNA 

Komisja Statutowa

Kinga Błaszczyk

Jacek Czarnowski

Grażyna Kilbach wiceprzewodnicząca komisji

Jolanta Koczorowska

Jarosław Kopaczewski

Piotr Kudlicki

Zbigniew Szczepaniak

Paweł Zawada przewodniczący komisji
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3. Informacja o stanie mienia powiatu otwockiego

3.1 D ane dotyczące nieruchom ości

W załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu znajdują się informacje na temat:

>  nieruchomości oddanych w trwały zarząd na rzecz powiatowych jednostek 

organizacyjnych,

>  nieruchomości, które są przedmiotem umów najmu, dzierżawy, użyczenia, użytkowania 

wieczystego,

>  nieruchomości obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi,

>  nieruchomości bez jakichkolwiek praw rzeczowych ustalonych na rzecz innych osób 

i podmiotów, pozostające do dyspozycji zarządu powiatu,

>  nieruchomości zajęte pod drogi publiczne lub pozyskane do 31 grudnia 2019 r. na 

poszerzenie istniejących dróg publicznych.

3.2 D ane o zm ianach w zasobie nieruchom ości drogowych

W okresie objętym informacją (od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.) do zasobu 

powiatowego pozyskano działki wymienione w poz. 725-767 załącznika nr 1, które zostały 

nabyte przez powiat na podstawie ostatecznych decyzji Starosty Otwockiego, zezwalających 

na realizację inwestycji drogowych oraz na podstawie ostatecznych decyzji Wojewody 

Mazowieckiego.

3.3 D ane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych  

praw m ajątkowych oraz z w ykonyw ania posiadania

W okresie objętym informacją (od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.) powiat otwocki 

uzyskał dochody: *

>  z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Wąskiej, oznaczonej 

jako działka ew. nr 73/9 z obr. 8 -  676.700 zł,
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> z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Wąskiej, oznaczonej 

jako działki ew. nr 73/10, 73/13 i 73/5 z obr. 8 -  676.700 zł,

>  z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Mickiewicza róg 

Koszykowej, oznaczonej jako działka ew. nr 8/3 z obr. 2 -  534.190 zł (w tym 23% 

VAT),

>  z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Mickiewicza, 

oznaczonej jako działka ew. nr 13/12 z obr. 5 -  650.000 zł.

* należny podatek VAT przy sprzedaży nieruchomości wynika z odrębnych przepisów -  

wymienione są transakcje sprzedaży uwzględniające i nieuwzględniające podatku VAT

W wyniku przetargów, przeprowadzonych w roku 2019, na sprzedaż nieruchomości 

zakończonych wynikami pozytywnymi z zasobu nieruchomości wykreślono działki 73/11, 

73/12 i 73/14 z obr. 8 -  umowy sprzedaży zaplanowane na luty 2020 r.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. uzyskano dochody z tytułu:

>  najmu i dzierżawy nieruchomości w wysokości:

136.790,40 zł netto,

>  użytkowania wieczystego nieruchomości, służebności i trwałego zarządu w wysokości:

37.200,02 zł netto.

3.4 D ane dotyczące planowanych sprzedaży nieruchom ości w 2019 r.

Poniżej zostały wymienione działki planowane do sprzedaży w 2019 r.:

>  działka ew. 13/9 o pow. 1754 m2 wraz z udziałem w działce 13/11 o pow. 182 m2 -  nie 

wpłynęło żadne wadium,

> działka ew. nr 73/9 o pow. 3000 m2 z obr. 8 przy ul. Wąskiej w Otwocku -  przetarg 

został zakończony wynikiem pozytywnym,

> działki ew. nr 73/10, 73/13 i 73/5 o łącznej pow. 3001 m2 z obr. 8 przy ul. Wąskiej 

w Otwocku -  przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym,

> działka ew. nr 73/11 o pow. 2844 m2 z obr. 8 przy ul. Wąskiej w Otwocku -  przetarg 

został zakończony wynikiem pozytywnym -  umowa sprzedaży w lutym 2020 r.,

> działka ew. nr 73/12 i 73/14 o łącznej pow. 3000 m2 z obr. 8 przy ul. Wąskiej w Otwocku 

-  przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym -  umowa sprzedaży w lutym
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2020 r.,

>  działka ew. nr 8/3 z obr. 2 w Otwocku przy ul. Mickiewicza róg Koszykowej -  przetarg 

zakończony wynikiem pozytywnym,

> działka ew. nr 13/12 z obr. 5 w Otwocku przy ul. Mickiewicza (willa „U Dziadka”) -  

sprzedaż bezprzetargowa.

W wyniku prowadzonych postępowań z zakresu zbycia prawa własności Powiatu Otwockiego 

do nieruchomości wynikiem pozytywny zostało zakończone 6 postępowań na 

zaplanowanych 7.

Dochód Powiatu Otwockiego w roku 2019 z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniósł łącznie 

2.537.590 zł (w tym transakcje z podatkiem VAT 23% - nie uwzględniono transakcji 

finalizowanych w 2020 r.). W roku 2018 dochód Powiatu Otwockiego z tytułu sprzedaży 

nieruchomości wyniósł łącznie 826.446,30 zł (w tym transakcja z podatkiem Vat 23%).

3.5 D ane dotyczące posiadania, w ładania i własności

Powiat otwocki posiada:

> 421 działek o łącznej pow. 486.734 m2 w Otwocku,

> 333 działki o łącznej pow. 238.067 m2 w Karczewie (miasto),

> 242 działki o łącznej pow. 268.826 m2 w Józefowie,

> 125 działek o łącznej pow. 398.550 m2 w Gminie Wiązowna

> 33 działki o łącznej pow. 256.155 m2 w Gminie Celestynów,

> 29 działek o łącznej pow. 67.589 m2 w Gminie Kołbiel,

> 25 działek o łącznej pow. 45.415 m2 w Gminie Osieck,

> 77 działek o łącznej pow. 220.657 m2 w Gminie Karczew

Przedstawione dane zostały wygenerowane bezpośrednio z programu EW Opis i uwzględniają 

wszystkie nieruchomości z zasobu Powiatu (własność, władanie, posiadanie samoistne w tym 

działki drogowe).
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3.6 D ane dotyczące wniosków  o w ydanie decyzji stw ierdzających nabycie prawa 
w łasności nieruchom ości stanowiących drogi publiczne

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. złożono bądź uzupełniono wnioski do 

Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji stwierdzających nabycie przez powiat otwocki 

prawa własności nieruchomości stanowiących drogi publiczne, obejmujących 104 działki 

ewidencyjne.

Szczegółowa lista znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu.

3.7 D ane dotyczące nierozpatrzonych wniosków  dotyczących nabycia praw  
w łasności w latach 2009-2019

W latach 2009 -  2019 złożono bądź uzupełniono 35 wniosków do Wojewody Mazowieckiego 

o wydanie decyzji stwierdzających nabycie przez Powiat Otwocki prawa własności 

nieruchomości stanowiących drogi publiczne.

Szczegółowa lista znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego dokumentu.

3.8 Sam ochody będące w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Otwocku

> Samochód marki Skoda Octavia Classic Mint 1.9,

>  samochód marki Skoda Octavia Combi Classic Mint 1.9,

>  samochód marki Nissan X-trail 2.0,

>  przyczepa samochodowa typ 750.
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4. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii

4.1 „Strategia R ozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2014-2020”

Strategia została przyjęta przez Radę Powiatu w Otwocku w dniu 23 października 2014 r.; 

(uchwała nr 296/XXXIX/14). W związku z opracowaniem nowych dokumentów 

strategicznych: „Strategia Europa 2020”, „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 

2020”, a także „Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030. Innowacyjne 

Mazowsze” zaistniała potrzeba opracowania nowej „Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego 

na lata 2014-2020”. Nowa strategia została opracowana przez zespół ekspercki przy udziale 

Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego, w skład którego weszli: 

radni powiatowi, przedstawiciele gmin z terenu powiatu otwockiego, pracownicy jednostek 

organizacyjnych powiatu, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele nauki 

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Otwocku.

4.2 „Program  O chrony Środowiska dla Powiatu O twockiego na lata 2019-2022  

z perspektywą do roku 2026” w raz z prognozą oddziaływania na środowisko

Program wraz z prognozą został przyjęty uchwałą nr 39/V/19 z dnia 28 marca 2019 r. 

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia programu jest realizacja przez jednostki 

samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych 

dokumentów strategicznych i programowych kraju. Programy ochrony środowiska powinny 

stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie 

działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej jednostki 

samorządu terytorialnego.

Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019-2022 

z perspektywą do roku 2026” został podporządkowany wytycznym Ministra Środowiska do 

opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, które 

podają sposób i zakres dokumentu oraz wskazówki co do zawartości programów.

W postępowaniu przeprowadzono procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

opracowując „Prognozę oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Otwockiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” oraz zapewniono 

możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Projekt
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dokumentu wraz z prognozą został wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. 

w dniach od 27 sierpnia do 17 września 2018 r. W trakcie konsultacji społecznych do projektu 

dokumentu wraz z prognozą nie wpłynęły uwagi. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Warszawie pismem z dnia 2 października 2018 r. (znak pisma: WOOŚ-III.410.636.2018.JD) 

wydał opinię „bez uwag” dla „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 

2019-2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 1 października 2018 r. (znak 

pisma: ZS.9022.1580.2018.DB) zaopiniował pozytywnie „Program Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Otwockiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1668/383/18 

z dnia 23 października 2018 r. pozytywnie zaopiniował projekt „Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska powiatowy program ochrony 

środowiska podlega uchwaleniu przez radę powiatu.

4.3 Program  w spółpracy z organizacjam i pozarządowym i oraz z podm iotam i 

prowadzącym i działalność pożytku publicznego na rok 2019

Program został przyjęty uchwałą nr 25/III/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 grudnia 

2018 r. Wcześniej projekt programu został poddany konsultacjom społecznym, 

a informacja o tym została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej powiatu otwockiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie miała 

charakter finansowy i pozafinansowy.

Realizując cele programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r., powiat otwocki, 

w zakresie stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 

24 kwietnia 2003 r., udzielił organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego w łącznej 

kwocie 608.080,00 zł. Dofinansowanie otrzymało 18 organizacji pozarządowych (w tym 2 

organizacje na 2 zadania).
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Współpraca o charakterze niefinansowym odbywała się w formie:

>  konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Powiatu 

Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2020 r.”; projekt uchwały został zamieszczony na 

stronie internetowej powiatu otwockiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu w celu 

wyrażenia opinii lub uwag. Za pomocą formularza uwag każdy mógł zaproponować 

zmiany do uchwały;

>  wzajemnej wymiany informacji o planowanych kierunkach działalności; w zakresie 

pomocy społecznej przekazywane są informacje na bieżąco na temat liczby osób 

przebywających w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Otwocku, 

jak również Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej informuje o liczbie osób 

korzystających z Centrum Interwencji Kryzysowej; Biuro Kultury i Promocji, realizując 

zadania z zakresu sportu, turystyki i kultury, zamieszcza na bieżąco informacje na 

swojej stronie internetowej www.powiat-otwocki.pl oraz na profilu społecznościowym 

Facebook powiatu otwockiego;

>  wspierania o charakterze doradczym i inicjatywnym organizacji pozarządowych 

z terenu powiatu otwockiego, w szczególności na zasadzie udzielania pomocy 

merytorycznej i technicznej przy sporządzaniu wniosków o dotację, informowaniu 

o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;

>  organizacji spotkań przedstawicieli powiatu z przedstawicielami organizacji na celu 

wymiany informacji dotyczących najważniejszych aspektów funkcjonowania 

organizacji oraz rozwoju obszarów współpracy; Biuro Kultury i Promocji jest w stałym 

kontakcie z organizacjami i w razie potrzeby organizuje spotkania z poszczególnymi 

organizacjami;

>  obejmowania patronatem przedsięwzięć realizowanych przez organizacje; 

organizatorzy wydarzeń, które otrzymały dofinansowanie z powiatu otwockiego, mogą 

również składać wniosek o honorowy patronat Starosty Otwockiego nad tymi 

wydarzeniami;

>  udzielania organizacjom pomocy merytorycznej, która dotyczy m.in. pozyskiwania 

środków zewnętrznych, pozyskiwania środków z powiatu otwockiego, prowadzenia 

swojej działalności, organizacji wydarzeń (np. jakie zgody są potrzebne, kogo należy 

poinformować o wydarzeniu itp.);
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> przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o planowanych szkoleniach, 

konkursach organizowanych przez różne instytucje;

>  promocji i popularyzacji organizacji, w tym umieszczania na stronie internetowej 

oraz w publikacjach powiatu informacji o ich działalności..

Powiat otwocki, realizując cele Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w 2019 r., udzielał organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których 

mowa w ustawie, zarówno wsparcia finansowego, jak i pomocy niefinansowej.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert, w ramach którego 18 podmiotów otrzymało wsparcie 

finansowe na realizację 21 zadań publicznych. Wydatkowane środki przyczyniły się do 

zorganizowania wielu ważnych społecznie inicjatyw, zarówno z zakresu pomocy społecznej, 

kultury, sportu, jak też turystyki.

Jednocześnie powiat wspierał organizacje w sposób merytoryczny podczas licznych spotkań 

z przedstawicielami trzeciego sektora. Powiat udzielał im wsparcia o charakterze doradczym 

i inicjatywnym, informował o możliwościach pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, 

przekazywał informacje o planowanych szkoleniach i kursach, uczestniczył w promocji 

organizacji w swoich kanałach komunikacji. Dzięki tej współpracy i podejmowanym 

inicjatywom budowane jest aktywne partnerstwo pomiędzy powiatem, organizacjami pożytku 

publicznego, jak również mieszkańcami powiatu.

W ramach programu w zakresie kultury dofinansowano w 2019 r.:

1. „Wieczór Uwielbienia” w Gliniance.

2. Wystawę „Magiel i Historia” .

3. Wydarzenia kulturalne w cyklu całorocznym Fundacji Promocji Kultury „OtwArte”.

4. Organizację imprezy plenerowej z okazji 75. rocznicy zdobycia Dąbrowieckiej Góry 

oraz Dnia Woj ska Polskiego.

5. Festiwal „Otwock Blues Bazar” .

6. Inicjatywę „Piosenka w Świdrze”.

7. „Otwockie Zaduszki Bluesowe”.

8. Organizację i przeprowadzenie Festiwalu Pieśni i Piosenek pn. „SACROSONG DWP 

2018 -  Otwock”.

9. „VIII Festiwal Świdermajer” .

10. „Otwarcie Sezonu -  450-lecie Unii Lubelskiej” .
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Jeden z koncertów w ramach projektu „Klasyka na leżakach”

Goście wydarzenia w Pałacu w Otwocku Wielkim
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Lista stowarzyszeń i ich zadania w zakresie zwiększenia aktywności kul 
realizowane na podstawie otwartego konkursu ofert i „ma

turalnej w 2019 r. (zadania 
ych grantów”)

L.p. Nazwa organizacji Nazwa zadania
Forma
dofinansowania

Kwota dofinansowania z 
powiatu otwockiego [zł]

1.

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Zabytków 
Fortyfikacji Pro 
Fortalicium

Organizacja imprezy 
plenerowej z okazji 75. 
rocznicy zdobycia 
Dąbrowieckiej Góry 
oraz Dnia Wojska 
Polskiego

Otwarte konkursy 
ofert 10.000,00

2.

Parafia
Rzymskokatolicka 
pw. Św. Wawrzyńca 
w Gliniance

„Wieczór Uwielbienia” 
w Gliniance

Otwarte konkursy 
ofert 10.000,00

3.

Otwockie 
Towarzystwo 
Bluesa i Ballady

Festiwal „Otwock 
Blues Bazar”

Otwarte konkursy 
ofert 8000,00

4.
Stowarzyszenie
Więzy

Wystawa „Magiel 
i Historia”

Otwarte konkursy 
ofert 3000,00

5.
Fundacja Promocji 
Kultury „OtwArte”

Wydarzenia kulturalne 
Fundacji Promocji 
Kultury „OtwArte” 
w cyklu całorocznym

Otwarte konkursy 
ofert 20.000,00

6.

Stowarzyszenie
„Przywrócić
Dzieciństwo”
Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
Ulicy im.
Kazimierza
Lisieckiego
„Dziadka” -  Koło
Terenowe
„ŚWIDER” „Piosenka w Świdrze” Mały grant 1200,00

7.
Towarzystwo 
Przyjaciół Otwocka

„VIII Festiwal 
Świdermajer” Mały grant 1800,00

8.

Otwockie 
Towarzystwo 
Bluesa i Ballady

„Otwockie Zaduszki 
Bluesowe” Mały grant 3000,00

9.
Klub Motocyklowy 
Zryw MC POLAND

„Otwarcie Sezonu -  
450-lecie Unii 
Lubelskiej” Mały grant 5000,00

10.

Parafia
Rzymskokatolicka 
Matki Bożej 
Królowej Polski

Organizacja i 
przeprowadzenie 
Festiwalu Pieśni i 
Piosenek pn. 
„SACROSONG DWP 
2018 -  Otwock” Mały grant 5000,00

41 | S t r o n a



[RAPORT O STA N IE POW IATU OTWOCKIEGO

Zakres z zadań własnych powiatu: kultura fizyczna i turystyka

W ramach programu w zakresie sportu i turystyki dofinansowano w 2019 r.:

1. Opracowanie i wydanie dokładnej mapy pozycji „Przedmoście Warszawa -  część 

południowa do granicy poligonu wojskowego w Wesołej” .

2. „VI Bieg Wąskotorowy”.

3. Cykl zawodów biegowych -  „Otwocka Liga Biegowa” oraz biegi uliczne „Otwocka 

Dycha”, „Otwocka Piątka”

4. Zawody w ju-jitsu o „Puchar Orła” dla dzieci i młodzieży powiatu otwockiego.

5. „Półmaraton Otwocki na rolkach”.

6. Konkurencje sportowo-militarne dla mieszkańców powiatu otwockiego.

7. „Mistrzostwa Świata w Singapurze w Tchoukballu”.

8. Zorganizowanie rajdu turystycznego dla osób niepełnosprawnych „Razem pod 

żaglami” .

Mapa zrealizowana w ramach projektu „Przedmoście Warszawa”
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Lista stowarzyszeń i ich zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. 
(zadania realizowane na podstawie otwartego konkursu ofert i „małych grantów”)

L.p. Nazwa organizacji Nazwa zadania
Forma
dofinansowania

Kwota
dofinansowania 
z Powiatu 
Otwockiego [zł]

1. Fundacja Sancti Iosephi „VI Bieg Wąskotorowy”
Otwarte konkursy 
ofert 3500,00

2.

Warszawskie 
Towarzystwo Łyżwiarskie 
Stegny

„Półmaraton Otwocki na 
rolkach”

Otwarte konkursy 
ofert 4000,00

3. UKS Bieliki

Cykl zawodów biegowych -  
„Otwocka Liga Biegowa” oraz 
biegi uliczne „Otwocka Dycha”, 
„Otwocka Piątka”

Otwarte konkursy 
ofert 4000,00

4. UKS Zakręt

Zawody w ju-jitsu o „Puchar 
Orła” dla dzieci i młodzieży 
powiatu otwockiego

Otwarte konkursy 
ofert 2500,00

5.
Klub Sportowy Aerial 
Klub, UKS Zakręt

Zawody biegowe w Zakręcie i 
konkurencje sportowo-militarne 
dla mieszkańców powiatu 
otwockiego

Otwarte konkursy 
ofert 2000,00

6.

Uczniowski Klub 
Sportowy „Jastrzębie - 
Śródborów”

„Mistrzostwa Świata w 
Singapurze w Tchoukballu” Mały grant 5000,00

Półmaraton Otwocki na rolkach
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Lista stowarzyszeń i ich zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2019 r. (zadania realizowane 
na podstawie otwartego konkursu ofert i „małych grantów”)

L.p. Nazwa organizacji Nazwa zadania
Forma
dofinansowania

Kwota
dofinansowania 
z powiatu 
otwockiego [zł]

1.

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Zabytków Fortyfikacji Pro 
Fortalicium

Opracowanie i wydanie 
dokładnej mapy pozycji 
„Przedmoście Warszawa” -  
część południowa do granicy 
poligonu w Wesołej

Otwarte konkursy 
ofert 5000,00

2.

Mazowieckie 
Stowarzyszenie Żeglarzy 
Niepełnosprawnych

Zorganizowanie rajdu 
turystycznego dla osób 
niepełnosprawnych „Razem pod 
żaglami” Mały grant 2000,00

4.4 „Program  opieki nad zabytkam i Powiatu O twockiego na lata 2013-2017”

Powiat otwocki posiadał „Program opieki nad zabytkami Powiatu Otwockiego na lata 2013

2017”, uchwalony przez Radę Powiatu w Otwocku w dniu 31 stycznia 2013 r. uchwałą nr 

218/XXVI/13. Przedmiotowy program obowiązywał do 12 marca 2017 r. Obecnie powiat nie 

ma uchwalonego programu opieki nad zabytkami. Nie ma sankcji finansowych za brak 

uchwalenia programu opieki nad zabytkami.

Mimo powyższego we wskazanym okresie realizowane były zadania wynikające z ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wspierano zadania z zakresu ochrony zabytków, 

m.in.:

>  powołany jest społeczny opiekun zabytków (zgodnie z art. 103 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami),

>  udzielano zainteresowanym informacji dotyczących zabytków przez pracownika 

Starostwa i przez społecznego opiekuna zabytków,

>  współdziałano z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie 

otrzymywania informacji z rejestru zabytków -  prowadzony jest rejestr pism,

>  zorganizowano wraz z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury im. Michała 

Elwiro Andriollego w Otwocku Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Architektura 

mojego regionu”, przeznaczony dla dzieci i młodzieży z terenu całej Polski,

>  przekazywano tablice informacyjne „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM” 

właścicielom nieruchomości zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków,
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> na stronie powiatu otwockiego w folderze „Atrakcje turystyczne>Zabytki” 

udostępnione są informacje dotyczące zabytków, m.in. dane społecznego opiekuna 

zabytków, aktualne przepisy prawne, skany kart ewidencyjnych zabytków znajdujących 

się w rejestrze oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków, kopie kart adresowych 

gminnych ewidencj i zabytków, zdjęcia obiektów zabytkowych z terenu powiatu 

Otwockiego, poradnik „Jak wyremontować Świdermajera” w formacie pdf.

Ponadto udostępniona jest mobilna aplikacja „Powiat otwocki -  przewodnik mobilny”, dzięki 

której więcej osób może korzystać z atrakcji na terenie powiatu otwockiego.

„Powiat otwocki -  przewodnik mobilny” pokazuje, gdzie najlepiej spędzić czas, jakie czekają 

atrakcje na terenie powiatu otwockiego. W aplikacji znajduje się spis najciekawszych zabytków 

i miejsc wartych zobaczenia. Wszystkie obiekty zostały podzielone na kategorie, każdy z nich 

posiada także swoją wizytówkę, która zawiera opis, dane teleadresowe oraz położenie. 

Dzięki podanym lokalizacjom GPS z łatwością można odnaleźć dane miejsce na mapie 

i bezpośrednio w terenie. Funkcją przydatną dla turystów aktywnych jest zbiór szlaków 

turystycznych wraz z zaznaczonymi i opisanymi atrakcjami. Dodatkowo m.in.:

>  przekazywana jest zainteresowanym publikacja „Jak wyremontować Świdermajera”,

>  corocznie jest wspierany piknik forteczny odbywający się na Dąbrowieckiej Górze,

>  powiat angażuje się w uczestnictwo w imprezach lokalnych, m.in. XI Festiwal Otwarte 

Ogrody w Józefowie w części Świdermajer Tour 2019 -  historia i architektura linii 

otwockiej.

4.5 „Pow iatow y program rozwoju pieczy zastępczej w Pow iecie Otwockim  na lata 

2018-2020”

Program został przyjęty do realizacji uchwałą nr 284/XXXIX/18 Rady Powiatu w Otwocku. 

Jednym z zadań powiatu otwockiego jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom 

pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodziny zastępcze opiekują się 

i wychowują dzieci, które zostały osierocone, odrzucone lub których rodzice nie są w stanie 

zapewnić im bezpieczeństwa i opieki. Intencją i założeniem pieczy zastępczej jest jej 

tymczasowość -  dziecko powinno przebywać w niej do momentu uregulowania sytuacji 

życiowej i prawnej. Oczywiście nie można wykluczyć i takich sytuacji, gdzie dziecko pozostaje 

pod opieką rodziców zastępczych do momentu osiągnięcia pełnoletności lub usamodzielnienia.
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Dlatego organizowane jest również wsparcie dla osób usamodzielnianych opuszczających 

rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Program jest opracowywany na okres trzech lat i ma charakter ciągły. Zgodnie z zarządzeniem 

Starosty Otwockiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku zostało wyznaczone 

na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu otwockiego, zgodnie z 

wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4.6 „Pow iatow y program działań na rzecz osób niepełnospraw nych na lata 2014

2020”

Program został przyjęty uchwałą nr 273/XXXVI/14 z dnia 27 marca 2014 r. Długofalowe 

działania ujęte w programie są w trakcie realizacji. Zadania realizowane przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku wynikają z ustawy o rehabilitacji społecznej 

i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

4.7 Program y realizowane przez Pow iatow e Centrum  Pom ocy R odzinie  

w Otwocku

W 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku realizowało trzy projekty 

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

>  „Akademia rodzin w powiecie otwockim”,

>  „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego 

poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia 

dziennego”,

>  „Aktywna integracja w powiecie otwockim”.

W okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. na terenie powiatu otwockiego był 

realizowany projekt „Akademia rodzin w powiecie otwockim” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś. IX Wsparcie włączenia społecznego 

i walka z ubóstwem.
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Celem projektu była poprawa funkcjonowania 30 rodzin zamieszkujących w powiecie 

otwockim poprzez zindywidualizowane działania zapobiegające procesom ubóstwa, 

marginalizacji i wykluczenia społecznego tych rodzin. W ramach projektu oferowano bezpłatne 

wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, diagnozowania indywidualnych potrzeb 

i potencjałów uczestników, trening kompetencji życiowych, społecznych, rodzicielskich 

i wychowawczych, coaching rodzicielski, poradnictwo rodzinne. Działania profilaktyczne 

i terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży obejmowały trening zastępowania agresji 

lub integrację sensoryczną, pracę z deficytami. Działania społeczno-kulturalno-sportowe 

odbywały się poprzez wspólne wyjazdy, tj. wycieczkę 2-dniową, 2 wycieczki 1-dniowe, 

wyjazd do restauracji, kina, teatru, spędzenie wolnego czasu. Została przeprowadzona diagnoza 

indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników. Przez cały czas trwania projektu rodziny 

były objęte wsparciem asystenta rodzinnego oraz dwóch psychologów zatrudnionych w PCPR.

Projekt „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego 

poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego” był 

współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś IX Wspieranie włączenia społecznego 

i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

Celem projektu była poprawa funkcjonowania minimum 60 osób niesamodzielnych z terenu 

powiatu otwockiego poprzez utworzenie minimum 80 miejsc świadczenia usług społecznych. 

Projekt był realizowany od 1 września 2018 r. Termin zakończenia realizacji projektu upływa 

30 czerwca 2021 r. Wartość projektu -  2.794.921,98 zł, w tym dofinansowanie 2.589.540,16 zł 

oraz wkład własny powiatu -  205.381,82 zł. Grupę docelową stanowiły osoby zamieszkujące 

powiat otwocki, niezdolne do samodzielnego wykonywania co najmniej jednej 

z podstawowych czynności dnia codziennego -  projekt skierowano do 20 uczestników Domu 

Dziennego Pobytu, 30 uczestników Klubu Seniora, 30 uczestników systemu teleopieki. W 

ramach projektu zorganizowano następujące działania:

a) 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,

b) w ramach Domu Dziennego Pobytu przeprowadzono trening kompetencji życiowych, 

warsztaty uspołeczniające, spotkania tematyczne z prelegentem, terapię ćwiczeń 

psychoruchowych, działania społeczno-kulturalne,
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c) realizowano wspomagające bezpośrednie usługi opiekuńcze dla 30 osób.

Projekt „Aktywna integracja w powiecie otwockim” był współfinansowany ze środków EFS 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014

2020, Oś IX W spieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja 

społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu była realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, 

edukacyjnym i zawodowym skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym w związku z ich trudną sytuacją społeczną i zawodową. Wsparcie dla każdego 

uczestnika projektu było realizowane pod kątem jego indywidualnych potrzeb, predyspozycji, 

problemów, deficytów i potencjałów oraz z uwzględnieniem warunków w najbliższym 

środowisku uczestników projektu. Dla każdego uczestnika projektu została utworzona 

indywidualna ścieżka reintegracji, a działania były wdrażane w oparciu o kontrakt socjalny lub 

inną umowę uzgodnioną i podpisaną na zasadach kontraktu socjalnego. Wsparciem zostało 

objętych 37 uczestników. Grupa docelowa projektu składała się z osób 

z niepełnosprawnościami oraz osób umieszczonych w pieczy zastępczej wieku 15-25 lat, 

usamodzielniających się. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2019 r. i będzie trwała 

do 30 września 2021 r. Wartość projektu wyniosła 784.000 zł, w tym wkład Unii Europejskiej 

627.200 zł oraz wkład własny powiatu -  156.800 zł.
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5. Ocena realizacji uchwał Rady Powiatu Otwockiego

5.1 Ocena realizacji uchwał podjętych w poprzednich latach

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) Informacja o wykonaniu

1. 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.”

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  realizacja zadań

-  monitoring wdrażania programu

2. 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 r. wraz 
z wykazem potrzeb na 2018 r. 
przedstawione Radzie Powiatu w 
Otwocku podczas XXXV/18 sesji 26 
kwietnia 2018 r. -  bez uwag

-  w trakcie realizacji

3. 296/XXXIX/14 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie 
przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 
2014-2020”

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  w trakcie realizacji do końca 2020 r.

4. 237/XXXII/18 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie 
zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

-  wykonanie powierzone 
przewodniczącemu Komisji 
Rewizyjnej

-  z 4 kontroli przeprowadzono 
2 kontrole

5. 244/XXXII/18 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

-  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 r. wraz 
z wykazem potrzeb na 2019 r.

-  w trakcie realizacji
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Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) Informacja o wykonaniu

6. 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

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  akt prawa miej scowego: publikacj a
w Dz.Urz.Woj.Maz. z 1 marca 2018 r., 
poz. 2154

-  uchwała uchylona uchwałą Rady 
Powiatu w Otwocku Nr 104/XIV/19 
z dnia 28 listopada 2019 r.

7. 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

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  wykonana w części -  nabycie działek 
w Izabeli w drodze darowizny, 
pozostały jeszcze trzy działki

8. 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

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  akt prawa miejscowego: publikacja
w Dz.Urz.Woj.Maz. z 16 maja 2018 r., 
poz. 5333

-  wykonana -  Rada Powiatu w Otwocku 
ustaliła zasady udzielania 
dofinansowań dla spółek wodnych ze 
środków powiatu, zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo wodne. 
Pomoc finansowa w formie dotacji 
celowej udzielana będzie na podstawie 
umowy

9. 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

-  akt prawa miej scowego: publikacj a
w Dz.Urz.Woj.Maz. z 16 maja 2018 r., 
poz. 5334

-  uchwała uchylona uchwałą Rady 
Powiatu w Otwocku Nr 105/XIV/19 
z dnia 28 listopada 2019 r.

10. 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

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  akt prawa miejscowego: publikacja
w Dz.Urz.Woj.Maz. z 16 maja 2018 r., 
poz. 5335

-  uchwała jest w realizacji 
bezterminowo
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Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) Informacja o wykonaniu

11. 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

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  akt prawa miej scowego: publikacj a
w Dz.Urz.Woj.Maz. z 16 maja 2018 r., 
poz. 5336

-  uchwała jest w realizacji 
bezterminowo

12. 265/XXXVI/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie 
zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno- 
Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy 
ul. Konopnickiej 3 od obowiązku realizacji tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała jest w realizacj i 
do 31 sierpnia 2021 r.

13. 266/XXXVI/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

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała jest w realizacj i 
do 31 sierpnia 2022 r.

14. 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

-  uchwała niezrealizowana. Gmina nie 
wyraziła zgody na prowadzenie zadań 
inwestycji. Dotacja została cofnięta 
uchwałą Rady Powiatu w Otwocku Nr 
19/III/18 w sprawie zmiany uchwały 
Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu w 
Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. -  
Uchwała budżetowa Powiatu 
Otwockiego na 2018 r., z późn.zm.

15. 280/XXXVIII/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 
gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach przez 
powiatowe jednostki budżetowe prowadzące działalność 
oświatową

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała jest w realizacj i 
bezterminowo
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16. 283/XXXIX/18 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie 
powierzenia Gminie Wiązowna prowadzenia zadania 
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

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała nie została zrealizowana, 
gmina nie zawarła z powiatem 
porozumienia/umowy

17. 284/XXXIX/18 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie 
przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej w Powiecie Otwockim na lata 2018-2020”

-  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 r.”

-  w trakcie realizacji

18. 286/XXXIX/18 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
obiektów pływających w 2019 r.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  akt prawa miej scowego: publikacj a 
w Dz.Urz.Woj.Maz. z 4 października 
2018 r., poz. 9379

19. 291/XL/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

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  akt prawa miejscowego: publikacja
w Dz.Urz.Woj.Maz. z 30 października
2018 r., poz. 10385

-  zmieniona uchwałą Nr 15/II/18

-  bieżąca realizacj a zadania przez cały
2019 r.

20. 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

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  akt prawa miejscowego: publikacja 
w Dz.Urz.Woj.Maz. 14 grudnia
2018 r., poz. 1252

-  bieżąca realizacj a zadania przez cały
2019 r.

21. 23/III/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.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  oczekuje na wykonanie -  PGE nie 
podpisało jeszcze protokołu uzgodnień
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22. 25/III/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 r.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  sprawozdanie z realizacji programu za
2018 r. zarząd powiatu przedkłada 
radzie powiatu nie później niż do dnia 
31 maja 2019 r.

-  sprawozdanie z realizacji programu za
2019 r. zarząd powiatu przedkłada 
radzie powiatu nie później niż do dnia 
31 maja 2020 r.

5.2 Ocena realizacji uchwał podjętych w okresie, którego raport dotyczy

W roku 2019 Rada powiatu Otwockiego podjęła łącznie 107 uchwał Rady Powiatu 

Otwockiego, w tym:

2) 91 uchwał zostały wykonane lub zrealizowane -  co stanowi 85,05% wykonania,

3) 15 uchwał jest w trakcie realizacji (m.in. ze względu na wyznaczony późniejszego

terminu realizacji, tj. wychodzącego poza okres sprawozdawczy) -  co stanowi 14,02%,

4) 1 uchwała została uchylona -  co stanowi 0,93% w odniesieniu do wszystkich uchwał.

Uchwały podjęte w roku 2019

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) Informacja o wykonaniu

1. 26/IV/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa 
Powiatu Otwockiego na 2019 r.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  akt prawa miejscowego: publikacja 
w Dz.Urz.Woj.Maz. z 13 lutego 
2019 r., poz. 2080

-  zm. uchwałami: 32/V/19, 
42/VII/19, 60/VIII/19, 63/IX/19, 
65/X/19, 73/XI/19, 76/XII/19, 
99/XIV/19, 115/XV/19

-  uchwała zrealizowana
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2. 27/IV/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  zm. uchwałami: 33/V/19, 41/VI/19, 
43/VII/19, 61/VIII/19, 64/IX/19, 
66/X/19, 74/XI/19, 77/XII/19, 
96/XIII/19, 100/XIV/19,
116/XV/19

-  uchwała zrealizowana

3. 28/IV/19 z dnia 24 stycznia 209 r. w sprawie zatwierdzenia 
rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej

-  wykonanie powierzone 
przewodniczącemu Komisji 
Rewizyjnej

-  zm. uchwałą 94/XII/19

-  z 5 zatwierdzonych kontroli 
zakończono 3 kontrole

4. 29/IV/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie delegowania 
radnych Rady Powiatu w Otwocku do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  rada delegowała radnych: Romana 
Srebnickiego i Krzysztofa 
Szczegielniaka

-  uchwała wykonana

5. 30/IV/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na podwyższenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiącej 
budynek wraz gruntem w granicach fundamentowania poł. w 
Otwocku na działce ew. nr 13/12 z obr. 5

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana

6. 31/IV/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania 
doraźnej Komisji Statutowej

-  wykonanie powierzone 
przewodniczącemu rady

-  uchwała wykonana

7. 32/V/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 
26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. -  
Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, z późn. 
zm.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  orzeczenie nieważności w części -  
uchwała Nr 11.178.2019 RIO
z dnia 21 maja 2019 r.

-  uchwała zrealizowana

8. 33/V/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 
27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 
na lata 2019-2031, z późn. zm.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała zrealizowana
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9. 34/V/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty 
należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Otwockiego 
za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, 
na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  akt prawa miejscowego: publikacja 
w Dz.Urz.Woj .Maz. z 4 kwietnia 
2019 r., poz. 4431

-  uchwała przyj ęta do realizacj i

10. 35/V/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do 
projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 
Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku” 
finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała w trakcie realizacji 
do 30 czerwca 2022 r.

11. 36/V/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do 
projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 
Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku” finansowanego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała w trakcie realizacji 
do 30 czerwca 2022 r.

12. 37/V/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną 
przeznaczone środki PFRON

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  zm. uchwałami: 45/VII/19, 
79/XII/19, 103/XIV/19, 129/XV/19

-  uchwała zrealizowana przez PCPR

13. 38/V/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Woj ewództwa 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

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana na podstawie 
umowy o udzieleniu dotacji 
celowej Nr 121/CRU/2019/OŚ z 
dnia 10.05.2019 r.

14. 39/V/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019-2022 
z perspektywą do roku 2026” wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała w trakcje realizacji 
(monitoring wdrażania Programu, 
realizacja zadań)

15. 40/VI/19 z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia 
Gminie Celestynów prowadzenia zadania w zakresie 
zarządzania drogą powiatową Nr 2718W - Celestynów (od dr. 
woj. 797 ul. Regucka - ul. św. Kazimierza - ul. Jankowskiego) - 
do dr. pow. 2717W (ul. Obrońców Pokoju)

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana, zawarto z 
gminą porozumienie

16. 41/VI/19 z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale 
Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 
2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Otwockiego na lata 2019-2031, z późn. zm.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała zrealizowana
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17. 42/VII/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale 
Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 
2019 r. -  Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, 
z późn. zm.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała zrealizowana

18. 43/VII/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale 
Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 
r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Otwockiego na lata 2019 -  2031, z późn. zm.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała zrealizowana

19. 44/VII/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego przez Powiat Otwocki w 2019 r.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała zrealizowana

20. 45/VII/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr 37/V/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 marca 2019 r. 
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała zrealizowana przez PCPR

21. 46/VII/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zwolnienia 
dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 od obowiązku realizacji 
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała jest w realizacji 
do 31 sierpnia 2021 r.

22. 47/VII/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy 
Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Otwocku w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica 
w Otwocku

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana

23. 48/VII/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy 
Szkoły Policealnej Specjalnej Nr 3 dla Młodzieży Niesłyszącej 
i Słabosłyszącej oraz Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera 
w Otwocku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
Nr 2 w Otwocku

-  wykonanie powierzone zarządowi 
Powiatu

-  uchwała wykonana

24. 49/VII/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia 
rezygnacji i odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji 
Gospodarki, Zasobu i Środowiska oraz w sprawie zmian 
w uchwale Nr 9/II/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 6 grudnia 
2018 r.

-  na funkcję przewodniczącego 
komisji został powołany Paweł 
Ajdacki

25. 50/VII/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 
11/II/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji 
Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa

-  nastąpiły zmiany w składzie 
osobowym komisji
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26. 51/VII/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia 
petycji

-  wykonanie powierzone 
przewodniczącemu rady

-  uchwała wykonana; podmiotowi 
wnoszącemu petycję została 
przekazana uchwała wraz
z uzasadnieniem;

znak sprawy: SRP.0005.9.2019

27. 52/VII/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia 
wniosku

-  wykonanie powierzone 
przewodniczącemu rady

-  uchwała wykonana; wnioskodawcy 
została przekazana uchwała wraz
z uzasadnieniem oraz zarządowi 
powiatu, który został zobowiązany 
do opracowania projektu uchwały 
dotyczącej wniosku

-  uchwała Nr 71/X/19 z dnia 29 
sierpnia 2019 r. w sprawie zakazu 
używania jednostek pływających 
z silnikami spalinowymi na 
jeziorze Rokola (Otwock Wielki), 
z wyłączeniem jednostek służb 
porządku publicznego (uchwała 
uchylona -  rozstrzygnięcie 
nadzorcze);

znak sprawy: SRP.1510.2.2019

28. 53/VII/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia 
skargi Pana P. W. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Otwocku

-  wykonanie powierzone 
przewodniczącemu rady

-  uchwała wykonana; skarżącemu 
została przekazana uchwała wraz 
z uzasadnieniem;

znak sprawy: SRP.1510.1.2019

29. 54/VII/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania 
wniosku

-  wykonanie powierzone 
przewodniczącemu rady

-  uchwała wykonana; wnioskodawcy 
została przekazana uchwała wraz
z uzasadnieniem oraz Prokuraturze 
Rejonowej w Otwocku wraz z 
wnioskiem;

znak sprawy: SRP.1511.2.2019
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30. 55/VII/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania skargi -  wykonanie powierzone 
przewodniczącemu rady

-  uchwała wykonana; skarżącemu 
została przekazana uchwała wraz 
z uzasadnieniem oraz Wojewodzie 
Mazowieckiemu wraz ze skargą;

znak sprawy: SRP.1511.1.2019

31. 56/VII/19 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania skargi -  wykonanie powierzone 
przewodniczącemu rady

-  uchwała wykonana; skarżącemu 
została przekazana uchwała wraz 
z uzasadnieniem oraz Staroście 
Otwockiemu wraz ze skargą;

znak sprawy: SRP.1511.3.2019

32. 57/VIII/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia 
Zarządowi Powiatu w Otwocku wotum zaufania za 2018 r.

-  udzielono Zarządowi Powiatu 
w Otwocku wotum zaufania za 
2018 r.

33. 58/VIII/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 
2018 rok

-  rozpatrzono i zatwierdzono 
sprawozdanie finansowe oraz 
sprawozdanie z wykonania budżetu 
powiatu otwockiego za 2018 r.

34. 59/VIII/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Zarządu Powiatu w Otwocku za 2018 r.

-  udzielono absolutorium dla 
Zarządu Powiatu w Otwocku za 
2018 r.

35. 60/VIII/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian 
w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 
stycznia 2019 r. -  Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 
2019 r., z późn. zm.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała zrealizowana

36. 61/VIII/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian 
w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 
stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031, z późn. zm.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała zrealizowana

37. 62/VIII/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zwiększenia 
wysokości zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w 
Powiecie Otwockim

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  akt prawa miejscowego: publikacja 
w Dz.Urz.Woj .Maz. z 28 czerwca 
2019 r., poz. 8045

-  uchwała w trakcie realizacji

38. 63/IX/19 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 
26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. -  
Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, z późn. 
zm.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała zrealizowana
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39. 64/IX/19 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 
27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Otwockiego na lata 2019-2031, z późn. zm.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała zrealizowana

40. 65/X/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale 
Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 
r. -  Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, z 
późn. zm.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała zrealizowana

41. 66/X/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale 
Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 
2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Otwockiego na lata 2019-2031, z późn. zm.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała zrealizowana

42. 67/X/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia zgody 
na zbycie z zasobu nieruchomości oznaczonej jako działka ew. 
nr 35/24 o pow. 0,0139 ha z obr. 9 w Karczewie, dla której 
w Sądzie Rejonowym w Otwocku prowadzona jest księga 
wieczysta WA1O/00081659/1

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała w trakcie realizacji

-  postępowanie administracyjne ws. 
zbycia prawa własności 
nieruchomości

-  ustalanie terminu zawarcia aktu 
notarialnego w celu finalizacji 
transakcji, zmiana terminu z 
inicjatywy nabywcy

43. 68/X/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia poparcia 
dla inicjatywy utworzenia rejonu energetycznego Otwock 
w miejsce istniejącego posterunku PGE Dystrybucja S.A.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała zrealizowania

44. 69/X/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do 
realizacji projektu partnerskiego „Aktywna integracja w 
powiecie otwockim” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi 
Priorytetowej Wspieranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa 
osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu -  projekt pozakonkursowy

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała w trakcie realizacji

45. 70/X/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci 
publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych 
działających na obszarze Powiatu Otwockiego

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  akt prawa miejscowego: publikacja 
w Dz.Urz.Woj .Maz. z 4 września 
2019 r., poz. 10354

-  uchwała wykonana
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46. 71/X/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zakazu używania 
jednostek pływających z silnikami spalinowymi na jeziorze 
Rokola (Otwock Wielki), z wyłączeniem jednostek służb 
porządku publicznego

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  akt prawa miejscowego: publikacja 
w Dz.Urz.Woj .Maz. z 4 września 
2019 r., poz. 10355

-  nieważność uchwały -  
rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Mazowieckiego Nr 
WNP-I.4131.172.2019.MW z dnia 
4 października 2019 r.

47. 72/X/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podtrzymania 
stanowiska zawartego w uchwale Nr 53/VII/19 Rady Powiatu 
w Otwocku z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia 
skargi Pana P. W. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Otwocku

-  podtrzymano stanowisko

48. 73/XI/19 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale 
Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 
2019 r. -  Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, 
z późn. zm.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała zrealizowana

49. 74/XI/19 z dnia 17 września 2019 r.w sprawie zmian w uchwale 
Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 
2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Otwockiego na lata 2019 -  2031, z późn. zm.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała zrealizowana

50. 75/XII/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powierzenia 
Gminie Karczew prowadzenia zadania w zakresie zarządzania 
drogą powiatową Nr 2730W we wsi Kępa Nadbrzeska w 
zakresie budowy chodnika

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana, zawarto z 
gminą stosowne porozumienie

51. 76/XII/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w 
uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 
stycznia 2019 r. -  Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 
2019 rok, z późn. zm.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana przez PUP

-  uchwała zrealizowana

52. 77/XII/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w 
uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 
stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031, z późn. zm.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała zrealizowana
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53. 78/XII/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 
zatwierdzenia przystąpienia w charakterze Wykonawcy do 
projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu 
kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót 
do pracy” wdrażanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony 
Pracy -  Państwowym Instytutem Badawczym, realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu 
Państwa

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała w trakcie realizacji

54. 79/XII/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr 37/V/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 marca 
2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki 
PFRON

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała zrealizowana PCPR

55. 80/XII/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego w Otwocku wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ekonomiczno -Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w 
Otwocku przy ul. Marii Konopnickiej 3

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana

56. 81/XII/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego Nr IV 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w 
Otwocku przy ul. Literackiej 8

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana

57. 82/XII/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr I 
im. K. I. Gałczyńskiego w Otwocku przy ul. Filipowicza 9

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana

58. 83/XII/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w 
Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku 
przy ul. Pułaskiego 7

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana

59. 84/XII/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w 
Zespole Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku 
przy ul. Pułaskiego 7

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana

60. 85/XII/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych w Otwocku w Zespole Szkół Nr 1 w Otwocku przy 
ul. Słowackiego 4/10

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana
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61. 86/XII/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Technikum Specjalnego Nr 3 w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. 
Literackiej 8

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana

62. 87/XII/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w 
Otwocku przy ul. Konopnickiej 3

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana

63. 88/XII/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 w Zespole Szkół 
Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy ul. 
Pułaskiego 7

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana

64. 89/XII/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia 
zakończenia działalności dotychczasowego Powiatowego 
Gimnazjum Specjalnego Nr 21 w Otwocku przy ul. Mickiewicza 
43/47

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana

65. 90/XII/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia 
zakończenia działalności dotychczasowego Powiatowego 
Gimnazjum Specjalnego Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy 
ul. Majowej 17/19

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana

66. 91/XII/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia 
zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum 
Specjalnego Nr 2 dla dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących 
oraz z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera w Otwocku 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w 
Otwocku przy ul. Literackiej 8

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana

67. 92/XII/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zamiaru 
likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 17 w Otwocku przy ul. 
Mickiewicza 43/47

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana

68. 93/XII/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany 
nazwy Przedszkola Specjalnego Nr 2 w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Otwocku przy ul. 
Literackiej 8

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana
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69. 94/XII/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr 28/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 
stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu 
kontroli Komisji Rewizyjnej

-  wykonanie powierzone 
przewodniczącemu Komisji 
Rewizyjnej

-  kontrola rozpoczęta 
19 listopada 2019 r.

70. 95/XII/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia 
petycji

-  wykonanie powierzone 
przewodniczącemu rady

-  uchwała wykonana; powiadomiono 
podmiot wnoszący petycję o 
sposobie jej załatwienia;

znak sprawy: SRP.0005.26.2019

71. 96/XIII/19 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmian w 
uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 
stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Otwockiego na lata 2019 -  2031, z późn. zm.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała zrealizowana

72. 97/XIII/19 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia od 
Wojewody Mazowieckiego niektórych zadań z zakresu 
administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem 
kwalifikacji wojskowej

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała zrealizowana

73. 98/XIII/19 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji 
Ogniska Wychowawczego „Świder” im. K. Lisieckiego 
„Dziadka” w Otwocku

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  akt prawa miejscowego: publikacja 
w Dz.Urz.Woj .Maz. z 25 listopada
2019 r., poz. 13411

-  przedstawienie radzie 
sprawozdania z likwidacji 
placówki do dnia 30 kwietnia
2020 r.

-  uchwała zrealizowana

74. 99/XIV/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian 
w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 
24 stycznia 2019 r. -  Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego 
na 2019 rok, z późn. zm.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała zrealizowana

75. 100/XIV/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian 
w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 
24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031, z późn. zm.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała zrealizowana
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76. 101/XIV/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia na 
rok 2020 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 
parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów 
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  akt prawa miejscowego: publikacja 
w Dz.Urz.Woj .Maz. z 6 grudnia 
2019 r., poz. 14294

-  uchwała przyjęta do realizacji

77. 102/XIV/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia 
Programu współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2020 r.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  sprawozdanie z realizacji programu 
za 2020 r. zarząd powiatu 
przedkłada radzie powiatu nie 
później niż do dnia 31 maja 2021 r.

-  uchwała przyjęta do realizacji

78. 103/XIV/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr 37/V/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 marca 
2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki 
PFRON

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała zrealizowana PCPR

79. 104/XIV/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego 
dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu przeprowadzenia 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  akt prawa miej scowego: publikacj a 
w Dz.Urz.Woj .Maz. z 6 grudnia 
2019 r., poz. 14295

-  uchwała w trakcie realizacji 
bezterminowo

80. 105/XIV/19 z dnia 28 listopada 2019 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

-  akt prawa miejscowego: publikacja 
w Dz.Urz.Woj .Maz. z 6 grudnia 
2019 r., poz. 14296

-  uchwała w trakcie realizacji 
bezterminowo

81. 106/XIV/19 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 
212/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 
przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie 
przy ul. Głównej 10

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana

82. 107/XIV/19 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 
213/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 
przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 
w Otwocku przy ul. Literackiej 8

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana
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83. 108/XIV/19 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 
214/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 
przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii 
Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana

84. 109/XIV/19 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 
215/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 
przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. 
Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana

85. 110/XIV/19 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 
216/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 
przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w 
Otwocku przy ul. Literackiej 8

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana

86. 111/XIV/19 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 
217/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 
przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 3 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. 
Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana

87. 112/XIV/19 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 
218/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 
przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Zespole 
Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy ul. 
Pułaskiego 7

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana

88. 113/XIV/19 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 
219/XXVII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 
przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica 
w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana

89. 114/XIV/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia 
skargi Pana W. G. na działalność Zarządu Dróg Powiatowych 
w Otwocku

-  wykonanie powierzone 
przewodniczącemu rady

-  uchwała wykonana; skarżącemu 
została przekazana uchwała wraz z 
uzasadnieniem;

znak sprawy: SRP.1510.3.2019

90. 115/XV/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w 
uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 
stycznia 2019 r. -  Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 
2019 rok, z późn. zm.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała wykonana przez PUP

-  uchwała zrealizowana
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Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) Informacja o wykonaniu

91. 116/XV/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w 
uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 
stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031, z późn. zm.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała zrealizowana

92. 117/XV/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała przyj ęta do realizacj i

93. 118/XV/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa 
Powiatu Otwockiego na 2020 rok

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  akt prawa miej scowego: publikacj a 
w Dz.Urz.Woj .Maz. z 31 grudnia 
2019 r., poz. 15868

-  zm. uchwałami: 130/XVI/20, 
137/XVII/20, 143/XIX/20

-  uchwała wykonana przez PUP

-  uchwała realizowana w 2020 r.

94. 119/XV/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2020-2033

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  zm. uchwałami: 131/XVI/20, 
138/XVII/20, 144/XIX/20

- uchwała realizowana w 2020 r.

95. 120/XV/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia 
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
powiatowych

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  akt prawa miejscowego: publikacja 
w Dz.Urz.Woj.Maz. z 30 grudnia 
2019 r., poz. 15822

-  uchwała wykonana

96. 121/XV/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów 
pływających w 2020 r.

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  akt prawa miejscowego: publikacja 
w Dz.Urz.Woj.Maz. z 30 grudnia 
2019 r., poz. 15823

-  uchwała przyj ęta do realizacj i

97. 122/XV/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie pozbawienia 
kategorii dróg powiatowych na terenie gminy Wiązowna

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  akt prawa miej scowego: publikacj a 
w Dz.Urz.Woj.Maz. z 30 grudnia 
2019 r., poz. 15824

-  uchwała wykonana
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Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) Informacja o wykonaniu

98. 123/XV/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia 
warunków i wysokości stawki procentowej bonifikaty od 
jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe, stanowiących własność Powiatu Otwockiego

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  akt prawa miejscowego: publikacja 
w Dz.Urz.Woj.Maz. z 30 grudnia 
2019 r., poz. 15825

-  uchwała przyj ęta do realizacj i

99. 124/XV/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy

-  wykonanie powierzone 
przewodniczącemu rady

-  uchwała wykonana; uchwałę wraz 
z uzasadnieniem doręczono 
pracodawcy oraz 
zainteresowanemu radnemu;

znak sprawy: SRP.0005.38.2019, 
SRP.0004.48.2019

100. 125/XV/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia 
skargi Pana S. J. na działalność Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku

-  wykonanie powierzone 
przewodniczącemu rady

-  uchwała wykonana; skarżącemu 
została przekazana uchwała wraz 
z uzasadnieniem;

znak sprawy: SRP.1510.4.2019

101. 126/XV/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia 
skargi BB Instal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na 
działanie Starosty Otwockiego

-  wykonanie powierzone 
przewodniczącemu rady

-  uchwała wykonana; skarżącemu 
została przekazana uchwała wraz 
z uzasadnieniem;

znak sprawy: SRP.1510.5.2019

102. 127/XV/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania 
wniosku

-  wykonanie powierzone 
przewodniczącemu rady

-  uchwała wykonana; wnioskodawcy 
została przekazana uchwała wraz z 
uzasadnieniem oraz Dyrektorowi 
Powiatowego Młodzieżowego 
Domu Kultury w Otwocku wraz
z wnioskiem;

znak sprawy: SRP.1511.4.2019

103. 128/XV/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania 
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie

-  wykonanie powierzone 
przewodniczącemu rady,

-  uchwała wykonana; skarga 
przekazana do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego
w Warszawie;

znak sprawy: SRP.0005.39.2019
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Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) Informacja o wykonaniu

104. 129/XV/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr 37/V/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 28 marca 
2019 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki 
PFRON

-  wykonanie powierzone zarządowi 
powiatu

-  uchwała zrealizowana przez PCPR

Stanowiska podjęte w roku 2019

Lp. Stanowisko (numer/data podjęcia/przedmiot) Informacja o wykonaniu

1. 1/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie poparcia działań 
zmierzających do rozbudowy policyjnego obiektu przy ulicy 
Kazimierza Pułaskiego 7A

-  upoważnienia dla zarządu powiatu

-  stanowisko zrealizowane

-  przewodniczący rady przekazał 
stanowisko Komendantowi 
Powiatowemu Policji w Otwocku, 
zgodnie z upoważnieniem;

znak sprawy: SRP.0004.34.2019

2. 2/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie poparcia działań 
zmierzających do realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
Rozbudowy na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 
2775W -  ul. Stare Miasto i Nr 2724W -  ul. Żaboklickiego 
z drogą gminą ul. Bielińskiego w Karczewie

-  przekazane zarządowi powiatu

-  stanowisko wykonane

3. 3/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie restrukturyzacji 
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji z 
siedzibą w Otwocku

-  wykonanie powierzone Staroście 
Otwockiemu

-  stanowisko w trakcie realizacji
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5.2 Inform acja o w ykonaniu w iążących wniosków  w ynikających z kontroli, które 
Rada Powiatu w O twocku zleciła K om isji Rewizyjnej

Uchwała Nr 28/IV/19 z dnia 24 stycznia 209 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej, zm. uchwałą 94/XII/19 z dnia 30 października 2019 r.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.

Lp. Kontrola/wnioski, zalecenia Informacja o wykonaniu

1. Kontrola przetargu na sprzątanie i żywienie w Powiatowym 
Centrum Zdrowia Spółka z o.o.

- kontrola rozpoczęta 17 czerwca 
2019 r.

2. Kontrola polityki kadrowej i gospodarki finansowej
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku.

Protokół z dnia 11 czerwca 2019 r.

Wnioski pokontrolne:

Komisja Rewizyjna wnioskuje do dyrektora biblioteki o:

1) stosowanie zapisów regulaminu pracy dot. terminu 
wypłacania nagród pracownikom lub dostosowania 
zapisów regulaminu do rzeczywistych terminów 
wypłacania nagród;

2) stosowanie w umowach zapisów czytelnych, które 
jednoznacznie określają zadania stron;

3) prowadzenie przejrzystego rejestru umów określającego 
dokładnie przedmiot i wartość umowy;

4) bezwzględne przestrzeganie zapisów zawartych w 
umowach podpisywanych przez dyrektora;

5) bezwzględne przestrzeganie regulaminu zamówień 
publicznych, a także jego nowelizacja w zakresie 
wskazanym w niniejszym protokole;

6) uzupełnienie rejestru przetwarzania danych o 
czytelników, a także osoby biorące udział w konkursach 
bądź warsztatach oraz inne osoby korzystające z 
biblioteki;

7) zmianę treści Zarządzenia Nr 4/2018 Dyrektora 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku z dnia 24 
maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony 
danych osobowych, w którym wskazano, że Politykę 
ochrony danych wprowadzono w Zarządzie Gospodarki 
Mieszkaniowej w Otwocku (par. 1), zaś par. 23, ust. 1 
Załącznika mówi o Gospodarce Komunalnej w 
Celestynowie;

8) uporządkowanie kwestii właściwego powołania IOD.

- kontrola zakończona; protokół z dnia 
11 czerwca 2019 r.

- wnioski zrealizowane

- pisma z dnia 28 czerwca 2019 r. i 
24 września 2019 r. dyrektora 
Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Otwocku

- wyciąg nr 346 z projektu protokołu 
nr 41/19 z posiedzenia zarządu 
powiatu w dniu 3 lipca 2019 r.
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Uchwała Nr 28/IV/19 z dnia 24 stycznia 209 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej, zm. uchwałą 94/XII/19 z dnia 30 października 2019 r.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.

Lp. Kontrola/wnioski, zalecenia Informacja o wykonaniu

3. Kontrola polityki kadrowej i gospodarki finansowej w 
palcówkach opieki społecznej na przykładzie Domu Pomocy 
Społecznej w Karczewie i Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” 
w Otwocku.

- kontrola zakończona; protokół 
(projekt) podpisany podczas 
posiedzenia Komisji 21 stycznia 2020 
r., sporządzono wyciągi do DPS-ów

- brak przekazania radzie powiatu

4. Kontrola usuwania drzew i krzewów przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w latach 2017-2018. Analiza audytu Zarządu Dróg 
Powiatowych wykonanego w roku 2019.

- kontrola rozpoczęta 19 listopada 
2019 r.

- uwzględniona w planie kontroli 
w roku 2020

5. Analiza wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej V 
kadencji.

Zalecenia pokontrolne:

1) rozwiązanie ze starostą umowy na używanie samochodu 
służbowego do celów prywatnych;

2) wprowadzenie „Kalendarza -  harmonogramu pracy 
kierowców”, z którego będzie wynikało, że starostwo 
prowadzi kontrolę nad powtarzającymi się wyjazdami;

3) powoływanie do organów Powiatowe Centrum Zdrowia 
Sp. z o.o. osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 
i doświadczenie;

4) wpisaniu przez zgromadzenie wspólników do aktu 
założycielskiego trybu i zasad wyboru w skład rady 
nadzorczej przedstawiciela pracowników;

5) wprowadzenie monitoringu elektronicznego 
w budynkach starostwa;

6) dokonywanie zmian w regulaminie organizacyjnym 
wyłącznie na mocy uchwały zarządu;

7) podawanie każdorazowo daty w ogłoszeniu o naborze;

8) nawiązywanie w większym stopniu współpracy z NGO 
w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, 
ogłaszanych w ramach realizacji programu współpracy 
z organizacjami, zaś w mniejszym w wyniku 
uznaniowego rozpatrzenia pozaplanowych wniosków 
zewnętrznych składanych w trakcie roku budżetowego;

9) przywrócenie wydarzenia pod nazwą Powiatowy 
Festiwal Kultury oraz do idei promowania twórców z 
terenu powiatu otwockiego podczas tego wydarzenia;

- kontrola zakończona; protokół z dnia 
15 października 2019 r.

- realizacja wniosków, z wyłączeniem 
zalecenia wskazanego w pkt 1

- pismo z dnia 27 marca 2020 r. 
przewodniczącego zarządu dot. 
zaleceń Komisji Rewizyjnej V 
Kadencji, w związku z uchwałą Nr 
135/XVI/20 Rady Powiatu w Otwocku 
z dnia 30 stycznia 2020 r.
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Uchwała Nr 28/IV/19 z dnia 24 stycznia 209 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej, zm. uchwałą 94/XII/19 z dnia 30 października 2019 r.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.

Lp. Kontrola/wnioski, zalecenia Informacja o wykonaniu

10) opublikowanie rejestru stowarzyszeń w Biuletynie 
Informacji Publicznej, a także publikacja na stronie 
powiatu otwockiego zwięzłego poradnika dla NGO 
o zasadach działania i rejestracji stowarzyszeń 
zwykłych.
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6. Działalność komórek organizacyjnych urzędu 

6.1. Inform acja w zakresie organizacji i spraw społecznych

Kancelarie Starostwa Powiatowego w Otwocku umiejscowione są w dwóch siedzibach: przy 
ul. Górnej 13 oraz przy ul. Komunardów 10.

W roku 2019 do Starostwa Powiatowego w Otwocku wpłynęło 55.083 spraw. Wysłanych 
zostało w ramach prowadzonych postępowań 31.432 listów.

Terenowy Punkt Paszportowy w Otwocku umiejscowiony jest w Urzędzie Miasta Otwocka 
przy ul. Armii Krajowej 5.

> Wnioski paszportowe przyjęte: 9100

> Zaproszenie dla cudzoziemców: 117

Informacja kadrowe

> Liczba przeprowadzonych naborów: 30,

o w tym na stanowiska kierownicze w obrębie starostwa: 4 nabory, 
o w tym na stanowisko kierownicze w jednostce organizacyjnej powiatu: 2 nabory 

(Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego).

>  Przeprowadzono oceny okresowe za lata 2018-2019 w styczniu 2020 r.

>  Wyrażono zgodę na uczestnictwo w szkoleniach zarówno bezpłatnych,jak i płatnych w 
79 przypadkach.

>  Struktura zatrudnienia z podziałem na kierownicze i inne stanowiska pracy na dzień:

o 1 stycznia -  kierownicze: 14 etatów plus 4 etaty (zarząd); urzędnicze: 97 etatów; 
obsługi: 17 etatów,

o 30 czerwca -  kierownicze: 14 etatów plus 4 etaty (zarząd); urzędnicze: 100 
etatów; obsługi: 17 etatów, 

o 31 grudnia -  kierownicze: 13 etatów plus 4 etaty (zarząd); urzędnicze: 99,75 
etatów; obsługi: 17 etatów,

>  Fluktuacja kadr (przyjęcia-zwolnienia), w tym w ramach współpracy z PUP (staże, 
roboty publiczne): 48 osób.

>  Zmiana stanowiska w ramach awansów wewnętrznych: 10 osób.

>  Podwyższenie wynagrodzenia w ramach indywidualnego przeszeregowania: 35 osób.
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Skargi

>  Wpłynęło 14 skarg.

>  10 przekazano do innego organu zgodnie z właściwością.

>  3 skargi w wyniku postępowania uznano za niezasadne.

>  1 skargę uznano za zasadną.

Wnioski

>  Wpłynęły 4 wnioski, które zostały pozytywnie rozpatrzone.

Petycje

>  Wpłynęły 3 petycje, które zgodnie z właściwością zostały przekazane właściwemu 
organowi.

Informacja publiczna

Do Starostwa Powiatowego w Otwocku wpłynęło 169 wniosków o udzielenie informacji 

publicznej. Starosta Otwocki w 5 przypadkach w drodze decyzji odmówił udostępnienia 

informacji publicznej. W 4 przypadkach Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie 

utrzymało w mocy decyzję Starosty. W 1 przypadku Samorządowe Kolegium Odwoławcze 

w Warszawie przekazało sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa została przeprowadzona od 18 marca 2019 r. do 16 kwietnia 2019 r. 

(dzień dodatkowy 17 kwietnia 2019 r.). Przed Powiatową Komisja Lekarską w Otwocku stanęło 

579 osób z rocznika podstawowego i 26 osób z roczników starszych.

W okresie trwania kwalifikacji wojskowej 4 osoby złożyły odwołanie do Mazowieckiej 

Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Warszawie od orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej 

w Otwocku.

W wyniku wszczęcia procedury przymusowego doprowadzenia osób podlegających 

kwalifikacji, które nie stawiły się przed Powiatową Komisją Lekarską w Otwocku, zanotowano 

4 przypadki interwencji Policji w postępowaniu przymusowego doprowadzenia.

W czasie prac komisji wydano 17 orzeczeń o zdolności do czynnej służby wojskowej w trybie 

zaocznym w oparciu o przeprowadzone wcześniej przez Powiatową Komisję Lekarską 

w Otwocku badanie własne oraz na podstawie posiadanej dokumentacji.
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Interpelacje i zapytania radnych

W ramach interpelacji i zapytań radnych do starosty wpłynęły 52 wnioski.

Zarządzenia Starosty Otwockiego

> Starosta Otwocki wydał 90 zarządzeń.

Upoważnienia osób (podmiotów) do działania w imieniu Zarządu Powiatu w Otwocku

> Starosta Otwocki lub Zarząd Powiatu w Otwocku wydali 222

upoważnienia/pełnomocnictwa.

Zarząd Powiatu w Otwocku

> Przewodniczący Zarządu Powiatu w Otwocku zwołał 70 posiedzeń.

>  Zarząd Powiatu w Otwocku podjął 130 uchwał.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W 2019 r. zostały przeprowadzone 23 szkolenia wstępne dla nowo zatrudnionych pracowników 

oraz 11 szkoleń wstępnych dla praktykantów. Wykonywana poniższe zadania:

1) zapoznawano wszystkich nowo zatrudnionych pracowników z oceną ryzyka 

zawodowego dla danego stanowiska pracy

2) uczestniczono w procesie wydawania skierowań na wstępne, okresowe i kontrolne 

badania lekarskie (opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu 

na stanowisku pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub 

czynników uciążliwych i innych).

3) przeprowadzano kontrole warunków pracy w budynkach starostwa

Została przeprowadzana roczna analiza stanu BHP za rok 2019.

Obsługa prawna

Świadczenie usług prawnych na rzecz Starostwa Powiatowego oraz powiatowych jednostek 

organizacyjnych prowadziła Kancelaria Adwokacka Marcin Kwas.

Zadbano, aby wszystkie akty podejmowane przez organy powiatu, jak uchwały czy 

zarządzenia, były zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami, a zawierane umowy 

należycie chroniły interesy powiatu i jego jednostek.
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Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. 

z 2019 r., poz. 294 z późn.zm.), usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego były świadczone każdej osobie fizycznej, która złożyła 

oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zadanie to prowadzone było przez powiat otwocki w 5 punktach, zlokalizowanych w gminach 

z terenu powiatu otwockiego, na podstawie zawartego z gminami porozumienia. W punktach 

obsługę zapewniały osoby uprawnione zgodnie z ustawą, które mogły pochwalić się bogatym 

doświadczeniem zawodowym.

Z porad prawnych na terenie powiatu otwockiego skorzystało łącznie 1447 osób uprawnionych 

do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej.

Zadanie w mieście Otwock realizowane było przez prawników i radców prawnych wskazanych 

przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. Punkty znajdowały się 

m.in.: w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku oraz w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Otwocku wraz z Filią w Urzędzie Miasta Józefowa. W punktach z porad prawnych 

skorzystało 1077 osób.

W gminach powiatu otwockiego zadanie realizowane było przez Fundację HONESTE 

VIVERE wyłonioną w konkursie pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu otwockiego w 2019 r.” . W punktach 

prowadzonych przez Fundację HONESTE VIVERE skorzystało z porad prawnych 

i poradnictwa obywatelskiego 370 osób. Punkty obsługiwane przez fundację zlokalizowane 

były w 6 gminach powiatu otwockiego:

>  Gmina Karczew -  Gmina Sobienie-Jeziory: punkt udzielał porad w ramach poradnictwa 

obywatelskiego;

>  Gmina Kołbiel -  Gmina Wiązowna: punkt udzielał porad w ramach nieodpłatnej 

pomocy prawnej;

>  Gmina Osieck -  Gmina Celestynów: punkt udzielał porad w ramach poradnictwa 

obywatelskiego.

Przeważająca liczba osób, która skorzystała z porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego, 

ukończyła 65 lat.
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Dziedziny prawa, z których udzielono najwięcej porad nieodpłatnej pomocy prawnej , to:

>  sprawy cywilne,

>  sprawy z zakresu prawa spadkowego,

>  prawo rodzinne i alimentacyjne,

>  prawo pracy,

>  prawo rzeczowe,

>  prawo związane z zadłużeniem i sprawami mieszkaniowymi.

W celu upowszechniania wśród mieszkańców informacji o nieodpłatnej pomocy prawnej 

i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim zostały uruchomione działania informacyjne m.in. 

w gazetach lokalnych oraz na stronach internetowych powiatu i wszystkich gmin z powiatu 

otwockiego.

Lokalizacja punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie w znaczny sposób ułatwiła skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej 

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom potrzebującym. Przez tak zlokalizowane 

punkty mieszkańcy mieli i nadal mają stałą dostępność do adwokatów oraz radców prawnych, 

jak również doradców obywatelskich.

Fundacja HONESTE VIVERE w ramach wykonywania zadania publicznego na terenie 

powiatu otwockiego i realizacji edukacji prawnej upowszechniła wśród mieszkańców plakaty 

informacyjne -  4 ulotki informacyjne z zakresu: dziedziczenia ustawowego i testamentowego, 

prawa rodzinnego, mediacji i upadłości konsumenckiej.

Jednocześnie zgodnie z zobowiązaniem zawartym w ofercie fundacja przeprowadziła szkolenia 

dla uczniów ze szkół powiatowych:

1. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 

ul. gen. Juliana Filipowicza 9 w Otwocku -  ABC Prawa;

2. Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego, ul. Juliusza Słowackiego 4/10 

w Otwocku -  ABC Prawa;

3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku, ul. Marii Konopnickiej 3 -  

ABC Prawa;

4. Zespół Szkół nr 2 w Otwocku, ul. Pułaskiego 7 w Otwocku -  ABC Prawa dla uczniów 

i problematyka odpowiedzialności za przemoc w szkole i cyberprzemoc.

Mieszkańcy powiatu otwockiego przez 5 dni w tygodniu w punktach nieodpłatnej pomocy 

prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego uzyskali możliwość stałego pozyskania 

szybkiej i kompleksowej porady prawnej oraz pomocy prawnej i obywatelskiej, przewidzianej 

w ustawie.
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Nieodpłatna pomoc prawna 2016-2019 
liczba obsłużonych osób
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6.2 Inspektor O chrony Danych

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Inspektor Ochrony Danych wykonywał 

następujące zadania z zakresu ochrony danych osobowych:

>  Utrzymanie i aktualizacja dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych na 

podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych -  zwanego dalej „RODO”.

o Przeprowadzono audyt w zakresie obserwacji i oceny stanu faktycznego 

w zakresie przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym 

w Otwocku, w ramach którego zweryfikowano wdrożenie zaleceń 

wdrożeniowych, zaktualizowano dokumentację oraz wydano kolejne zalecenia. 

Z audytu sporządzono raport nr 1/2019; 

o Analizowano dokumentację merytoryczną w celu jej uzupełnienia lub 

weryfikacji w zakresie ochrony danych osobowych między innymi poprzez 

tworzenie klauzul informacyjnych, weryfikację zakresu danych oraz podstaw 

prawnych przetwarzania. Analizowana dokumentacja dotyczyła 

w szczególności zadań Biura Kultury i Promocji oraz udzielania informacji 

w ramach dostępu do informacji publicznej.

>  Informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, 

o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii 

Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie 

administratorowi oraz osobom uczestniczącym w przetwarzaniu danych osobowych
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poprzez udzielanie konsultacji zarówno mailowo, telefonicznie, jak i w siedzibie 

administratora. Konsultacje udzielane były we wszystkich wydziałach. Dotyczyły one 

weryfikacji podejmowanych działań pracowników wydziału w zakresie zgodności 

z przepisami RODO;

> Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii Europejskiej lub państw 

członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony 

danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, 

szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym 

audyty.

o W sprawozdawanym okresie przeprowadzono szkolenia wstępne dla nowych 

pracowników (według potrzeb) oraz szkolenie dla kadry kierowniczej. Działania 

administratora monitorowane są w sposób ciągły zarówno poprzez weryfikację 

udostępnionych danych i dokumentów, jak i po obserwacjach w siedzibie 

administratora. W roku 2019 w szczególności monitoringowi został poddany 

system monitoringu oraz elektroniczna ewidencja czasu pracy.

>  Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz 

monitorowanie ich wykonania zgodnie z art. 35 RODO.

o W roku 2019 oprócz zaleceń wynikających z raportu z obserwacji dokonano 

w szczególności analizy i oceny ryzyka monitoringu wizyjnego oraz podmiotu 

mającego przeprowadzić audyt zgodności z rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526).

>  Współpraca z organem nadzorczym oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla 

organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi 

konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach 

prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

o W okresie sprawozdawczym nie prowadzono korespondencji z prezesem 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie były prowadzone działania 

kontrolne, nie stwierdzono również naruszeń wymagających zgłoszenia 

do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W roku 2019 nie stwierdzono istotnych naruszeń skutkujących ryzykiem naruszenia praw lub 

wolności osób fizycznych. W sprawozdawanym okresie nie złożono również skarg
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o charakterze incydentu. Inspektor Ochrony Danych odnotował trzy przypadki 

telefonicznych uwag od interesantów, które zostały przeanalizowane i sklasyfikowane jako 

uwagi organizacyjne do działalności Starostwa Powiatowego w Otwocku. Wyjaśnienia w tym 

zakresie zostały udzielone również telefonicznie.

Należy wskazać, że Inspektor Ochrony Danych realizował swoje zadania w sposób 

uwzględniający specyfikę przetwarzania danych przez administratora na podstawie 

dostępnych mu informacji i dokumentacji, a także w sposób umożliwiający wykazanie 

prowadzonych przez niego działań oraz ich zgodności z przepisami o ochronie danych 

osobowych.

6.3 Pow iatow y R zecznik O chrony K onsum entów

W okresie sprawozdawczym do Powiatowego Rzecznika Konsumentów wpłynęło łącznie 149 

pisemnych skarg na naruszenie praw konsumentów. Postępowania te zostały zakończone 

w bieżącym roku sprawozdawczym. Co do zasady postępowania te kończyły się uznaniem 

roszczeń konsumentów przez przedsiębiorców.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił konsumentom łącznie 2078 informacji i porad 

prawnych, w tym wystąpień pisemnych do pomiotów gospodarczych, przy czym liczba osób 

chcących uzyskać pomoc prawną czy też poradę jest nadal duża. W trakcie jednego dyżuru 

osobiście zgłasza się średnio od 8 do 15 osób. Do tego dochodzi od kilku do kilkunastu 

telefonicznych porad prawnych bądź też porad prawnych udzielanych drogą mailową. 

Zapytania konsumentów dotyczyły bardzo różnych dziedzin, tj.: spraw dotyczących 

telekomunikacji, sprzedaży energii elektrycznej i gazu, zakupu i serwisu sprzętu RTV i AGD, 

spraw ubezpieczeniowych, dotyczących reklamacji komputerów i akcesoriów do nich, jak 

również umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, a w szczególności 

na tzw. pokazach oraz spraw związanych z dochodzeniem należności cywilnych. O 50% 

w odniesieniu do lat ubiegłych wzrosła pomoc prawna dla osób starszych, które padają ofiarą 

firm oferujących do sprzedaży na tzw. pokazach sprzęty do zabiegów rehabilitacyjnych, 

zestawy garnków czy urządzeń, których cena znacznie przekracza ich wartość rzeczywistą. 

Obecnie duża już świadomość prawna osób starszych pozwala im, po zgłoszeniu się do 

rzecznika, odstąpić od zawartej umowy sprzedaży i odstąpić przy okazji jej zawierania od 

umowy kredytu konsumenckiego.

Udzielanie pomocy konsumentom to nie tylko udzielanie wyjaśnień, informacji czy też porad 

prawnych, ale również pomoc w sporządzaniu projektów pism dotyczących odstąpienia
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od umowy, pozwów do sądu bądź też pism procesowych niezbędnych w toku postępowania 

sądowego, a także pism do organów egzekucyjnych. W bieżącym roku rzecznik udzielił 

pomocy konsumentom w samodzielnym dochodzeniu roszczeń przez sądami w 262 sprawach. 

Przedmiotem sporządzanych pozwów jest głównie zapłata za zakupiony przez konsumentów 

towar z wadami fizycznymi. Powstała potrzeba świadczenia pomocy przez rzecznika na sali 

sądowej czy też przy zamawianiu czy przeglądaniu akt sądowych. Niestety potrzeba ta nie jest 

realizowana, taką pomoc bowiem może zapewnić rzecznik, który ma do dyspozycji 

pracowników i działa w ramach biura rzecznika.

Skargi, które konsumenci wnieśli w 2019 r., dotyczyły między innymi sposobu rozpatrzenia 

reklamacji przez sprzedawców: usług telekomunikacyjnych, obuwia oraz odzieży, sprzętu 

elektronicznego, sprzętu RTV i AGD, energii elektrycznej i gazu.

Rzecznik występował do przedsiębiorców z pismami przedstawiającymi stan prawny spraw, 

wskazując na zasadność roszczeń konsumentów, ale nie wszyscy adresaci podzielili poglądy 

i uwagi zgłaszane przez rzecznika.

W 2019 r. rzecznik nie podejmował działań wynikających z art. 42 ust. 5 ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów w zw. z art. 63 Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie 

przedstawienia sądowi istotnego poglądu dla sprawy, informował jednak konsumentów

0 aktualnej linii orzecznictwa, treści klauzul abuzywnych i numerach, pod jakimi zostały 

wpisane do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji

1 Konsumentów.

W okresie sprawozdawczym rzecznik z uwagi na brak takiej konieczności nie występował 

z wnioskami w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie 

ochrony interesów konsumentów oraz o ukaranie o wykroczenia na szkodę konsumentów 

(art. 42 ust. 1 pkt 3 cyt. wyżej ustawy), nie podejmował działań wynikających z ustawy 

o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i ustawy o dochodzeniu roszczeń 

w postępowaniu grupowym. Nie występował również z pozwami o uznanie postanowień 

umownych za niedozwolone.

W roku 2019, podobnie jak w latach ubiegłych, rzecznik utrzymywał kontakty z Urzędem 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, a także z Federacją Konsumentów 

oraz reagował niezwłocznie na wnioski o przekazanie dokumentów do organów ścigania.

80 | S t r o n a



[RAPORT O STA N IE POW IATU OTWOCKIEGO

6.4 Inform acja w zakresie kom unikacji i transportu

> Wydział Komunikacji i Transportu zarejestrował ogółem 12.513 pojazdów, w tym 
rejestracja pojazdów z firm leasingowych 2.815.

> wydał 14.668 decyzji z zakresu rejestracji pojazdów (rejestracja pojazdu lub 
wymiana dowodu rejestracyjnego),

>  dochód z tytułu rejestracji pojazdów wynosi 2.865.444,00 zł.

Rejestracja pojazdów

Samochody osobowe 8966

Autobusy 138

Samochody ciężarowe 1121

Motorowery 187

Motocykle 663

Ciągniki rolnicze 156

Ciągniki samochodowy 384

Samochody specjalne 108

Samochody sanitarne 0

Samochodowy inny 37

Przyczepa ciężarowa 113

Naczepa specjalna 0

Przyczepa ciężarowa rolnicza 10

Przyczepa lekka 263

Przyczepa specjalna 69

Naczepa ciężarowa 298

OGOŁEM 12.513
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Na terenie powiatu otwockiego w 2019 r. zarejestrowanych było 12 stacji kontroli pojazdów, 

które podlegają corocznej kontroli. Wszystkie stacje zostały skontrolowane.

Prawa jazdy -  liczba wydanych decyzji w 2019 r.:

> 2649 decyzji dotyczących praw jazdy,

> dochód z tytułu praw jazdy 351.245,50 zł.

Ogółem w 2019 r.:

>  wydano prawa jazdy -  3605,

>  wydano międzynarodowe prawa jazdy -  196,

>  wydano pozwolenie na kierowanie tramwajem -  8,

>  wydano zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem 

przewożącym wartości pieniężne -  76,

>  cofnięto uprawnienia -  220,

>  zatrzymano prawa jazdy -  676 (w tym ze względu na nadmierną prędkość -  412),

>  przywrócono uprawnienia -  88,

>  wydano skierowanie na badanie lekarskie -  160,

>  wydano skierowanie na egzamin -  10,

>  wydano skierowanie na badanie psychologiczne -  170,

>  wydano skierowanie na kurs reedukacyjny -  156,

>  umorzono postępowania lub uchylono decyzje -  20.

Ośrodki szkolenia kierowców

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w ewidencjach prowadzonych przez starostę wpisanych było:

>  14 ośrodków szkolenia kierowców,

>  80 instruktorów.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami (Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.) skontrolowano wszystkie ośrodki.

>  Liczba wydanych legitymacji instruktora -  12.

Usuwanie pojazdów

Usługa usuwania pojazdów z dróg powiatu otwockiego oraz przechowywania ich 

na parkingu strzeżonym powierzona została podmiotowi zewnętrznemu.
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W 2019 r. usunięto z dróg łączenie 115 pojazdów, w tym:

>  110 samochodów osobowych,

>  3 motorowery,

>  2 pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton.

Właściciele pojazdów odebrali 83 pojazdy.

Starosta Otwocki wystąpił do Sądu Rejonowego w Otwocku o orzeczenie przepadku pojazdów 

na rzecz powiatu otwockiego w 27 przypadkach, w których pojazd nie został odebrany 

w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia.

W ramach wykonania prawomocnych postanowień sądu o orzeczeniu przepadku pojazdów 

na rzecz powiatu otwockiego Starosta Otwocki wydał 14 zarządzeń w sprawie likwidacji 

pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o przepadku. 

Wydano 12 decyzji nakładających obowiązek zapłaty kosztów związanych z usunięciem, 

przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu od daty wydania dyspozycji o usunięciu pojazdu 

do zakończenia postępowania prawomocnym postanowieniem sądu o przepadku pojazdu 

na rzecz powiatu.

Wydano 1 decyzję o obciążenia kosztami wynikającymi z odstąpienia od usunięcia pojazdu 

z drogi.

Inżynier ruchu

W roku 2019 Inżynier Ruchu wykonywał następujące zadania:

>  czasowe projekty organizacji ruchu, 326 spraw

> stałe projekty organizacji ruchu, 172 sprawy

> współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, 158 spraw

> zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny, 37 spraw

> znaki drogowe i sygnalizacja drogowa, 2 sprawy

> planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, 8 spraw

> weryfikacja organizacji ruchu w terenie (doraźna oraz obowiązkowa wynikająca 

z przepisów prawa)
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Wykonanie planu finansowego za 2019 r.

Pozycja w planie finansowym

2019

plan wykonanie

§0420 opłaty komunikacyjne 2.700.000,00 2.865.444,00

§0490 przechowanie pojazdów 65.000,00 61.146,06

§0590 licencje 60.000,00 54.347,50

§0650 prawa jazdy 380.000,00 351.245,50

§0620 pojazdy uprzywilejowane 4000,00 2.950,00

Razem 3.209.000,00 3.335.132,16

6.5 Inform acja w zakresie geodezji i kartografii

Działania z zakresu właściwości Biura Ewidencji Gruntów i Budynków:

> wprowadzono 14.086 zmian w ewidencji gruntów i budynków,

>  wysłano 382 zawiadomienia o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów i budynków,

>  wydano 10.357 wypisów z ewidencji gruntów i budynków,

>  wydano 4450 wyrysów z mapy ewidencyjnej,

>  udzielono 2520 informacji z ewidencji gruntów i budynków,

>  wydano 98 decyzji administracyjnych,

>  sporządzono 24 odpowiedzi w zakresie planów i rozliczeń dotacji, sprawozdań i ankiet,

>  złożono 43 wnioski do Sądu Rejonowego w Otwocku o zmianę wpisów w dziale I KW 

w związku z zakończeniem scalenia gruntów wsi Regut.

Działania z zakresu właściwości Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej:

>  opracowano 6133 zgłoszenia prac geodezyjnych (w tym 4990 przyjęto internetowo),

>  przyjęto 5933 opracowania geodezyjne do zasobu,

>  opracowano 4253 wnioski o wydanie materiałów z zasobu,

>  przeprowadzono 488 uzgodnień dokumentacji projektowanych sieci (w tym 65 

elektronicznie),

>  ujawniono 1294 dane w rejestrze cen nieruchomości.
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Cyfryzacj a w 2019:

W 2019 roku uruchomiono Geoportal powiatu otwockiego oferujący bardzo wiele 

możliwości w zakresie realizacji e-usług.

Funkcjonują w nim dwa tryby: publiczny i chroniony.

Tryb publiczny dostępny jest dla każdego użytkownika i umożliwia złożenie wniosku o:

>  mapę zasadniczą,

>  mapę ewidencyjną,

>  dane z rejestru cen i wartości nieruchomości,

>  osnowę geodezyjną

>  inne materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Z trybu chronionego korzystają zaś określone grupy osób:

>  geodeci,

>  komornicy,

>  rzeczoznawcy majątkowi

>  pracownicy gmin, którzy na wniosek wójta/burmistrza otrzymują specjalne 

uprawnienia.

Opłaty za udostępnione materiały można uiszczać poprzez system płatności internetowych. 

W 2019 roku scyfryzowano także przeprowadzanie narad koordynacyjnych. Cały proces 

koordynacji sieci/przyłącza odbywa się na platformie cyfrowej w portalu 

otwocki.e-mapa.net. W 2019 r. w ten sposób przeprowadzono 65 narad koordynacyjnych.

6.6 Inform acja w zakresie architektury i budownictwa

Do Wydziału Architektury i Budownictwa w 2019 r. wpłynęło 11.153 pism spośród 55.398, 

które wpłynęły do starostwa, co stanowi 20,13% korespondencji kierowanej do urzędu (średnio 

w 2019 r. do wydziału wpływało 930 pism miesięcznie). W wydziale przygotowano i wydano 

w 2019 r.:

>  1561 decyzji administracyjnych pozwolenie na budowę, w tym 10 lokalizacyjnych

(szacunkowo drugie tyle przygotowywano i wydano postanowień oraz wezwań

w prowadzonych postępowaniach administracyjnych),

>  116 decyzji na rozbiórkę,

>  563 decyzje administracyjne (przeniesienia, umorzenia, uchylenia),

>  50 zaświadczeń o samodzielności lokali,
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> 23 odwołania od decyzji,

>  1335 dzienników budowy,

>  490 pism w sprawach różnych.

W ramach wpływającej korespondencji rozpatrzono:

>  1791 wniosków o pozwolenie na budowę,

>  1396 zgłoszeń budowy,

>  144 wniosków na rozbiórkę,

>  14 wniosków o inwestycje drogowe,

>  57 wniosków o zaświadczenie o samodzielności lokali,

>  66 wniosków o odstępstwa od przepisów budowlanych,

>  103 wnioski o przeniesienie pozwolenia na budowę,

>  650 pism z gmin oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

>  2650 różnych pism w prowadzonych sprawach administracyjnych.

Wydział Architektury i Budownictwa przygotował 18 raportów statystycznych wymaganych 

przepisami prawa na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru 

Budowlanego.

W celu podniesienia jakości obsługi interesanta, doskonalenia procesów rozpatrywania spraw 

oraz podniesienia efektywności działania wydziału przeprowadzono spotkania z architektami 

i projektantami oraz przedstawicielami gmin. Na podstawie wniosków ze spotkań dokonano 

reorganizacji pracy polegającej na: przypisanie konkretnego urzędnika do spraw związanych 

z daną gminą, wyodrębnieniu spraw dotyczących inwestycji liniowych, wprowadzeniu 

mierników efektywności pracy oraz uporządkowaniu stanowisk pracy przy uwzględnieniu 

zakresu realizowanych zadań (dostosowanie obsługi do oczekiwań inwestorów, aktualizacja 

zakresów obowiązków, awanse wewnętrzne).

W wyniku reorganizacji nastąpił wzrost dynamiki obsługi interesanta w postaci skrócenia 

okresu rozpatrywania wniosków o pozwolenie na budowę od dnia złożenia wniosku ze średnio 

57 dni w miesiącu styczniu 2019 r. do średnio 30 dni w ostatnich miesiącach 2019 r.
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6.7 Inform acja w zakresie ochrony środowiska

Wydział Ochrony Środowiska przeprowadził niżej wymienione sprawy z zakresu:

>  pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza -  12 spraw;

>  pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii -  4 sprawy;

>  zezwoleń na prowadzenie odzysku unieszkodliwiania, zbierania odpadów -  12 spraw;

>  zmiany pozwolenia zintegrowanego -  1 sprawa;

>  decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, w tym pozwolenia na emitowanie hałasu do 

środowiska -  4 sprawy;

>  zgłoszeń eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia -  

16 spraw;

>  informacji o środowisku i jego ochronie -  122 spraw;

>  przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne -  770 spraw;

>  wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej -  22 sprawy;

>  ochrony roślin, zieleni i zadrzewień -  211 spraw;

>  zwierząt i roślin podlegających ograniczeniom przewozowym -  20 spraw;

>  administrowania łowiectwem -  9 spraw;

>  planów łowieckich -  1 sprawa;

>  zezwoleń na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców -  1 sprawa;

>  realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej -  1900 spraw;

>  uproszczonych planów urządzenia lasów -  63 sprawy;

>  uzgodnień w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych -  

3 sprawy;

>  rekultywacji gruntów -  1 sprawa;

>  zatwierdzenia projektów prac hydrogeologicznych -  6 spraw;

>  innych prac geologicznych -  10 spraw;

>  przyjmowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej -  7 spraw;

>  zatwierdzania projektów prac geologiczno-inżynierskich -  4 sprawy;

>  przyjmowania dokumentacji hydrogeologicznych -  3 sprawy;

>  przyznawania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin 

pospolitych -  1 sprawa;

>  spółek wodnych -  13 spraw;

>  wydawania kart wędkarskich i wtórników kart wędkarskich i kart łowiectwa 

podwodnego -  303 sprawy;
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> rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb -  51 spraw;

>  sprawozdań -  11 spraw.

Łącznie w 2019 r. Wydział Ochrony Środowiska w prowadzonych postępowaniach wydał 289 

decyzji.

W 2019 r. powiat otwocki udzielił spółkom wodnym działającym na terenie powiatu 

otwockiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prac z zakresu 

bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych na obszarze działania poszczególnych spółek. 

Dotację otrzymały następujące spółki wodne (zgodnie z regulaminem do 60% wartości 

realizowanego przez spółkę zadania):

> Spółka Wodna Pogorzel w kwocie 6500 zł,

> Spółka Wodna Podbiel w kwocie 9000 zł,

> Spółka Wodna Dąbrówka w kwocie 10.080 zł,

> Spółka Wodna Stara Wieś w kwocie 3600 zł,

> Spółka Wodna Zakręt w kwocie 4500 zł,

> Spółka Wodna Wiązowna Kościelna w kwocie 8250 zł,

> Spółka Wodna Południe w kwocie 12.000 zł,

> Spółka Wodna Centrum w kwocie 10.000 zł,

> Spółka Wodna Celestynów Południe w kwocie 15.440 zł.

Łączna kwota dofinansowania dla spółek wodnych w 2019 r. wyniosła 79.370,00 zł.

6.8 Inform acja w zakresie zarządzania kryzysowego

Bezpieczeństwo publiczne

Na terenie powiatu otwockiego w 2019 r. nie wystąpiły szczególne zagrożenia bezpieczeństwa 

publicznego. Policja i inne służby realizowały rutynowe działania związane z bezpieczeństwem 

obywateli, zapobieganiem przestępczości i dystrybucji środków odurzających.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Na terenie powiatu otwockiego w 2019 r. w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego nie 

wstąpiły szczególne zagrożenia -  w okresie wiosennym występowały podpalenia traw,
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w pozostałym okresie zwyczajne zdarzenia: wypadki i zdarzenia drogowe, połamane drzewa, 

podtopienia i pożary miejscowe.

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe

Na terenie powiatu otwockiego w 2019 r. w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

nie wystąpiły szczególne zagrożenia -  w maju 2019 zarządzeniem starosty został wprowadzony 

stan pogotowia przeciwpowodziowego, lecz poziom wezbranej Wisły nie osiągnął stanu 

ostrzegawczego. W magazynie przeciwpowodziowym znajduje się 70.000 szt. worków.

Bezpieczeństwo drogowe

Na terenie powiatu otwockiego w 2019 r. w zakresie bezpieczeństwa drogowego nie 

odnotowano większych zagrożeń ponad zwykłe zdarzenia drogowe i kolizje. Policja prowadziła 

rutynowe działania w ramach akcji trzeźwościowych, kontroli prędkości i zapobieganiu 

nielegalnym wyścigom na ulicach miast powiatu.
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7. Działalność jednostek powiatowych

7.1 O świata Powiatowa

Informacja na temat stanu zatrudnienia w jednostkach oświatowych za rok 2019

Jednostka

Kierownik 

jednostki/ dyrektor 

(imię i nazwisko)

stanowiska

Stan zatrudnienia za rok 2019 

(etaty)

1 stycznia 

2019

30 czerwca 

2019

31 grudnia 

2019

Liceum

Ogólnokształcące Nr I 

im. K.I.

Gałczyńskiego w 

Otwocku

Joanna Michalczyk

Kierownicze 3,00 3,00 3,00

Nauczyciele 34,85 34,81 47,16

Administracja 2,50 2,50 3,50

Obsługa 12,00 11,00 12,00

razem 52,35 51,31 65,66

Zespół Szkół Nr 1 

w Otwocku
Robert Pielak

Kierownicze 3,00 3,00 3,00

Nauczyciele 38,48 38,70 49,17

Administracja 3,60 2,60 3,60

Obsługa 11,50 11,50 12,50

razem 56,58 55,80 68,27

Zespół Szkół Nr 2 im. 

Marii Skłodowskiej- 

Curie w Otwocku

Monika Chudek

Kierownicze 5,00 5,00 5,00

Nauczyciele 47,70 43,40 63,07

Administracja 3,00 3,00 4,50

Obsługa 10,75 10,50 11,50

razem 66,45 61,90 84,07

Zespół Szkół 

Ekonomiczno- 

Gastronomicznych 

im. Stanisława 

Staszica w Otwocku

Apolonia Żołądek

Kierownicze 6,00 6,00 6,00

Nauczyciele 64,50 61,66 66,77

Administracja 4,00 4,00 5,25

Obsługa 14,00 14,00 15,75
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Jednostka

Kierownik 

jednostki/ dyrektor 

(imię i nazwisko)

stanowiska

Stan zatrudnienia za rok 2019 

(etaty)

1 stycznia 

2019

30 czerwca 

2019

31 grudnia 

2019

razem 88,50 85,66 93,77

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawczy Nr 1 

im. Marii 

Konopnickiej w 

Otwocku

Eliza Trzcińska- 

Przybysz

Kierownicze 4,00 4,00 4,00

Nauczyciele 77,72 77,72 79,94

Administracja 3,50 3,50 3,00

Obsługa 25,85 26,05 26,80

razem 111,07 111,27 113,74

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawczy Nr 2 

w Otwocku

Paweł Uścinowicz

Kierownicze 3,00 3,00 3,00

Nauczyciele 52,70 51,71 55,23

Administracja 3,55 3,55 3,60

Obsługa 24,88 24,88 27,50

razem 84,13 83,14 89,33

Młodzieżowy 

Ośrodek Socjoterapii 

„Jędruś” w Józefowie

Marzena

Marusińska

Kierownicze 4,00 4,00 4,00

Nauczyciele 54,97 54,97 55,64

Administracja 4,75 4,75 4,75

Obsługa 15,75 15,75 15,75

razem 79,47 79,47 80,14

Powiatowy 

Młodzieżowy Dom 

Kultury im. Michała 

Elwiro Andriollego 

w Otwocku

Ewa Barbara 

Musiejko

Kierownicze 3,00 3,00 3,00

Nauczyciele 8,22 7,44 8,33

Administracja 5,23 5,23 5,11

Obsługa 8,00 8,00 8,00

razem 24,45 23,67 24,44

Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno-
Joanna Morawska

Kierownicze 2,00 2,00 2,00

Nauczyciele 24,60 24,60 25,10
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Jednostka

Kierownik 

jednostki/ dyrektor 

(imię i nazwisko)

stanowiska

Stan zatrudnienia za rok 2019 

(etaty)

1 stycznia 

2019

30 czerwca 

2019

31 grudnia 

2019

Pedagogiczna 

w Otwocku

Administracja 1,50 1,50 1,75

Obsługa 1,25 1,25 1,00

razem 29,35 29,35 29,85

Powiatowe 

Gimnazjum Specjalne 

Nr 21 w Otwocku

Jacek Urbaniak

Kierownicze 1,00 1,00 0,00

Nauczyciele 2,46 2,46 0,00

Administracja 1,00 1,00 0,00

Obsługa 0,50 0,50 0,00

razem 4,96 4,96 0,00

Oświata Powiatowa 

w Otwocku

Hanna Majewska- 

Smółka

Kierownicze 4,00 4,00 4,00

Administracja 12,50 12,50 13,50

Obsługa 0,50 0,50 0,50

razem 17,00 17,00 18,00

Razem 614,31 603,53 667,27
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Informacja na temat przychodów i wydatków w jednostkach oświatowych

Nazwa jednostki
Suma 

przychodów 
za 2019 rok

w tym przychody:

Wykonanie 
dochodów 

budżetowych 
za 2019 rok

Wykonanie 
wydatków 

budżetowych 
za 2019 rok

Wykonanie 
dochodów 

z rachunku 
dochodów na 
wydzielonym 
rachunku za 

2019 rok

Wykonanie 
wydatków 

niewygasających 
z upływem 
2018 roku

budżetowe za 
2019 rok

dochody na 
wydzielonym 
rachunku za 

2019 rok

Liceum 
Ogólnokształcące Nr I 

im. K.I. 
Gałczyńskiego 

w Otwocku

14.994,68 2624,55 12.370,13 2065,55 4.959.057,13 12.370,13 0,00

Zespół Szkół Nr 1 w 
Otwocku 53.626,05 6882,29 46.743,76 2130,29 5.869.834,32 46.743,76 142.000,00

Zespół Szkół Nr 2 im. 
Marii Skłodowskiej - 

Curie w Otwocku
27.254,76 4514,53 22.740,23 4514,53 6.782.092,23 22.740,23 0,00

Zespół Szkół 
Ekonomiczno- 

Gastronomicznych 
im. Stanisława 

Staszica w Otwocku

84.914,45 5645,96 79.268,49 5645,96 8.079.766,67 73.883,14 0,00
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Specjalny Ośrodek 
Szkolno- 

Wychowawczy Nr 1 
im. Marii 

Konopnickiej 
w Otwocku

160.647,79 4574,87 156.072,92 4574,87 10.184.733,38 151.612,83 0,00

Specjalny Ośrodek 
Szkolno- 

Wychowawczy Nr 2 
w Otwocku

160.602,10 2850,99 157.751,11 2850,99 7.612.482,42 151.978,77 0,00

Młodzieżowy 
Ośrodek Socjoterapii 
„Jędruś” w Józefowie

483.619,13 150.264,16 333.354,97 3151,08 6.647.042,29 279.802,40 0,00

Powiatowy 
Młodzieżowy Dom 
Kultury im. Michała 

Elwiro Andriollego w 
Otwocku

469.091,05 1595,24 467.495,81 1595,24 1.738.684,91 471.020,72 0,00

Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno- 

Pedagogiczna 
w Otwocku

920,75 920,75 0,00 920,75 2.233.200,66 0,00 0,00

Powiatowe 
Gimnazjum Specjalne 

Nr 21 w Otwocku
429,03 429,03 0,00 429,03 426.000,85 0,00 0,00

Oświata Powiatowa w 
Otwocku 6218,66 6218,66 0,00 2222,70 2.222.052,71 0,00 0,00

Razem 1.462.318,45 186.521,03 1.275.797,42 30.100,99 56.754.947,57 1.210.151,98 142.000,00
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Informacje dotyczące majątku jednostek oświatowych

Nieruchomości powierzone w trwały zarząd na dzień 31 grudnia 2019

Nazwa jednostki Numer działki Nazwa środka trwałego
Wartość

początkowa

Liceum Ogólnokształcące 

Nr I im. K.I. Gałczyńskiego 

w Otwocku

16/1 o pow. 5508 m2 z obr. 

139

budynek 4.599.168,75

RAZEM 4.599.168,75

Zespół Szkół Nr 1 

w Otwocku

16/5 o pow. 32.326 m2 

z obr. 93

budynek 5.886.199,69

garaż i śmietniki 42.960,35

tereny sportowe boisko 361.272,46

ogrodzenie 87.153,39

ścianka wspinaczkowa 18.172,00

RAZEM 6.395.757,89

Zespół Szkół Nr 2 im. Marii 

Skłodowskiej -Curie 

w Otwocku

46/1 o pow. 2930 m2, 46/3 
o pow. 5008 m2, 46/6 o pow. 
116 m2, 46/10 o pow. 3678 
m2, 46/15 o pow. 362 m2, 
46/16 o pow. 23 m2, 46/21 

o pow. 216 m2, 46/23 o pow. 
3158 m2 z obr. 143

budynek szkoły 3.221.580,02

garaż 6082,00

boisko szkolne 983.465,68

przyłącze

elektroenergetyczne
30.000,00

RAZEM 4.241.127,70

Zespół Szkół Ekonomiczno- 

Gastronomicznych im. 

Stanisława Staszica w 

Otwocku

16/1 o pow. 5580 m2, 16/2 
o pow. 5574 m2, 16/3 o pow. 
5574 m2 o łącznej pow. 1 ha 

6728 m2 z obr. 97

budynek 7.462.294,46

ogrodzenie 79.110,55

boisko sportowe 197.000,00

RAZEM 7.738.405,01

Specjalny Ośrodek Szkolno- 

Wychowawczy Nr 1 im. 

Marii Konopnickiej 

w Otwocku

55/3 o pow. 21.155 m2 

z obr. 03

budynki 1.790.624,92

drogi i place 24.300,00

ogrodzenie 8906,42

sieć gazowa i przyłącze 

wodociągowe
28.860,00

Strona | 95



[RAPORT O STA N IE POW IATU OTWOCKIEGO

RAZEM 1.852.691,34

Specjalny Ośrodek Szkolno- 

Wychowawczy Nr 2 

w Otwocku

30 o pow. 12.230 m2 z obr. 

83

budynek 7.221.026,92

portiernia 70.593,28

śmietnik i garaż 40.121,08

ogrodzenie 130.919,46

boisko 19.703,45

plac zabaw 51.656,31

RAZEM 7.534.020,50

Młodzieżowy Ośrodek 

Socjoterapii „Jędruś” 

w Józefowie

32/2 o pow. 47 m2, 32/7 

o pow. 33 m2, 32/10 o pow. 

16.633 m2 z obr. 31

budynki 1.085.576,32

sieć gazowa 47.679,00

RAZEM 1.133.255,32

Powiatowy Młodzieżowy 

Dom Kultury im. Michała 

Elwiro Andriollego 

w Otwocku

31/1, 31/2 o łącznej pow. 

11.648 m2 

w obr. 50

budynki 7.023.654,96

wiata śmietnikowa 13.588,00

boi sko 61.000,00

ogrodzenie 191.690,15

RAZEM 7.289.933,11

Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno- 

Pedagogiczna w Otwocku

55/4 o pow. 1146 m2 z obr. 

03

budynek 518.011,88

rurociąg sieci 

kanalizacyjnej
20.443,57

przyłącze wodociągowe 8540,00

zjazd z drogi powiatowej 18.770,00

RAZEM 565.765,45

RAZEM 41.350.125,07
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Majątek ruchomy -  samochody na dzień 31 grudnia 2019

Nazwa jednostki Nazwa środka trwałego

Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku Samochód marki Chrysler Voyager

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. 

Marii Konopnickiej w Otwocku
Samochód marki Peugeot Partner

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie
Samochód marki Volkswagen Sharan

Samochód marki Renault Trafic
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Inform acja na tem at realizacji zadań własnych powiatowych jednostek oświatowych

L.p. Nazwa jednostki Realizacja zadań statutowych Realizacja projektów unijnych Realizacja inwestycji Zrealizowane dotacje celowe

1. Liceum

Ogólnokształcące Nr I 

im. K.I. Gałczyńskiego 

w Otwocku

Liceum Ogólnokształcące Nr I 

im. K. I. Gałczyńskiego w 

Otwocku jest szkołą 

ponadpodstawową o 4-letnim 

cyklu kształcenia z klasami o 3- 

letnim cyklu kształcenia na 

podbudowie programowej 

gimnazjum. Liceum prowadzi 

klasy z następującymi 

rozszerzeniami: matematyka- 

fizyka-informatyka 

(politechniczna) biologia-chemia- 

matematyka (przyrodniczo- 

medyczna); biologia-chemia- 

matematyka (przyrodniczo- 

medyczna); geografia-wos-j. 

angielski (społeczno- 

administracyjna); matematyka- 

geografia-angielski 

(ekonomiczno -turystyczna);

Projekt pt. „Rozwijamy skrzydła” 

współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój realizowany był 

w ramach projektu 

„Ponadnarodowa mobilność 

kadry edukacji szkolnej” . 

Uczestnikami projektu było 8 

nauczycieli Liceum 

uczestniczących w zagranicznych 

kursach językowych w Wielkiej 

Brytanii, Austrii, Francji 

i Łotwie.

Czas realizacji projektu 2019 r.

Wykonanie w roku 2019 -  

96.208,34 zł.
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polski-historia-angielski 

(humanistyczno-dziennikarska). 

Szkoła realizuje zadania 

przewidziane przepisami prawa 

oświatowego.

2. Zespół Szkół Nr 1 w 

Otwocku

W skład Zespołu Szkół Nr 1 

w Otwocku wchodzą szkoły:

1. Liceum Ogólnokształcące Nr 

III im. Juliusza Słowackiego jest 

szkołą ponadpodstawową o 4- 

letnim cyklu kształcenia z klasami 

o 3-letnim cyklu kształcenia na 

podbudowie programowej 

gimnazjum.

Liceum prowadzi rozszerzenia -  

klasy z rozszerzeniem: polski- 

historia-wos (dziennikarsko- 

filmowa); matematyka- fizyka- 

informatyka lub j. angielski 

(politechniczna); j. angielski- 

geografia-wos (prawno-

„Rozbudowa szatni 

w Zespole Szkół Nr 1 

w Otwocku wraz z 

przebudową części 

istniejącej” .

W ramach planu wydatków, 

które nie wygasają z 

upływem roku 

budżetowego 2018 

wykonano dokumentację 

projektową za kwotę 

142.000,00 zł.

W ramach planu roku 2019 

wydatkowano środki na
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europejska); j. angielski- 

geografia-matematyka 

(biznesowa); biologia-chemia- 

matematyka lub jęz. angielski 

(medyczna).

2. Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych -  szkoła nie prowadzi 

naboru.

Szkoła realizuje zadania 

przewidziane przepisami prawa 

oświatowego.

nadzór inwestorski oraz 

dwa etapy robót 

budowlanych. Ze względu 

na opóźnienie w realizacji 

zamówienia na zakup 

stolarki zewnętrznej 

okiennej i drzwiowej, 

dwóch central 

wentylacyjnych i pokrycia 

dachowego z płyt PIR, 

konieczne było 

przeniesienie kwoty 

1.025.000,00 zł do planu 

finansowego wydatków, 

które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego 

2019. Wykonanie w roku 

2019 -  865.000,00 zł.
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3. Zespół Szkół Nr 2 im. 

Marii Skłodowskiej - 

Curie w Otwocku

Zespół Szkół Nr 2 im. Marii 

Skłodowskiej -Curie w Otwocku 

jest placówką kształcenia 

zawodowego. W skład Zespołu 

wchodzi: 1. Technikum Nr 2 o 5- 

letnim cyklu kształcenia na 

podbudowie szkoły podstawowej z 

klasami o 4-letnim cyklu 

kształcenia na podbudowie 

gimnazjum; 2. Szkoła Branżowa I 

Stopnia Nr 2 o 3-letnim cyklu 

kształcenia na podbudowie szkoły 

podstawowej;

3. Liceum Ogólnokształcące Nr II 

o 4-letnim cyklu kształcenia -  

szkoła nie prowadzi naboru;

4. Szkoła Policealna Nr 2 - szkoła 

nie prowadzi naboru.

W Technikum Nr 2 kształcono 

w zawodach: elektronik, elektryk, 

informatyk, grafik, logistyk oraz

Projekt pt. „Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego w 

Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku” 

współfinansowany jest ze 

środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi 

priorytetowej X Edukacja dla 

rozwoju regionu Działania 10.3 

Doskonalenie zawodowe 

Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie 

zawodowe uczniów Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020. Celem głównym 

projektu jest poprawa zdolności 

do zatrudnienia uczniów 

z Zespołu Szkół Nr 2 w Otwocku 

w wyniku podniesienia 

kompetencji zawodowych oraz 

kluczowych niezbędnych na

„Budowa hali sportowej 

przy Zespole Szkół Nr 2 

im. Marii Skłodowskiej - 

Curie w Otwocku”

Wykonano dokumentację 

techniczną do zadania 

inwestycyjnego oraz 

warunków technicznych dla 

sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej. W związku 

ze zbyt późnym 

rozstrzygnięciem 

postępowania 

przetargowego konieczne 

było przeniesienie kwoty 

4.090.657,00 zł do planu 

finansowego wydatków, 

które nie wygasają 

z upływem roku 

budżetowego 2019.
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technik usług fryzjerskich.

W Branżowej Szkole I Stopnia 

istnieje możliwość wyboru 

spośród następujących zawodów: 

mechanik pojazdów 

samochodowych, monter 

elektronik, sprzedawca, fryzjer, 

piekarz, blacharz samochodowy, 

kucharz małej gastronomii i inne.

Szkoła realizuje zadania 

przewidziane przepisami prawa 

oświatowego.

rynku pracy wśród 120 uczniów 

oraz podniesienia kompetencji/ 

kwalifikacji zawodowych 4 

nauczycieli w okresie lipiec 2019

- czerwiec 2022 r., a także 

doposażenie 3 pracowni 

zawodowych w nowoczesny 

sprzęt i materiały dydaktyczne.

Czas realizacji projektu 2019 r.- 

2022 r. Wykonanie w roku 2019

-  417.822,41 zł.

Wykonanie w 2019 r. 

89.342,01 zł.

4. Zespół Szkół 

Ekonomiczno- 

Gastronomicznych im. 

Stanisława Staszica w 

Otwocku

Zespół Szkół Ekonomiczno- 

Gastronomicznych im. Stanisława 

Staszica w Otwocku jest 

placówką ukierunkowaną na 

kształcenie zawodowe. W skład 

Zespołu wchodzi: Technikum 

Nr 1, Szkoła Branżowa I Stopnia 

Nr 1, Centrum Kształcenia 

Zawodowego oraz Szkoła

Projekt pt. „Doświadczenie 

zawodowe kluczem do sukcesu” 

współfinansowany był ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, 

Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój w ramach 

projektu „Ponadnarodowa

Zrealizowano dotacje celowe 

na składki ubezpieczenia 

zdrowotnego za dzieci 

w kwocie 334,80 zł.
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Policealna Nr 1, która nie 

prowadzi naboru.

W Technikum nr 1 kształci się 

młodzież w zawodach: technik 

ekonomista, technik hotelarstwa, 

technik żywienia i usług 

gastronomicznych, technik 

technologii żywności. We 

wszystkich zawodach 

w technikum realizowane są 

innowacje pedagogiczne, np. 

wojskowo-sportową, manager 

zdrowej żywności i żywienia, 

personel pokładowy. Szkoła 

Branżowa kształci w zawodzie 

kucharz i prowadzi klasy 

wielozawodowe.

Zespół Szkół Ekonomiczno- 

Gastronomicznych im. St. 

Staszica w Otwocku, oferuje 

możliwość uczestnictwa

mobilność uczniów i 

absolwentów oraz kadry 

kształcenia zawodowego”. 

Uczestnikami projektu było 66 

uczniów ZSEG, którzy odbywali 

staże w hotelach i restauracjach 

w Portugalii i Irlandii oraz 

uczestniczyli w zajęciach 

z przygotowania językowego 

(jęz. angielski i jęz. portugalski) 

i kulturowego.

Czas realizacji projektu 2018

2019 r.

Projekt zakończony i rozliczony. 

Wykonanie w roku 2019 -  

129.186,10 zł.

Projekt pt. „Poznawanie 

europejskiego rynku pracy” 

realizowany był w ramach
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w kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych, realizowanych 

przez Centrum Kształcenia 

Zawodowego.

Szkoła realizuje zadania 

przewidziane przepisami prawa 

oświatowego.

programu Erasmus+ Akcji 1 

Mobilność Edukacyjna.

Uczestnikami projektu było 65 

uczniów ZSEG, którzy odbywali 

staże w hotelach i restauracjach 

w Portugalii i Hiszpanii oraz 

uczestniczyli w zajęciach z 

przygotowania językowego (jęz. 

angielski, i jęz. portugalski) 

i kulturowego.

Czas realizacji projektu 2019

2020 r. Wykonanie w roku 2019 

-  490.458,93 zł.

Projekt pt. „Podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego w 

Zespole Szkół Ekonomiczno- 

Gastronomicznych w Otwocku” 

współfinansowany jest ze 

środków Europejskiego
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Funduszu Społecznego w 

ramach Osi priorytetowej X 

Edukacja dla rozwoju regionu 

Działania 10.3 Doskonalenie 

zawodowe Poddziałania 10.3.1 

Doskonalenie zawodowe 

uczniów Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest 

poprawa zdolności do 

zatrudnienia uczniów z Zespołu 

Szkół Ekonomiczno- 

Gastronomicznych w Otwocku 

w wyniku podniesienia 

kompetencji zawodowych oraz 

kluczowych niezbędnych na 

rynku pracy wśród 168 uczniów 

oraz podniesienie kompetencji/
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kwalifikacji zawodowych 19 

nauczycieli w okresie lipiec 

2019 - czerwiec 2022 r., a także 

doposażenie 6 pracowni 

zawodowych w nowoczesny 

sprzęt i materiały dydaktyczne.

Czas realizacji projektu 2019

2022 r.

Wykonanie w roku 2019 -  

392.293,40 zł.

5. Specjalny Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawczy Nr 1 

im. Marii 

Konopnickiej w 

Otwocku

Specjalny Ośrodek Szkolno- 

Wychowawczy Nr 1 im. Marii 

Konopnickiej w Otwocku 

realizuje zadania edukacyjne, 

wychowawcze, terapeutyczne, 

opiekuńcze i profilaktyczne 

określone w Statucie, tworząc 

warunki do wielostronnego: 

intelektualnego, emocjonalnego, 

społecznego i fizycznego rozwoju

Projekt pt. „Przekraczając 

granicę” współfinansowany był 

ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, 

Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój w ramach 

projektu „Ponadnarodowa 

mobilność uczniów”. Projekt 

przewidywał udział 10 uczniów

„Zakup kotła CO -  

Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy 

Nr 1 im. Marii 

Konopnickiej” . Zakupiono 

i zamontowano kocioł 

gazowy CO. Wartość kotła 

-  78.720,00 zł.

Zrealizowano dotacje celowe 

na:

1) wyposażenie specjalnych 

szkół podstawowych 

w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe w kwocie 

17.838,00 zł;
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uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz dla uczniów 

z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. W ośrodku 

funkcjonowały: Przedszkole 

Specjalne Nr 1, Szkoła 

Podstawowa Specjalna Nr 1, 

Gimnazjum Specjalne Nr 1 

(zakończyło działalność z dniem 

31 sierpnia 2019 r.), Szkoła 

Branżowa Specjalna I Stopnia Nr 

3, Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy, a 

także prowadzone są zajęcia 

wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka oraz zajęcia 

rewalidacyjno-wychowawcze dla 

osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu głębokim. 

Dla uczniów dojeżdżających na 

zajęcia prowadzona jest świetlica

i 4 nauczycieli Specjalnego 

Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego Nr 1 

w Otwocku w tygodniowym 

wyjeździe w grudniu do 

instytucji (szkoły) przyjmującej 

w Rumunii. Czas realizacji 

projektu 2019 r. Wykonanie 

w roku 2019 -  56.039,46 zł.

2) zakup pomocy 

dydaktycznych -  dwóch tablic 

interaktywnych z projektorem 

do pracowni w ramach 

Rządowego programu 

rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno- 

komunikacyjnych na lata 

2017-2019 „Aktywna 

Tablica” w kwocie 

14.000,00 zł;

3) dofinansowanie zadań 

w zakresie wychowania 

przedszkolnego, w tym na 

zakup niezbędnego 

wyposażenia dla grup
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szkolna. Przy ośrodku działa 

internat.
przedszkolnych w kwocie 

13.814,00 zł.

6. Specjalny Ośrodek 

Szkolno-

Wychowawczy Nr 2 

w Otwocku

Specjalny Ośrodek Szkolno- 

Wychowawczy Nr 2 w Otwocku 

jest prowadzony dla dzieci i 

młodzieży niesłyszącej, 

słabosłyszącej oraz z autyzmem, 

w tym z zespołem Aspergera. 

Funkcjonują w nim: Wczesne 

Wspomaganie Rozwoju, 

Przedszkole Specjalne nr 2, 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 

2, Branżowa Szkoła Specjalna I 

Stopnia Nr 4, Gimnazjum 

Specjalne Nr 2 (zakończyło 

działalność z dniem 31 sierpnia 

2019) Technikum Specjalne Nr 3, 

Liceum Ogólnokształcące 

Specjalne Nr IV oraz Szkoła 

Policealna Specjalna Nr 3. 

Ośrodek posiada internat.

Zrealizowano dotacje celowe 

na:

1) wyposażenie specjalnych 

szkół podstawowych

w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały 

ćwiczeniowe w kwocie 

5653,52 zł;

2) dofinansowanie zadań 

w zakresie wychowania 

przedszkolnego, w tym na 

zakup niezbędnego 

wyposażenia dla grup 

przedszkolnych w kwocie 

31.082,00 zł;

3) przeprowadzenie zajęć 

wczesnego wspomagania
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Placówka zapewnia realizację 

zaleceń zawartych w orzeczeniu

0 potrzebie kształcenia 

specjalnego. Ośrodek umożliwia 

wychowankom udział w 

indywidualnych lub grupowych 

zajęciach profilaktyczno- 

wychowawczych, 

rewalidacyjnych

1 usprawniających ruchowo, 

przygotowujących dzieci

i młodzież do samodzielności 

w życiu społecznym.

rozwoju w ramach realizacji 

zadań Ośrodka 

koordynacyjno- 

rehabilitacyjno-opiekuńczego 

wynikających z programu 

kompleksowego wsparcia dla 

rodzin „Za życiem” w kwocie 

296.400,00 zł.

7. Młodzieżowy Ośrodek 

Socjoterapii „Jędruś” 

w Józefowie

Młodzieżowy Ośrodek 

Socjoterapii „Jędruś” jest 

placówką publiczną przeznaczoną 

dla dzieci, które z powodu 

zaburzeń rozwojowych, trudności 

w uczeniu się i zaburzeń w 

funkcjonowaniu społecznym są 

zagrożone niedostosowaniem

„Zakup samochodu na 

potrzeby Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii 

»Jędruś« w Józefowie”

Zakupiono samochód 

w kwocie 90.000,00 zł

Zrealizowano dotacje celowe 

na:

1) wyposażenie specjalnych 

szkół podstawowych w 

podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały

108 | S t r o n a



[r a p o r t  o  s t a n ie  p o w ia t u  o t w o c k ieg o

L.p. Nazwa jednostki Realizacja zadań statutowych Realizacja projektów unijnych Realizacja inwestycji Zrealizowane dotacje celowe

społecznym i wymagają 

stosowania specjalnej organizacji 

nauki, metod pracy, wychowania, 

pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej i socjoterapii. W 

skład ośrodka wchodzi Szkoła 

Podstawowa Nr 4 i Internat. 

Celem głównym ośrodka jest 

przygotowanie wychowanków do 

życia zgodnie z obowiązującymi 

normami społecznymi i prawnymi 

poprzez udzielenie 

specjalistycznej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

praca z rodziną oraz udzielanie 

rodzicom (opiekunom prawnym) 

wsparcia w sprawowaniu jej 

podstawowych funkcji we 

współpracy z instytucjami 

działającymi na rzecz uczniów 

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych.

Ośrodek z dochodów na 

wydzielonym rachunku 

zakupił zmywarkę do 

kuchni w kwocie 

12.090,90 zł.

ćwiczeniowe w kwocie 

10.183,93 zł;

2) składki ubezpieczenia 

zdrowotnego za dzieci w 

kwocie 613,80 zł;

3) zakup pomocy 

dydaktycznych -  

interaktywnego monitora 

dotykowego do pracowni 

w ramach Rządowego 

programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów

i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno- 

komunikacyjnych na lata 

2017-2019 „ Aktywna 

Tablica” w kwocie 

14.000,00 zł.
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8. Powiatowy 

Młodzieżowy Dom 

Kultury im. Michała 

Elwiro Andriollego w 

Otwocku

Powiatowy Młodzieżowy Dom 

Kultury im. Michała Elwiro 

Andriollego w Otwocku jest 

publiczną placówką oświatowo- 

wychowawczą wychowania 

pozaszkolnego i realizuje zadania 

edukacyjne, wychowawcze, 

profilaktyczne, opiekuńcze, 

prozdrowotne, rekreacyjne i 

sportowe. Główną działalnością 

placówki jest prowadzenie 

stałych, popołudniowych zajęć dla 

dzieci i młodzieży w wieku od 6 

do 24 lat, zamieszkałych na 

terenie powiatu otwockiego. Są to 

zajęcia o profilu artystycznym, 

sportowym, technicznym oraz 

edukacyjnym. Placówka 

organizuje zajęcia okazjonalne, 

spektakle teatralne, konkursy, 

koncerty, projekcje filmowe, 

wystawy, plenery, warsztaty,
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prelekcje, pikniki, zawody oraz 

imprezy rekreacyjne zarówno dla 

wychowanków, jak i społeczności 

lokalnej. Do działań okresowych 

PMDK należy organizacja 

wypoczynku zimowego oraz 

letniego dla dzieci i młodzieży 

zamieszkałych na terenie powiatu. 

Wiele zadań PMDK realizuje we 

współpracy z rodzicami, 

placówkami oświatowymi, 

związkami twórczymi, 

placówkami kultury, placówkami 

psychologiczno-pedagogicznymi, 

organizacjami pozarządowymi 

oraz środowiskiem lokalnym.

9. Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno- 

Pedagogiczna w 

Otwocku

Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w 

Otwocku jest publiczną placówką 

oświatową. Organem 

prowadzącym poradni jest powiat
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otwocki. Teren działania poradni 

obejmuje cały powiat otwocki.

Poradnia udziela dzieciom, 

młodzieży, ich rodzicom lub 

opiekunom oraz nauczycielom: 

pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym pomocy 

psychologicznej, pedagogicznej, 

logopedycznej, rehabilitacji, 

pomocy w wyborze kierunku 

kształcenia i zawodu oraz pomocy 

związanej z wychowaniem i 

kształceniem dzieci i młodzieży. 

Do zadań poradni należy: 

diagnozowanie, opiniowanie, 

orzekanie, wspomaganie 

wszechstronnego rozwoju dzieci i 

młodzieży, profilaktyka 

uzależnień, terapia zaburzeń 

rozwojowych i zachowań 

dysfunkcyjnych, wspomaganie 

rodziny, pomoc uczniom
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w wyborze kierunku kształcenia, 

zawodu, pomoc rodzicom 

i nauczycielom w diagnozowaniu 

i rozwijaniu potencjalnych 

możliwości oraz mocnych stron 

uczniów, wspomaganie 

wychowawczej i edukacyjnej 

funkcji szkoły, wspomaganie 

przedszkola, szkoły i placówki 

prowadzone na podstawie 

aktualnie obowiązujących 

przepisów, w zakresie 

wynikającym ze specyfiki pracy 

poradni. Poradnia realizuje swoje 

zadania poprzez: diagnozę, 

konsultację, terapię, 

psychoedukację, rehabilitację, 

doradztwo, mediację, interwencję 

w środowisku ucznia, działalność 

profilaktyczną, działalność 

informacyjną.
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10. Powiatowe

Gimnazjum Specjalne 

Nr 21 w Otwocku

Powiatowe Gimnazjum Specjalne 

Nr 21 w Otwocku przeznaczone 

było dla dzieci i młodzieży 

z zaburzeniami zachowania, 

zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym i uzależnieniami.

W wyniku reformy oświaty 

gimnazjum z dniem 31 sierpnia 

2019 r. ustawowo zakończyło 

działalność.

11. Oświata Powiatowa w 

Otwocku

Oświata Powiatowa jest jednostką 

obsługującą, w rozumieniu 

ustawy o samorządzie 

powiatowym, wyznaczoną przez 

Radę Powiatu w Otwocku do 

prowadzenia w powierzonym 

zakresie wspólnej obsługi szkół 

i placówek oświatowych, dla 

których organem prowadzącym 

jest powiat otwocki. Oświata 

Powiatowa wykonuje obowiązki

114 | S t r o n a



[r a p o r t  o  s t a n ie  p o w ia t u  o t w o c k ieg o

L.p. Nazwa jednostki Realizacja zadań statutowych Realizacja projektów unijnych Realizacja inwestycji Zrealizowane dotacje celowe

w zakresie wspólnej obsługi 

administracyjnej, finansowo- 

księgowej i organizacyjnej szkół 

i placówek oświatowych.
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Informacja na temat realizacji zadań przez Oświatę Powiatową

Sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie finansowania

Plan finansowy na rok 2019 przyjęty został uchwałą 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 

24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Otwockiego na 2019 r. Wydatki 

realizowane były rytmicznie, proporcjonalnie do upływu czasu. Nigdzie nie nastąpiło 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wynagrodzenia nauczycieli w roku 2019 wypłacane były zgodnie ze stawkami określonymi 

w rozporządzeniu MEN i dodatkami określonymi w Regulaminie wynagradzania przyjętym 

uchwałą Rady Powiatu w Otwocku 260/XXXV/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. i uchwałą Rady 

Powiatu w Otwocku 105/XIV/19 z 28 listopada 2019 r.

W roku 2019 r. powiat otwocki otrzymał dotacje celowe na realizację dodatkowych zadań 

w dziedzinie oświaty:

• Rozdział 80153 -  Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

Plan wydatków: § 4240 34.636,00 zł Wykonanie: 33.675,45 zł tj. 97,23%

Środki finansowe zostały przeznaczone na wyposażenie specjalnych szkół podstawowych 

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Dotacja wykonana w 97,23% 

z uwagi na mniejszą liczbą dzieci od nowego roku szkolnego oraz oszczędności związane 

z promocyjnymi cenami podręczników. W ramach otrzymanej dotacji zostały dokonane zakupy 

w następujących jednostkach:

>  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, wykonanie wydatków 

wynosi 10.183,93 zł, przy planie określonym na kwotę 11.144,00 zł, co stanowi 91,38% 

planu.

>  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku, 

wykonanie wydatków wynosi 17.838,00 zł, przy planie określonym na kwotę 17.838 zł, 

co stanowi 100% planu.
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> Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku, wykonanie wydatków 

wynosi 5653,52 zł, przy planie określonym na kwotę 5654,00 zł, co stanowi 99,99% 

planu.

Z dotacji przekazanej przez powiat sfinansowano również podręczniki i materiały edukacyjne 

lub materiały ćwiczeniowe dla Niezwyczajnej Szkoły -  Społecznej Szkoły Podstawowej 

Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi w Józefowie w kwocie 8105,77 zł, przy planie 

określonym na kwotę 8645,00 zł, co stanowi 93,76% planu.

• Rozdział 85156 -  Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan wydatków: § 4130 949,00 zł Wykonanie: 948,60 zł tj. 99,96%

Dotację wykorzystano na składki ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci w następujących 

jednostkach:

>  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie. Wydatkowano 613,80 zł, 

co stanowi 99,97% planu. Opłacono 11 osoboskładek. Składka miesięczna za jedną 

osobę wynosi 55,80 zł.

>  Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku 

Wydatkowano 334,80 zł, co stanowi 99,94% planu. Opłacono 6 osoboskładek. Składka 

miesięczna za jedną osobę wynosi 55,80 zł.

• Rozdział 80102 -  Szkoły podstawowe specjalne -  Aktywna tablica 

Plan wydatków: § 4240 28.000,00 zł Wykonanie: 28.000,00 zł tj. 100,00%

> Środki dotacji w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- 

komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica” zostały przeznaczone na zakup 

pomocy dydaktycznych -  dwóch tablic interaktywnych z projektorem do pracowni 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej 

w Otwocku oraz interaktywnego monitora dotykowego do pracowni w Młodzieżowym 

Ośrodku Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie. Dotacja wykorzystana w 100% przez 

następujące jednostki:
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• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej 

w Otwocku, wykonanie wydatków wynosi 14.000,00 zł, przy planie określonym na 

kwotę 14.000,00 zł, co stanowi 100% planu,

• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, wykonanie wydatków 

wynosi 14.000,00 zł, przy planie określonym na kwotę 14.000,00 zł, co stanowi 

100% planu.

• Rozdział 80105 -  Przedszkola specjalne -  dotacja przedszkolna 

Plan wydatków: § 4210 44.896,00 zł Wykonanie: 44.896,00 zł tj. 100,00%

Środki dotacji wydatkowano na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego, w tym na zakup niezbędnego wyposażenia dla grup przedszkolnych. Dotacja 

wykorzystana przez następujące jednostki:

-  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku, 

wykonanie wydatków wynosi 13.814,00 zł, przy planie określonym na kwotę 13.814,00 zł, 

co stanowi 100% planu.

-  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku, wykonanie wydatków 

wynosi 31.082,00 zł, przy planie określonym na kwotę 31.082,00 zł, co stanowi 100% 

planu.

• Rozdział 80115 -  Technika -  projekt MON

Plan wydatków: § 4300 12.755,00 Wykonanie: 0,00 tj. 0,00%

Dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na pokrycie kosztów obozu szkoleniowego dla 54 

uczniów realizujących program nauczania „Edukacja Wojskowa” Dotacja nie została 

wydatkowana z uwagi na rezygnację uczniów wynikającą z konieczności uczestniczenia 

w zajęciach szkolnych w terminie, w którym miał odbyć się obóz szkoleniowy. Powyższa 

sytuacja wyniknęła z wcześniejszego strajku nauczycieli i z konieczności pisania przez uczniów 

sprawdzianów i prac zaliczeniowych. Środki dotacji zwrócono zgodnie z umową.

• Rozdział 80195 -  Pozostała działalność -  projekt „Za życiem”

Plan wydatków: 296.400,00 Wykonanie 296.400,00 tj. 100,00%
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Dotacja z budżetu państwa na lata 2017-2021 na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno- 

Wychowawczy Nr 2 w Otwocku zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 

wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Środki z dotacji 

wydatkowano na przeprowadzenie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 

w Otwocku zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Łącznie 484 dzieci (w zależności 

od miesiąca), spełniających wymagania uczestnictwa, zostały objęte wsparciem 

psychologicznym, logopedycznym, fizjoterapeutycznym, pedagogicznym, w tym: 

oligofrenopedagogicznym i tyflopedagogicznym, terapeutycznym, w tym: integracji

sensorycznej. W programie brało udział 30 specjalistów. Zrealizowano 4940 godzin 

przewidzianych na rok 2019. Dotacja wykonana w 100%.

Sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie administrowania

Wszystkie placówki oświatowe funkcjonowały na podstawie zatwierdzonych przez Starostę 

Powiatu Otwockiego i zaopiniowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty arkuszy 

organizacyjnych na lata 2018/2019 i 2019/20.

Wszyscy dyrektorzy złożyli na rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020 kopie protokołów z kontroli 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły 

(placówki), sporządzone na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn.zm.).

W porozumieniu z Mazowieckim Kuratorem Oświaty dokonano 

w dniu 25 marca 2019 oceny pracy -  pana Roberta Pielaka -  dyrektora Zespołu Szkół 1 

w Otwocku;

W roku 2019 przeprowadzono trzy konkursy na stanowisko dyrektora szkoły i placówki 

oświatowej:

• W dniu 12 kwietnia 2019 r. przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora 

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku. W postępowaniu 

konkursowym wyłoniono najlepszego kandydata na ww. stanowisko -  dyrektorem 

została pani Joanna Morawska.

• W dniu 12 kwietnia 2019 r. przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie. W postępowaniu 

konkursowym wyłoniono najlepszego kandydata na ww. stanowisko -  dyrektorem 

została pani Marzena Marusińska.
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• W dniu 15 kwietnia 2019 r. przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu 

Szkół Nr 1 w Otwocku. W postępowaniu konkursowym wyłoniono najlepszego 

kandydata na ww. stanowisko -  dyrektorem został pan Robert Pielak.

W czerwcu i sierpniu 2019 r. komisje egzaminacyjne powołane uchwałami Zarządu Powiatu w 

Otwocku przeprowadziły 6 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela 

mianowanego. Wszyscy nauczyciele przystępujący do egzaminu uzyskali stopień nauczyciela 

mianowanego.

W czerwcu i lipcu 2019 r. szkolne komisje rekrutacyjne przeprowadziły elektroniczny nabór 

uczniów do klas pierwszych, oddzielnie dla absolwentów gimnazjów i absolwentów szkół 

podstawowych koordynowany centralnie przez Oświatę Powiatową. W Liceum 

Ogólnokształcącym Nr I im. K.I. Gałczyńskiego utworzono 12 klas (5 dla uczniów po 

gimnazjum i 7 dla uczniów po szkole podstawowej), w Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. 

J. Słowackiego 11 klas (5 dla uczniów po gimnazjum i 6 dla uczniów po szkole podstawowej), 

w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica 15 klas (7 dla 

uczniów po gimnazjum i 8 dla uczniów po szkole podstawowej) i w Zespole Szkół Nr 2 im. 

Marii Skłodowskiej-Curie 14 klas (7 dla uczniów po gimnazjum i 7 dla uczniów po szkole 

podstawowej). Łącznie, zgodnie ze stanem na dzień 30 sierpnia 2019 r., przyjęto do klas 

pierwszych 1420 uczniów, co stanowi 58,53% ogólnej liczby absolwentów gimnazjów i szkół 

podstawowych usytuowanych w granicach powiatu otwockiego.

Kierowanie do placówek kształcenia specjalnego

Starosta Otwocki wydał na rok 2019 145 skierowań do placówek szkolnictwa specjalnego, 

w tym 128 do placówek, dla których organem prowadzącym jest powiat otwocki i 17 skierowań 

do placówek prowadzonych przez inne samorządy.
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Liczba wydanych skierowań do poszczególnych placówek

Lp. Placówka 2019

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii 

Konopnickiej w Otwocku, ul. Majowa 17/19
63

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku, 

ul. Literacka 8
14

3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, 

ul. Główna 10
51

4. Inne MOW 17

RAZEM 145

Liczba wydanych skierowań do przedszkoli prowadzonych przez powiat otwocki

Lp. Placówka 2019

1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii 

Konopnickiej w Otwocku, ul. Majowa 17/19
8

2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku, ul. 

Literacka 8
14

RAZEM 22

Liczba wydanych skierowań na wczesne wspomaganie

Lp. Placówka 2019

1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii 

Konopnickiej w Otwocku, ul. Majowa 17/19
33

2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku, ul. 

Literacka 8
37

RAZEM 70
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Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

W roku 2019 Komisja powołana przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Otwockiego 

dokonała podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie 

z poniższym zestawieniem:

Okres rozliczenia Liczba 

nauczycieli, 

którzy otrzymali 

dofinansowanie

Kwota 

dofinansowania 

w zł

Li czba szkoleń 

rad

pedagogicznych

Kwota 

p rzeznaczona 

na szkolenie rad 

pedagogicznych 

w zł

styczeń -  sierpień 

2019 r.
24 44.930,27 11 26.899,76

wrzesień -  

grudzień 2019 r.
55 70.324,18 13 32.300,00

Sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie zwiększenia 

subwencji z rezerwy oświatowej

> 117.489,00 zł -  środki na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek 

w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych 

pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (Liceum Ogólnokształcące Nr I 

im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku, Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Otwocku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej 

w Otwocku.

> 73.298,00 zł -  środki na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne 

niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 

w publicznych szkołach podstawowych (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” 

w Józefowie).

> 955.839,00 zł -  środki na podniesienie wynagrodzeń nauczycieli.

>  40.892,00 zł -  środki na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek 

w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych
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pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (Zespół Szkół Ekonomiczno- 

Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku).
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7.2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Nazwa jednostki
Kierownik
jednostki

Stan zatrudnienia w jednostce 

(etaty)

Stan na dzień Stanowiska
kierownicze

inne

stanowiska
Razem

Domy dla Dzieci 
w Otwocku

Małgorzata
Woźnicka

01.01.2019 r. 0 23,5 23,5

30.06.2019 r. 0 22,5 22,5

31.12.2019 r. 0 22,75 22,75

Rodzinny Dom Dziecka 
w Podbieli

Krzysztof
Mikuła

01.01.2019 r. 1 1 2

30.06.2019 r. 1 1 2

31.12.2019 r. 1 1 2

Ognisko
Wychowawcze

„Świder”

Anna

Szostak

01.01.2019 r. 1 12,75 13,75

30.06.2019 r. 1 10,25 11,25

31.12.2019 r. 1 6,25 7,25

Dom Pomocy 
Społecznej w 
Karczewie

Irena
Krucz

01.01.2019 r. 2 19,75 21,75

30.06.2019 r. 2 20,75 22,75

31.12.2019 r. 2 19 21

Dom Pomocy 
Społecznej w Otwocku

Małgorzata
Przewalska

01.01.2019 r. 3 19 22

30.06.2019 r. 3 21 24

31.12.2019 r. 3 21 24

Dom Pomocy 
Społecznej „WRZOS” 

w Otwocku

Małgorzata
Felak

01.01.2019 r. 2 16,75 18,75

30.06.2019 r. 2 17,25 19,25

31.12.2019 r. 2 17,75 19,75

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w 

Otwocku

Małgorzata
Woźnicka

01.01.2019 r. 3 26,63 29,63

30.06.2019 r. 3 28,63 31,63

31.12.2019 r. 3 29,63 32,63

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 
w Otwocku

Agnieszka
Wieczorek

01.01.2019 r. 1 7,75 8,75

30.06.2019 r. 1 8 9

31.12.2019 r. 1 7,75 8,75
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Zestawienie przychodów, dochodów, wydatków, należności i zobowiązań jednostek 
pomocy społecznej powiatu otwockiego za 2019 r.

Nazwa
jednostki

Suma 
przychodów 

za 2019 r.

Wykonanie 
dochodów 

budżetowych 
za 2019 r.

Wykonanie 
wydatków 

budżetowych 
za 2019 r.

Wykonanie 
wydatków 

niewygasających z 
upływem 2018 r.

Stan należności 
budżetowych 
na 31 grudnia 

2019 r.

Stan zobowiązań 
budżetowych na 

31 grudnia 
2019 r.

Domy dla 
Dzieci 

w Otwocku
33.818,91 23.784,01 2.491.649,11 0,00 0,00 114.309,68

Rodzinny Dom 
Dziecka w 
Podbieli

3584,49 3584,49 304.260,10 0,00 0,00 10.456,48

Ognisko
Wychowawcze

"Świder"
19.327,23 19.241,23 918.258,23 0,00 0,00 11.573,72

Dom Pomocy 
Społecznej w 
Karczewie

1.174.454,07 1.172.772,98 1.582.739,30 0,00 0,00 86.758,59

Dom Pomocy 
Społecznej w 

Otwocku
1.312.220,97 1.311.747,22 1.815.662,38 0,00 9380,16 94.094,72

Dom Pomocy 
Społecznej 

"WRZOS" w 
Otwocku

1.344.844,15 1.341.177,38 1.747.427,52 65.337,77 1477,52 81.575,55

Powiatowe 
Centrum 
Pomocy 

Rodzinie w 
Otwocku

207.972,81 206.514,90 5.821.620,79 0,00 43.998,12 207.157,59

Środowiskowy 
Dom 

Samopomocy w 
Otwocku

2.508,36 923,36 853.889,15 0,00 0,00 40.515,72

Razem 4.098.730,99 4.079.745,57 15.535.506,58 65.337,77 54.855,80 646.442,05
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Zestawienie majątku powierzonego jednostkom pomocy społecznej powiatu otwockiego

Nazwa jednostki Powierzony majątek

Domy dla Dzieci 
w Otwocku

Działki w Otwocku: Nr 4/4, przy ul. Cieszyńskiej 9, Nr 46/22 i 46/24, przy ul. 
Prądzyńskiego 1, oraz Nr 47, przy ul. Ujejskiego 14 przekazane jednostce w trwały 
zarząd. Na ww. działkach zlokalizowane są trzy budynki mieszkalne przeznaczone na 
realizację statutowych zadań placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Rodzinny Dom Dziecka 
w Podbieli

Działka w Podbieli Nr 226 przekazana jednostce w trwały zarząd. Na ww. działce 
zlokalizowany jest budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze. RDD posiada 
samochód marki Toyota Proace Verso Medium zakupiony w 2018 r.

Ognisko Wychowawcze 
„Świder”

Działki w Otwocku Nr 13/3 i 13/10, przy ul. Mickiewicza 43/47 przekazane jednostce 
w trwały zarząd. Na terenie ww. działek znajdują się: budynek „Jamnik”, garaż, magazyn, 
budynek „Agatka”, kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw i siłownia oraz 
studnia głębinowa.

Dom Pomocy Społecznej 
w Karczewie

Działka w Karczewie Nr 19/2, przy ul. Anielin 1 przekazana jednostce w trwały zarząd. 
Na ww. działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze.

Dom Pomocy Społecznej 
w Otwocku

Działka w Otwocku Nr 8/2 przy ul. Konopnickiej 17 przekazana jednostce w trwały 
zarząd. Na ww. działce zlokalizowany jest budynek oddziałowy (mieszkalny), piwnica 
wolnostojąca, garaż pięcioboksowy. Samochody osobowe marki Renault Kangoo oraz 
Opel Vectra otrzymane z CBA w 2015 r.

Dom Pomocy Społecznej 
„WRZOS” w Otwocku

Działki w Otwocku Nr 4/7 i 8/1, przy ul. Zagłoby 8 przekazane jednostce w trwały 
zarząd. Na ww. działkach zlokalizowany jest budynek główny (mieszkalny), budynek 
administracyjny, budynek gospodarczy, magazyn, zbiorniki, studnia.

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

w Otwocku

Siedziba PCPR znajduje się w nieodpłatne użyczonym lokalu w budynku Starostwa 
Powiatowego w Otwocku, przy ul. Komunardów 10. Jednostka posiada samochody 
osobowe marki Renault Trafic -  zakupiony w 2011 r. w ramach programu UE „Sprawni 
i Samodzielni”, Opel Astra II Classic -  otrzymany z CBA w 2014 r., Opel Astra II -  
otrzymany z CBA w 2015 r.

Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Otwocku

Działka w Otwocku Nr 42 przy ul. Pułaskiego 5a przekazana jednostce w trwały zarząd. 
Na ww. działce zlokalizowany jest budynek ŚDS. Jednostka posiada samochód osobowy 
marki Mercedes Benz zakupiony w 2008 r. ze środków dotacji na zadania zlecone.
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Działania powiatu otwockiego z zakresu polityki społecznej są wielokierunkowe i spójne 

z potrzebami społecznymi mieszkańców. Oferta pomocowa stale poszerza się o te formy, 

z których będą mogły skorzystać kolejne grupy społeczne. Jednostką organizacyjną zajmującą 

się zagadnieniami z zakresu pomocy społecznej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Otwocku. Zasoby instytucjonalne powiatu otwockiego realizujące politykę społeczną są 

adresowane do różnych grup odbiorców.

Działalność domów pomocy społecznej

Domy pomocy społecznej świadczą usługi opiekuńcze, bytowe i wspomagające. Zapewniają 

mieszkańcom stały pobyt i całodobową opiekę. Specyfika każdego DPS jest dostosowana 

do potrzeb osób z określoną niepełnosprawnością. Domy pomocy społecznej dysponują łącznie 

124 miejscami, w tym 103 w jednostkach prowadzonych przez powiat otwocki. Placówki dbają

0 bezpieczeństwo zdrowotne swoich mieszkańców, którzy mają dostęp do świadczeń 

zdrowotnych oraz znajdują się pod opieką lekarzy POZ i lekarzy specjalistów.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku

W powiecie otwockim funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku przy 

ul. Pułaskiego 5a o profilu A -  dla osób przewlekle psychicznie chorych, przeznaczony dla 40 

mieszkańców. Łącznie w 2019 r. placówkę zamieszkiwało 47 osób. Zadania realizowane 

w 2019 r. były zgodne z programem i planem pracy placówki. Oferta terapeutyczna 

środowiskowego domu samopomocy była zróżnicowana i dostosowana do potrzeb

1 możliwości uczestników.

Pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie

Powiat otwocki corocznie zleca zadanie z zakresu pomocy społecznej : prowadzenie Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w Otwocku w drodze otwartego konkursu ofert. Realizatorem zadania 

w latach 2017-2019 był Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. W latach 2017-2019 powiat 

otwocki na realizację ww. zadania publicznego wydatkował kwotę 245.000,00 zł, w tym w 

2019 r. kwotę 80.000,00 zł. Centrum Interwencji Kryzysowej w Otwocku jest placówką 

całodobową, przeznaczoną dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą domową, znajdujących się 

w sytuacjach kryzysowych. Z oferty CIK w 2019 r. skorzystały 34 osoby, w tym 17 kobiet 

i 17 dzieci.

127 | S t r o n a



RAPORT O STANIE POWIATU OTWOCKIEGO

Karta Polaka

Karta Polaka była dokumentem potwierdzającym przynależność do narodu polskiego 

i poświadczającym uprawnienia przyznane ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. 

Przyznanie Karty Polaka następowało w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek 

osoby ubiegającej się o jej wydanie lub jej przedstawiciela ustawowego. Karta Polaka mogła 

być wydana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na 

osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2019 r. zostały wypłacono świadczenia dla 20 osób posiadających Kartę Polaka na kwotę

172.125,00 zł.

Rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku w 2019 r. obejmowało pomocą łącznie 71 

rodzin zastępczych, w których przebywało 87 dzieci. Ze wszystkich rodzin zastępczych 25 jest 

rodzinami zastępczymi niezawodowymi -  przebywało w nich łącznie 32 dzieci -  oraz 46 

rodzinami zastępczymi spokrewnionymi -  przebywało w nich łącznie 55 dzieci.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. zarejestrowano 11 nowych rodzin zastępczych, 

w których łącznie umieszczono 12 dzieci, z tego 5 rodzin zastępczych niezawodowych, 

w których przebywało łącznie 5 dzieci, oraz 6 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których 

przebywało łącznie 7 dzieci.

W ramach realizacji ww. zadań w 2019 r. została łącznie wypłacona kwota 779.328,12 zł. 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Instytucjonalna piecza zastępcza funkcjonująca na terenie powiatu otwockiego składała się 

z placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego -  Domy dla Dzieci w Otwocku, 

oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego -  Rodzinnego Domu Dziecka 

w Podbieli.

Domy dla Dzieci w Otwocku

Placówka opiekuńczo-wychowawcza Domy dla Dzieci w Otwocku została utworzona z dniem 

1 października 2012 r. na podstawie uchwały Nr 181/XX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 

28 czerwca 2012 r.

Jest to placówka typu socjalizacyjnego przeznaczona dla 42 wychowanków.

W skład placówki wchodzą 3 domy w Otwocku: przy ul. Ujejskiego 14, przy ul. Prądzyńskiego 

1 i przy ul. Cieszyńskiej 9.
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Placówka zapewnia całodobową opiekę dzieciom okresowo lub całkowicie pozbawionych 

opieki rodziców oraz podejmuje działania zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci 

w Otwocku przebywało 37 dzieci w wieku od 2 do 18 lat.

W 2019 r. sąd skierował do placówki Domy dla Dzieci w Otwocku 20 dzieci.

Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli

Na terenie powiatu otwockiego funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza typu 

rodzinnego tj. Rodzinny Dom Dziecka w Podbieli.

Placówka dysponowała łącznie 8 miejscami. W 2019 r. w placówce przebywało 9 dzieci 

w wieku od roku do 16 lat.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego 

przebywało 8 dzieci.

W 2019 r. do Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli zostało przyjętych 4 dzieci.

W 2019 r. 2 dzieci opuściło placówkę i zostało umieszczonych w rodzinie zastępczej.

Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- 

wychowawczych typu rodzinnego na terenie powiatu otwockiego w 2019 r. wynosiły 

3.027,56 zł.

W 2019 r. realizowano program 500+ dodatek wychowawczy dla dzieci umieszczonych 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz rodzinnego. 

W instytucjonalnej pieczy zastępczej z dodatku skorzystało 52 dzieci.

W 2019 r. realizowano program 300+ „Dobry Start” -  wyprawka dla ucznia, dzieci 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego 

i rodzinnego oraz dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej . W instytucjonalnej pieczy 

zastępczej skorzystało 32 dzieci oraz 14 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

Placówka wsparcia dziennego

Placówka wsparcia dziennego -  Ognisko Wychowawcze „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego 

„Dziadka” w Otwocku -  była przeznaczona dla 30 dzieci pochodzących ze środowisk 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ognisko od 2002 r. było jednostką organizacyjną 

powiatu otwockiego. Jako placówka wsparcia dziennego ognisko wychowawcze organizowało 

zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Istnienie Ogniska Wychowawczego „Świder” w Otwocku było powiązane z funkcjonowaniem
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Powiatowego Gimnazjum Nr 21 w Otwocku. W związku z reformą edukacyjną Powiatowe 

Gimnazjum Nr 21 wygasło z dniem 1 września 2019 r. Formalne wygaszenie szkoły 

spowodowało, że znacznie zmniejszyła się liczba dzieci uczęszczających na zajęcia 

organizowane przez ognisko. W związku z powyższym Rada Powiatu w Otwocku dnia 

14 listopada 2019 r. podjęła uchwałę Nr 98/XIII/19 w sprawie likwidacji Ogniska 

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

ul. Mickiewicza 43/47 z dniem 31 grudnia 2019 r.

Poradnictwo specjalistyczne

Zespół Poradnictwa Rodzinnego w Otwocku składał się z zespołu 5 psychologów udzielających 

wsparcia psychologicznego dla mieszkańców powiatu otwockiego.

Głównym zadaniem zespołu jest udzielanie wsparcia psychologicznego rodzinom zastępczym, 

ich podopiecznym oraz rodzicom biologicznym dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

zarówno rodzinnej, jak i instytucjonalnej. W 2019 r. udzielono wsparcia 18 rodzinom 

zastępczym (odbyło łącznie 65 spotkań).

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Otwocku

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Otwocku został powołany na 

mocy zarządzenia nr 9/2003 Starosty Otwockiego z dnia 24 marca 2003 r. Obecnie zespół liczy 

13 osób.

W 2019 r. wydano 1128 orzeczeń, w tym 939 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (dotyczy 

osób po 16 roku życia) i 189 orzeczeń o niepełnosprawności (dotyczy osób przed 16 rokiem 

życia).

Zespół wydał 396 orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności, 402 orzeczenia 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 168 orzeczeń o lekkim stopniu 

niepełnosprawności, 79 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 51 orzeczeń 

o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Poza orzeczeniami zespół wydaje legitymacje osoby niepełnosprawnej i karty parkingowe.

W roku 2019 wydano 346 legitymacji, w tym 49 dla dzieci i 297 dla dorosłych oraz 236 kart 

parkingowych.

Zadania zespołu finansowane są z dotacji Wojewody Mazowieckiego. W 2019 r. na działalność 

PZOON wydano 190.609,00 zł.
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Rehabilitacja społeczna i zawodowa

W 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku realizowało także zadania 

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a w szczególności rehabilitacji społecznej 

na podstawie art. 35 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem rehabilitacji społecznej było umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa 

w życiu społecznym.

Na podstawie sprawozdania finansowo-rzeczowego z wykorzystania środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w powiecie otwockim w 2019 r. wykonano:

>  dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,

> dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze,

>  dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych,

>  dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

> finansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 

w Otwocku realizowało również zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej.

Finanse jednostek pomocy społecznej

Dochody:

Łączny plan dochodów po zmianach wszystkich jednostek pomocy społecznej wynosił

4.116.695,00 zł i został zrealizowany w wysokości 4.079.745,57 zł, co stanowi 99,10%.

W 2019 r. jednostki pomocy społecznej pozyskały dochody na rzecz budżetu państwa w łącznej 

wysokości 12.593,12 zł.

Wydatki:

Łączny plan wydatków po zmianach wszystkich jednostek organizacyjnych wyniósł 

16.489.348,35 zł i został zrealizowany w wysokości 15.535.506,58 zł.
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Źródła finansowania wydatków jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu 
otwockiego w 2019 r.

L.p. Wydatki kwota

1 Wydatki sfinansowane z budżetu powiatu otwockiego * 7.568.277,30

2 Wydatki sfinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu 
państwa

1.193.358,83

3 Wydatki sfinansowane z dotacji wojewody na zadania zlecone 2.016.242,89

4 Wydatki sfinansowane z dotacji wojewody na zadania własne 862.548,00

5 Wydatki sfinansowane z dotacji -  umowa 15/2019 doposażenie 
i remonty DPS

77.000,00

6 Wydatki sfinansowane z opłat za pobyt mieszkańców w DPS 3.818.079,56

Razem 15.535.506,58

* pomniejszone o wykonane dochody z opłat za pobyt mieszkańców w DPS
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Źródła finansowania wydatków jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej powiatu otwockiego w 2019 r.

Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki
sfinansowane z sfinansowane ze sfinansowane z sfinansowane z sfinansowane z sfinansowane z 
budżetu Poiatu środków UE i dotacji dotacji dotacji - umowa opłat za pobyt

Otwockiego Budżetu Wojewody na Wojewody na 15/2019 mieszkańców w 
Państwa zadania własne zadania zlecone doposażenie i DPS

remonty DPS

Dotacje celowe uzyskane przez PCPR

PCPR uzyskało w 2019 r. dotacje celowe na realizację:

> programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” 

w wysokości 54.804,00 zł,

> dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych PCPR w wysokości 5744,00 zł,
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>  dofinansowanie wyposażenia i remontów trzech domów pomocy społecznej w łącznej 

wysokości 77.000,00 zł.

Wszystkie ww. dotacje zostały wydatkowane w pełnej wysokości.

Łączna wartość pozyskanych w 2019 r. środków z PFRON na realizację projektów 

(z wyłączeniem środków przekazywanych według algorytmu) wynosi 680.111,00 zł.

7.3 Pow iatow y Urząd Pracy w Otwocku

Stan zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2019 r.

Kierownik jednostki/ 
dyrektor (imię i 

nazwisko)

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na kierownicze i inne
stanowiska

(etaty)

Stan na dzień Stanowiska
kierownicze

Inne
stanowiska Razem

Danuta Wolska-Rzewuska

01.01.2019 r.
5 36,25 41,25

30.06.2019 r.
5 36,25 41,25

31.12.2019 r.
5 36,25 41,25

Zestawienie przychodów, dochodów, wydatków, należności i zobowiązań Powiatowego Urzędu 
Pracy w Otwocku

Suma 
przychod 

ów za 
2019 r.

Wykonani
e

dochodów 
budżetowy 

ch za 
2019 r.

Wykonanie 
wydatków 

budżetowych 
za 2019 r.

Wykonanie 
wydatków 

niewygasającyc 
h z upływem 

2018 r.

Stan 
należności 

na 31 
grudnia 
2019 r.

Stan 
zobowiązań 

na 31 
grudnia 
2019 r.

Powierzony
majątek

64.079,83 64.079,83 4.168.557,31 0,00 0,00
200.340,67

budynek 
biurowy -  
337.890,06 
parking -  
21.877,00
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Liczba bezrobotnych

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku wynosiła 1804 osoby. W porównaniu 

z analogicznym okresem ubiegłego roku była niższa o 204 osoby, tj. o 10,2%.

Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

Stan na 31.12.2018 Stan na 31.12.2019 Wzrost / spadek

Gminy

Liczba bezrobotnych 
ogółem

Liczba bezrobotnych 
ogółem

bezrobocia

w
liczbach
bezwzglę

dnych

% do ogólnej 
liczby 

bezrobotnych

w liczbach 
bezwzględny 

ch

% do 
ogólnej 
liczby 

bezrobotnyc 
h

w liczbach 
bezwzględny 

ch

% do 
ogólnej 
liczby 

bezrobotnyc 
h

% do ogólnej 
liczby 

bezrobotnych 
z danej 
gminy

Otwock 827 41,2 748 41,5 -79 -3,9 -9,6

Józefów 298 14,8 269 14,9 -29 -1,5 -9,7

Karczew 288 14,3 238 13,2 -50 -2,5 -17,4

Wiązowna 184 9,2 164 9,1 -20 -1,0 -10,9

Celestynów 182 9,1 158 8,8 -24 -1,2 -13,2

Kołbiel 86 4,3 84 4,6 -2 -0,1 -2,3

Osieck 59 2,9 66 3,6 +7 +0,4 +11,9

Sobienie-
Jeziory

84 4,2 77 4,3 -7 -0,4 -8,3

RAZEM 2008 100 1804 100 -204 -10,2 x

Liczba bezrobotnych według gmin w latach 2018-2019 (stan na koniec grudnia)

Otwock 
Józefów 
Karczew 

Wiązowna 
Celestynów 

Kołbiel 
Osieck 

Sobienie-Jeziory

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
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W powiecie otwockim występuje znaczne zróżnicowanie przestrzenne poziomu bezrobocia. 

Najwyższą liczbę bezrobotnych na koniec grudnia 2019 r. odnotowano w następujących 

gminach:

-  748 osób, tj. 41,5% ogółu bezrobotnych

-  269 osób, tj. 14,9% ogółu bezrobotnych

-  238 osób, tj. 13,2% ogółu bezrobotnych

-  164 osoby, tj. 9,1% ogółu bezrobotnych

W odniesieniu do grudnia 2018 r. najwyższy spadek bezrobocia w liczbach bezwzględnych 

wystąpił w gminach: Otwock o 79 osób, Karczew o 50 osób, Józefów o 29 osób, Celestynów o 

24 osoby oraz Wiązowna o 20 osób.

•  Otwock

•  Józefów

•  Karczew

•  Wiązowna

Poziom stopy bezrobocia

6.5 
6

5.5 
5

4.5 
4

3.5 
3

2.5 
2

1.5 
1

0,5 
0

■ POWIAT OTWOCKI

■ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
■ POLSKA

W 2019 r. ogólny limit środków finansowych na aktywne programy rynku pracy wyniósł 

4.372.400 zł. Limit wykorzystano w 97,0%. Należy podkreślić, iż w stosunku do 2018 r. był on 

mniejszy o 27,05%, tj. o kwotę 1.621.600 zł.
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Liczba osób objętych programami rynku pracy oraz efektywność zatrudnienia w latach 
2018-2019

L.p. Programy rynku pracy 2018 2019
Liczba osób 

objętych 
programem

Efektywność
zatrudnienia

%

Liczba osób 
objętych 

programem

Efektywność
zatrudnienia

%
1
2
3

Prace interwencyjne 
Roboty publiczne 
Staż

43
80
191

75,0
90,3
81,7

30
67
162

73.1 
76,5
72.2

4 Bon stażowy 18 82,4 5 100
5 Szkolenia 95 67,8 56 60,7
6
7
8

Bon szkoleniowy 
Bon zatrudnieniowy 
Bon na zasiedlenie

0
7
0

0
50,0

0

0
2
0

0
W trakcie 
realizacji 

0
9 Dofinansowanie 

wynagrodzenia za 
bezrobotnego 50 plus

43 73,3 23 50

10 Prace społecznie 
użyteczne 42 6,5 28 10,7

11 Dofinansowanie 
rozpoczęcia działalności 
gospodarczej

105 99,1 72 100

12 Refundacja kosztów 
utworzenia stanowiska 2 100 3 100

13 Refundacja kosztów 
zatrudnienia osób do 30 
roku życia

145 W trakcie 
realizacji 59 84,6

14 Razem 771 507

1. W końcu grudnia 2019 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Otwocku wynosiła 1804 osoby. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego 

roku była niższa o 204 osoby, tj. o 10,2%.

2. Najwyższy spadek bezrobocia w liczbach bezwzględnych odnotowano w gminach: 

Otwock -  o 79 osób, Karczew -  o 50 osób, Józefów -  o 29 osób, Celestynów -  o 24 osoby 

oraz Wiązowna -  o 20 osób.

3. W 2019 r. „odpływ” osób bezrobotnych był większy od „napływu”. W omawianym okresie 

z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono 3501 osób (średnio miesięcznie 292 osoby), 

natomiast zarejestrowano 3297 osób (średnio miesięcznie 275 osób).

4. W grudniu 2019 r. wskaźnik stopy bezrobocia w powiecie otwockim wyniósł 3,7%. 

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego stopa bezrobocia w powiecie 

zmniejszyła się o 0,4 punktu procentowego. W tym samym czasie w Polsce wskaźnik ten 

zmalał o 0,6 punktu procentowego i wyniósł -  5,2%, natomiast w województwie 

mazowieckim zmalał o 0,5 punktu procentowego i wyniósł -  4,4%.
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W rankingu powiatów województwa mazowieckiego pod względem poziomu stopy 

bezrobocia powiat zajmował 8 miejsce.

5. W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano spadek liczby 

zwolnień pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy -  o 31,2% (tj. o 39 osób). 

Należy zaznaczyć, iż w tej populacji bezrobotnych kobiety stanowiły w końcu grudnia 

2019 r. 50%.

6. Nadal wysoki odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowią osoby nieposiadające 

prawa do zasiłku. Na przestrzeni 2019 roku, biorąc pod uwagę poszczególne miesiące 

populacja ta stanowiła ponad 82% ogółu bezrobotnych.

7. W analizowanym okresie liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku stanowiła 

w każdym miesiącu ponad 16% ogółu bezrobotnych. W odniesieniu do grudnia 2018 r. 

liczba osób posiadających prawo do zasiłku spadła o 27 osób, tj. o 8%. W końcu grudnia 

2019 r. najwyższy procentowy udział bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku 

odnotowano w gminach: Wiązowna -  22,6% ogółu bezrobotnych tej gminy, Józefów -  

19,3%, Kołbiel -  19,1% oraz Osieck -  18,2%.

8. W końcu grudnia 2019 r. najliczniejszą populację w strukturze wiekowej bezrobotnych 

w powiecie otwockim stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35-44 lata -  25,3% ogółu 

bezrobotnych, a w następnej kolejności bezrobotni w wieku 55 lat i powyżej -  24,5%, 

bezrobotni w przedziale wiekowym 25-34 lata -  21,2% oraz w wieku 45-54 lata -  18,9%.

9. Wśród osób bezrobotnych zdecydowanie przeważają osoby posiadające niskie 

wykształcenie. Według danych z grudnia 2019 r. 931 osób bezrobotnych posiadało 

wykształcenie poniżej średniego, co stanowiło 51,6% ogółu bezrobotnych.

Coraz częściej bezrobocie dotyczy osób legitymujących się wykształceniem policealnym 

i średnim zawodowym. W końcu grudnia 2019 r. populacja ta stanowiła 21% ogółu 

bezrobotnych (tj. 379 osób).

10. Z analizy struktury bezrobocia według stażu pracy wynika, że najliczniejszą populację 

wśród osób bezrobotnych stanowiły osoby, które przepracowały 1-5 lat -  20,1% (tj. 363 

osoby) oraz osoby ze stażem do 1 roku -  18,9% (tj. 340 osób).

11. W odniesieniu do osób określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy jako „będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy” w końcu grudnia 2019 roku w 

urzędzie pracy figurowało:

•  357 bezrobotnych do 30 roku życia (w tym 193 kobiety) -  stanowili oni 19,8% ogółu 

bezrobotnych. Wśród tej populacji dominowały osoby posiadające wykształcenie
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średnie -  156 osób (tj. 43,7%), osoby posiadające staż pracy do 1 roku -  125 osób 

(tj. 35%) oraz pozostające bez pracy 1-3 miesiące -  97 osób (tj. 27,2%).

•  767 osób długotrwale pozostających bez pracy (w tym 363 kobiety) -  stanowili oni 

42,5% ogółu bezrobotnych. Z danych statystycznych urzędu pracy wynika, iż spośród 

tej populacji najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem poniżej 

średniego -  56% (429 osób) ogółu tej kategorii bezrobotnych, w przedziale wiekowym 

35-44 lata -  25,3% (194 osoby), posiadający staż pracy 1-5 lat -  20,0% (153 osoby) oraz 

pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy -  73,1% (561 osób);

•  608 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym 164 kobiety) -  stanowili oni 

33,7% ogółu bezrobotnych. Wśród tej kategorii bezrobotnych przeważały osoby 

legitymujące się wykształceniem niższym od średniego -  383 osoby (63% ogółu tej 

kategorii bezrobotnych). Ze względu na staż dominowały osoby, które przepracowały 

20-30 lat -  180 osób (29,6%). W ogólnej liczbie bezrobotnych powyżej 50 roku życia aż 

273 osoby (44,9%) nie mogło znaleźć pracy przez okres ponad 12 miesięcy.

12. W 2019 r. pozyskano 6924 ofert pracy. W stosunku do 2018 r. zmniejszyła się liczba 

zgłoszonych ofert o 477, tj. o 6,4%.

13. W stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się liczba podjęć pracy z 1790 w 2018 r. do 1613 

w 2019 r., tj. o 9,9% mniej. Przyczyny mające wpływ na realizację ofert:

• niskie kwalifikacje zawodowe -  bezrobotni nie spełniają wymagań pracodawcy,

• zatrudnianie cudzoziemców,

• starzejące się społeczeństwo,

• wycofanie się z rynku osób w wieku produkcyjnym,

• obniżenie wieku emerytalnego,

• niż demograficzny.

14. W 2019 r. wpłynęło 3503 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 

oraz przyjęto 687 wniosków dotyczących zezwolenia na pracę sezonową.

15. W 2019 r. doradcy zawodowi kontynuowali swoją działalność w zakresie porad 

indywidualnych (302), udzielania informacji zawodowych (75) oraz współpracy 

z instytucjami wspierającymi (OPS).

16. W roku 2019 urząd pracy dysponował środkami finansowymi na aktywne programy rynku 

pracy w wysokości 3.591.000 zł (algorytm -  1.154.374 zł; POWER EFS -  1.373.713 zł;

RPO EFS -  1.050.613 zł; rezerwa MRPiPS -  12.300 zł), które były mniejsze o 2.403.000

tj. 40% niż w 2018 r. -  5.994.000 zł (algorytm -  1.324.982, POWER EFS -  1.450.004, RPO
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EFS -  1.075.514; rezerwa -  943.500; art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy -  1.200.000).

17. W analizowanym okresie urząd realizował aktywne programy rynku pracy, w których 

uczestniczyło 507 osób. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego 

nastąpił spadek liczby osób korzystających z programów rynku pracy o 264 osoby, 

tj. o 34,2%.

18. W 2019 r. koszt poniesiony za jednego uczestnika aktywnych programów rynku pracy 

wyniósł 7.779 zł. W stosunku do 2018 r. zwiększył się o 219 zł, tj. o 2,9%. Natomiast 

wydatki poniesione na 1 osobę w 2019 r. na niżej wymienione programy rynku pracy 

przedstawiały się następująco:

• prace interwencyjne 3208 zł

• roboty publiczne 5825 zł

• szkolenia 3950 zł

• staż 5122 zł

• prace społecznie użyteczne 1120 zł

• dofinansowanie wynagrodzenia

bezrobotnego powyżej 50 roku życia 6062 zł

• dotacje na działalność gospodarczą 22.900 zł

• refundacja kosztów wyposażenia

lub doposażenia stanowiska pracy 24.667 zł

19. W 2019 r. wskaźnik zatrudnienia po programach rynku pracy:

> zmniejszył się w:

• szkoleniach -  60,7% w porównaniu do 2018 r. zmniejszył się o 7,1 punktu 

procentowego,

• robotach publicznych -  76,5% w porównaniu do 2018 roku zmniejszył się o 13,8 punktu 

procentowego,

• dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego 50+ -  50%, w porównaniu do 2018 r. 

zmniejszył się o 23,3 punktu procentowego.

> zwiększył się w:

• pracach interwencyjnych -  73,1% w porównaniu do 2018 r. zwiększył się o 1,9 punktu 

procentowego,

• bonie stażowym -  100% w porównaniu do 2018 r. zwiększył się o 17,6 punktu 

procentowego,
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• dotacjach na podjęcie działalności gospodarczej -  100% w porównaniu do 2018 r. 

zwiększyły się o 0,9 punktu procentowego,

• pracach społecznie użytecznych -  10,7% w porównaniu do 2018 r. zwiększył się o 4,2 

punktu procentowego,

• stażach -  84% w porównaniu do 2018 r. zwiększyły się o 2,3 punktu procentowego.

> utrzymał się na tym samym poziomie w:

• refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy -  100%.

20. W 2019 r. kontynuowano realizację formy aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia 

(art. 105f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), w ramach której pracę 

podjęły 59 osób.

21. W 2019 r. ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego skorzystało 287 osób, którym 

sfinansowano udział w kursach i studiach podyplomowych.

22. Z analizy wydatków Funduszu Pracy wynika, iż w 2019 r. wydatki poniesione na aktywne 

programy rynku pracy oraz Krajowy Fundusz Szkoleniowy były niższe o kwotę 

2.025.683 zł co stanowi spadek o 32,3% w stosunku do roku 2018.

23. Urząd realizował dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 

z Europejskiego Funduszu Społecznego tj.:

• „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie otwockim (III)” 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

• „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 

otwockim (III)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020.

24. Urząd w 2019 r. na aktywizację osób bezrobotnych, pozyskał dodatkowe środki z rezerwy 

Funduszu Pracy w wysokości 12.300 zł, na programy -  „staże w placówkach Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”.

25. W roku 2019 nastąpił spadek wydatków na świadczenia obligatoryjne o kwotę 198.671 zł, 

co stanowi 4,5% w stosunku do 2018 r.
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7.4 Zarząd D róg Powiatowych

Stan zatrudnienia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Otwocku w 2019 r.

Nazwa jednostki
Kierownik j ednostki/ 

dyrektor (imię i 
nazwisko)

Stan zatrudnienia w jednostce z podziałem na 
kierownicze i inne stanowiska 

(etaty)

Stan na dzień
Stanowiska
kierownicz

e

Inne
stanowisk

a
Razem

ZDP Tadeusz Marek Płaczek
01.01.2019 r. 6 38 44

30.06.2019 r. 5 49 54

31.12.2019 r. 5 37,5 42,5

Zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi (planowanie, budowa, przebudowa, 

remonty, utrzymanie i ochrona dróg) wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku. 

Powiatowa jednostka organizacyjna, powołana uchwałą Nr 19/IV/1999 Rady Powiatu 

w Otwocku z dnia 26 stycznia 1999 r., działa na podstawie ustawy o drogach publicznych, ustawy 

o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych 

dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej 

do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji 

publicznej.

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku administruje siecią dróg o łącznej długości około 306 km, 

w ciągach których znajdują się 24 obiekty mostowe, oraz 136 przepustami.

Wykaz dróg powiatowych na terenie powiatu otwockiego

Lp. Numer drogi Relacja

1. 1302W
Piwonin - Wysoczyn - 
Szymanowice

2. 1303W Sniadków - Siedzów

3. 1308W
Wola Rębkowska - Budy Uśniackie 
- Wola Władysławowska

4. 1310W
Wola Rębkowska - Krystyna - 
Stara Huta - Pod Kościeliskami
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Lp. Numer drogi Relacja

5. 1311W
Wola Władysławowska - Łucznica 
- Pilawa

6. 1315W Jóźwiny - Augustówka

7. 2245W
Nowa Pogorzel - Grzebowilk - 
Grębiszew - Dobrzyniec

8. 2221W Dębe Wielkie - Górki - Poręby

9. 2701W Zakręt - Michałówek - Duchnów

10. 2702W Izabela - Nowy Konik

11. 2703W Góraszka - Boryszew

12. 2704W Boryszew - Michałówek

13. 2705W Wiązowna - Kąck

14. 2706W Glinianka - Poręby

15. 2707W
Duchnów - Kąck - Wielgolas 
Duchnowski

16. 2708W Dziechciniec - Pęclin - Kack

17. 2709W
Zanęcin - Malcanów - Glinianka - 
Bolesławów - Grębiszew

18. 2710W
Glinianka - Wola Karczewska - 
Teofilów - Świerk

19. 2711W Czarnówka - Rzakta

20. 2712W Wola Karczewska - Kruszówiec

21. 2713W
Regut -  Celestynów -  Dąbrówka -  
Glina -  Wola Karczewska

22. 2714W Dąbrówka - Gózd - Kołbiel

23. 2715W
Celestynów - Dyzin - Glina - 
Pogorzel - Otwock

24. 2715W ul. Armii Krajowej w Otwocku

25. 2715W
ul. Powstańców Warszawy w 
Otwocku

26. 2715W ul. Wawerska w Otwocku

27. 2715W ul. Portowa w Otwocku

28. 2715W ul. Rycerska w Otwocku

29. 2715W ul. Mieszka I w Otwocku

30. 2716W Dyzin - Ostrówek
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Lp. Numer drogi Relacja

31. 2717W Celestynów - Chrosna

32. 2718W
Celestynów (od drogi 01219 do 
drogi 01223)

33. 2719W Celestynów - Tabor

34. 2720W Tabor - Podbiel

35. 2721W Podbiel - Regut

36. 2722W Pogorzel - Świerk

37. 2722W
ul. Batalionów Chłopskich w 
Otwocku

38. 2723W Janów - do dr. woj. nr 801

39. 2724W
Karczew - Janów - Brzezinka - 
Łukówiec - Całowanie

40. 2724W ul. Zaboklickiego w Karczewie

41. 2725W Sobiekursk - Łukówiec

42. 2726W przez Sobiekursk

43. 2727W ul. Lubelska w Wiązownie

44. 2728W
Wygoda - Ostrówiec - do dr. woj. 
nr 801

45. 2729W
Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - 
Otwock Mały - Karczew

46. 2729W ul. Częstochowska w Karczewie

47. 2730W Nadbrzeż - Glinki

48. 2731W Wiązowna - Falenice

49. 2732W
objazd awaryjny odcinka drogi kr. 
nr 50 w Celestynowie

50. 2733W Kąty - Zabieżki

51. 2734W
Nadbrzeż - Karczew (dr. woj. nr 
801)

52. 2734W
ul. bez nazwy (gr. miasta do dr. 
woj. nr 712)

53. 2735W Warszówka - Warszawice

54. 2736W Rudzienko - Grzebowilk

55. 2737W Sępochów - Borków - Rudno

56. 2738W Kołbiel - Siennica
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Lp. Numer drogi Relacja

57. 2739W
Stara Wieś - Gadka - Majdan - 
Wólka Dłużewska

58. 2740W
objazd awaryjny wiaduktu w 
Lubicach

59. 2741W Kołbiel - Sufczyn

60. 2742W Stara Wieś - Gózd

61. 2743W Człekówka - Kąty - Antoninek

62. 2744W Człekówka - Ponurzyca - Osieck

63. 2745W Katy - Zabieżki - Osieck

64. 2746W Grabianka - Górki - Osieck

65. 2747W Osieck - Natolin - Stara Huta

66. 2748W Rzakta - Józefów - do dr. kr. nr 50

67. 2749W
stacja kolejowa Warszówka - 
Całowanie

68. 2750W
Warszawice - Radwanków 
Szlachecki

69. 2751W
Sobienie Kiełczewskie - Zuzanów - 
Czarnowiec

70. 2752W
Władysławów - Zambrzyków Stary 
- Sobienie Kiełczewskie

71. 2753W
Radwanków Królewski - Sobienie 
Kiełczewskie

72. 2754W ul. Reymonta w Otwocku

73. 2754W ul. Tatrzańska w Otwocku

74. 2755W ul. Andriollego w Otwocku

75. 2756W ul. Swiderska w Otwocku

76. 2756W ul. Orla w Otwocku

77. 2757W ul. Warszawska w Otwocku

78. 2757W ul. Jana Pawła II w Otwocku

79. 2758W ul. Czaplickiego w Otwocku

80. 2758W ul. Samorządowa w Otwocku

81. 2759W ul. Poniatowskiego w Otwocku

82. 2759W ul. Narutowicza w Otwocku

83. 2760W ul. Batorego w Otwocku
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Lp. Numer drogi Relacja

84. 2760W ul. Matejki w Otwocku

85. 2760W ul. Filipowicza w Otwocku

86. 2761W ul. Przewoska w Otwocku

87. 2761W ul. Hoża w Otwocku

88. 2762W ul. Kraszewskiego w Otwocku

89. 2763W ul. Majowa w Otwocku

90. 2764W ul. Żeromskiego w Otwocku

91. 2765W ul. Piłsudskiego w Józefowie

92. 2765W ul. Kołłątaja w Otwocku

93. 2765W ul. Staszica w Otwocku

94. 2765W ul. Karczewska w Otwocku

95. 2766W ul. 3-go Maja w Józefowie

96. 2767W
ul. Kard. Wyszyńskiego w 
Józefowie

97. 2768W ul. Graniczna w Józefowie

98. 2769W ul. Sikorskiego w Józefowie

99. 2770W ul. Nadwiślańska w Józefowie

100 2771W ul. Mickiewicza w Karczewie

101 2772W ul. Świderska w Karczewie

102 2772W
ul. Kard. Wyszyńskiego w 
Karczewie

103 2773W ul. Warszawska w Karczewie

104 2774W ul. Wiślana w Karczewie

105 2775W ul. Stare Miasto w Karczewie

Wykaz obiektów mostowych

Lp. JNI Droga Miejscowość Przeszkoda

1. 30001449 2722W Stara Wieś - 
Świerk

Pogorzel ciek bez nazwy

2. 30001451 2724W Brzezinka - 
Całowanie

Brzezinka Kanał
Bielińskiego

3. 31000677 2735W Warszówka - 
Warszawice

Warszawice ciek bez nazwy

145 | S t r o n a



RAPORT O STANIE POWIATU OTWOCKIEGO

Lp. JNI Droga Miejscowość Przeszkoda

4. 30001458 2746W Osieck - 
Grabianka

Grabianka ciek bez nazwy

5. 30001460 1303W Śniadków - 
Siedzów

Śniadków ciek bez nazwy

6. 30001472 2743W Człekówka - 
Kąty - dr. Nr 2745W

Kąty ciek bez nazwy

7. 30001452 2730W Nadbrzeż - 
Glinki

Nadbrzeż ciek bez nazwy

8. 30001464 2706W Glinianka - 
Poręby

Poręby ciek bez nazwy

9. 30001465 2709W Zanęcin - 
Glinianka - 
Grębiszew

Zanęcin ciek bez nazwy

10. 30001470 2774W ul. Wiślana Karczew rz. Jagodzianka

11. 30001471 2729W ul. 
Częstochowska

Karczew rz. Jagodzianka

12. 35000745 2705W Wiązowna -  
Kąck

Wiązowna rz. Mienia

13. 30001466 2709W Zanęcin - 
Glinianka - Grębiszew

Glinianka ciek bez nazwy

14. 31000167 2710W Glinianka - 
Wola Karczewska - 
Świerk

Wola Karczewska rz. Świder

15. 30001457 2741W Kołbiel - 
Sufczyn

Wola Sufczyńska rz. Świder

16. 30001462 2705W Wiązowna - 
Kąck

Wiązowna rz. Mienia

17. 30001461 2707W Wielgolas - 
Duchnów

Duchnów rz. Mienia

18. 30001454 2737W Sępochów - 
Borków - Rudno

Sępochów rz. Świder

19. 30001455 2737W Sępochów - 
Borków - Rudno

Sępochów rz. Świder

20. 30001469 2762W ul. 
Kraszewskiego

Otwock rz. Świder

21. 30001468 2765W ul. Kołłątaja Otwock rz. Świder

22. 30001450 2723W Janów - dr. Nr 
801

Janów Kanał
Bielińskiego
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Lp. JNI Droga Miejscowość Przeszkoda

23. 30001453 2729W Glinki - 
Karczew

Władysławów ciek bez nazwy

24. Jeszcze
nie
nadano

2757W Otwock- 2769 
Józefów

Otwock-J ózefów rz. Świder

W ramach wykonywanej działalności administracyjnej Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku 

wydał 784 decyzji administracyjnych na:

>  zajęcie pasa w celu prowadzenia robót -  205 decyzji,

>  zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia niezwiązanego 

z funkcjonowaniem drogi -  214 decyzji,

>  zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego lub reklamy -  

25 decyzji,

>  zajecie pasa drogowego na prawach wyłączności -  21 decyzji,

>  lokalizację urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi ; obiektu budowlanego lub 

reklamy -  250 decyzji.

>  lokalizację zjazdów z dróg publicznych -  69 decyzji.

W zakresie odpowiedzialności za szkody powstałe na drogach powiatowych Zarząd Dróg 

Powiatowych w Otwocku w 2019 r. przekazał do ubezpieczyciela 62 zgłoszenia szkód 

powstałych na drogach powiatowych, z czego uznanych przez ubezpieczyciela zostało 29 szkód. 

W zakresie zamówień publicznych Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku w ramach 

przeprowadzonych postępowań przetargowych -  tj. 36 postępowań przetargowych, których 

wartość zamówienia przekraczała kwotę 30 000 euro, oraz 20 postępowań przetargowych, 

których wartość była poniżej 30.000 euro -  zawarł 46 umów z wykonawcami, w tym 23 umów 

na usługi, 10 umów na dostawy, 13 umów na roboty budowlane.

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku prowadzi procedury związane z wycinką drzew 

z pasa drogowego, ewidencję dróg, ulic powiatowych i obiektów mostowych oraz przejazdów 

kolej owo-drogowych.

W 2019 r. ZDP w Otwocku wykonał własnymi siłami roboty remontowe i utrzymaniowe, w tym:

>  remonty cząstkowe polegające na uzupełnieniu ubytków w nawierzchni jezdni przy 

pomocy masy na zimno oraz asfaltu lanego -  1.802.33,69 zł,

>  odnowienie oznakowania poziomego oraz uzupełnienie oznakowania pionowego -  

482.295,85 zł,
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> utrzymanie zieleni w pasie drogowym, w tym koszenie poboczy, usuwanie drzew 

i krzewów -  399.482,99 zł,

>  remonty dróg gruntowych polegające na równaniu i profilowaniu -  389.888,24 zł,

>  utrzymanie elementów odwodnienia dróg -  358.567,40 zł,

>  remonty chodników, zatok autobusowych -  44.106,30 zł,

>  utrzymanie czystości dróg (zamiatanie dróg) -  774.897,30 zł,

>  remonty mostów i przepustów -  268.055,46 zł.

W 2019 r. ZDP w Otwocku wykonał również roboty utrzymaniowe wykonane siłami obcymi, do 

których można zaliczyć konserwacje sygnalizacji świetlnej oraz odnowienie oznakowania 

poziomego przejść dla pieszych w technologii grubowarstwowej.

Działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku polega również na realizacji inwestycji oraz 

remontów na drogach powiatowych. W roku 2019 zostało zrealizowanych 44 zadań 

inwestycyjnych, których celem była poprawa stanu technicznego dróg powiatowych, a co za tym 

idzie poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu. 8 z tych zadań dotyczyło sporządzenia 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a pozostałe zadania dotyczyły wykonania robót 

budowlanych. Łącznie w 2019 r. w zakresie nawierzchni asfaltobetonowej przebudowano około 

20,36 km dróg, a w zakresie chodników łącznie przebudowano oraz wybudowano ich około 

2,61 km. Koszt inwestycji drogowych wykonanych w 2019 r. wyniósł 8.961.337,37 zł.

Najważniejsze działania podejmowane w roku 2019 r.:

>  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie”.

>  „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W -  ul. Reymonta i Nr 2758W -  

ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo”.

>  „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2762W i 2763W -  ul. Kraszewskiego i Majowej 

w Otwocku”.

>  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu”.

>  „Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare Miasto i Nr 

2724W ul. Żeromskiego z drogą gminną ul. Bielińskiego w Karczewie.

>  „Budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem w pasie drogowym ul. 3 Maja 

na odcinku od ul. Szerokiej do numeru 82 oraz wykonanie przejść dla pieszych 

na wysokości ul. Rozkosznej w Józefowie”.

>  „Wykonanie projektu oraz budowa odwodnienia drogi powiatowej ul. Matejki 

w Otwocku”.
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> „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2729W -  ul. Częstochowskiej 

w Karczewie”.

>  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w m. Dobrzyniec, gmina Kołbiel” .

>  „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 2709W w Bolesławowie”.

>  „Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 2703W w miejscowości Boryszewie”.

>  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W ul. Sikorskiego w Józefowie”.

W 2019 r. na realizację zadań inwestycyjnych zostały pozyskane środki zewnętrzne w łącznej 

kwocie 7.783.000,00 zł, w tym:

>  6.552.000,00 zł -  dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych.

>  20.000,00 zł -  dotacja z innych jednostek samorządu terytorialnego -  gminy Wiązowny.

>  50.000,00 zł -  dotacja z innych jednostek samorządu terytorialnego -  gminy Kołbiel.

>  456.000,00 zł -  dotacja z innych jednostek samorządu terytorialnego -  gminy Otwock.

>  130.000,00 zł -  dotacja z innych jednostek samorządu terytorialnego -  gminy Karczew.

>  175.000,00 zł -  dotacja z innych jednostek samorządu terytorialnego -  gminy Józefów.

>  400.000,00 zł -  dotacja z innych jednostek samorządu terytorialnego -  gminy Sobienie- 

Jeziory.

Zmiany stanu posiadania

Protokołem z dnia 2 grudnia 2019 r. dokonano przekazania naniesień i dokonano zwrotu działki 

nr ew. 248 obr. 13 w Taborze właścicielowi nieruchomości. Zgodnie z protokołem zostały 

przekazane następujące naniesienia:

>  budynek socjalno-biurowy (murowany),

>  ogrodzenie z siatki metalowej wraz ze słupkami i bramami,

>  oświetlenie terenu na słupach oświetleniowych wraz z rozdzielnią energii elektrycznej,

>  zespół do produkcji masy asfaltobetonowej (otaczania) o wydajności 25 ton/godz.,

>  cztery silosy na mączkę,

>  kontener -  portiernia,

>  przyłącze energii elektrycznej wraz z licznikiem.
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Współpraca z jednostkami powiatowymi

W 2019 r. ZDP w Otwocku poza zadaniami wynikającymi z ustawy o drogach publicznych 

wykonywał inne zadania zlecone przez Zarząd Powiatu w Otwocku:

>  dokonał wymiany nawierzchni asfaltowej oraz chodników na terenie Powiatowego 

Centrum Zdrowia,

>  wykonał wjazd z mieszanki mineralno-asfaltowej do Powiatowej Stacji Sanitarnej 

w Otwocku,

>  wykonał parking na terenie Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Realizacja polityki i strategii

Podstawowymi dokumentami, na postawie których ZDP w Otwocku realizuje swoją politykę, są:

>  Plan wydatków majątkowych na rok 2019:

Planowanych do wykonania w 2019 r. było 47 zadań inwestycyjnych za łączną kwotę

12.309.284,00 zł, natomiast w całości zostało wykonanych 44 inwestycji za łączną sumę 

8.961.337,37 zł.

W 2019 r. nie zrealizowano w całości zadań:

• „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W -  ul. Reymonta

i Nr 2758W -  ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo”.

• „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2762W i 2763W -  ul. Kraszewskiego 

i Majowej w Otwocku”.

• „Rozbudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2775W ul. Stare

Miasto i Nr 2724W ul. Żeromskiego z drogą gminną ul. Bielińskiego

w Karczewie”.

>  Wieloletnia prognoza finansowa:

W 2019 r. realizowano 24 zdania inwestycyjne zawarte w wieloletniej prognozie 

finansowej, w tym 15 zadań będzie kontynuowanych w następnych latach, 9 zadań 

zostało w 100% zrealizowanych zgodnie z założeniami zawartymi w przedmiotowym 

planie.

>  Plan rozwoju sieci:

Podstawowe założenia:

• określenie i zaspokojenie potrzeb mieszkańców powiatu w zakresie komunikacji 

drogowej, opartej na sieci dróg powiatowych,
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• określenie wytycznych w zakresie planowanej i istniejącej komunikacji 

drogowej na potrzeby tworzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego,

• zapewnienie właściwego standardu dróg powiatowych poprzez bieżące 

utrzymanie oraz naprawy i remonty odcinków dróg istniejących,

• podnoszenie standardów dróg powiatowych poprzez ich rozbudowę,

• poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach.

Realizacja w 2019 r. zadań zawartych w planie rozwoju sieci drogowej:

• Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w miejsc. Dobrzyniec,

• przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W ul. Sikorskiego w Józefowie.

Majątek ruchomy

> 5 samochodów marki FORD TRANSIT,

>  2 samochody marki FORD CONNCET,

>  samochód marki FIAT DOBLO,

> samochód marki MAN 18363,

>  3 samochody marki KAMAZ 5511,

>  samochód marki KAMAZ 5410,

>  samochód marki STAR 244,

>  samochód marki STAR 200,

>  samochód marki MERCEDES ACTROSS,

>  samochód marki MERCEDES ATEGO,

> samochód marki JELCZ 325,

>  samochód marki STAR 29 -  podnośnik,

>  samochód marki JELCZ 422,

>  samochód marki MAN Z REMONTEREM WOT 24638 Remonter.
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7.5 Pow iatow a Biblioteka Publiczna w Otwocku

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku jest samorządową instytucją kultury i działa na 

podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194) oraz statutu nadanego przez Radę Powiatu Otwockiego 

uchwałą nr 239/XXX/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r. Organizatorem Biblioteki jest Powiat 

Otwocki. Jest wpisana do rejestru instytucji kultury pod numerem: S.K.P.402.01.2013.

Od początku istnienia Biblioteka działa w budynku przy ul K. Pułaskiego 3 A, który Powiat 

Otwocki przekazał Bibliotece w użyczenie do 31.03.2020r zgodnie z umową 

nr 134/CRU/2017/GN.

Biblioteka realizuje zadania biblioteki powiatowej, polegające na nadzorze merytorycznym nad 

bibliotekami gminnymi w Powiecie Otwockim. Nadzór merytoryczny nad Powiatową 

Biblioteką Publiczną w Otwocku jest realizowany przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy 

-  Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Działalność informacyjna

Strona internetowa oraz Facebook: uzupełniane na bieżąco zgodnie z kalendarzem imprez, 

organizowanych w placówce.

Materiały informacyjno - reklamowe o Bibliotece: rozdawane zakładki do książek, ilustrujące 

wydarzenia kulturalne organizowane w Bibliotece oraz przypinki z logo Biblioteki.

Katalogi i kartoteki

Ze zbiorami Biblioteki można zapoznać się on-line, które opracowywane są na bieżąco w 

programie bibliotecznym Mateusz . W minionym roku został uaktywniony system cyfrowych 

wypożyczeń międzybibliotecznych pełniący także funkcję biblioteki cyfrowej zwany 

Academica.
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Sprawozdanie wypożyczalni za 2019 r.

Liczba czytelników 
zarejestrowanych

Liczba
odwiedzin

Liczba wypożyczonych wolumenów
Literatura 
piękna dla 
dzieci i 
młodzieży

Literatura 
piękna dla 
dorosłych

Literatura
inna

Ogółem
wypożyczenia

699 2839 2051 4019 5123 11188
Liczba upomnień -

Upomnień telefonicznych - 153 Upomnień e-mail - 2

Struktura zatrudnienia oraz powierzony majątek

Nazwa
jednostki

Kierownik
jednostki

Stan zatrudnienia w 
jednostce z podziałem 
na kierownicze i inne 
stanowiska

Suma przychodów Suma

kosztów

Powierzony majątek

Powiatowa 
Biblioteka 
Publiczna w 
Otwocku

Anna Bielicka 

Dyrektor

Główny księgowy 0,2 
etatu

Kustosz 1 etat

Instruktor 1 etat

Bibliotekarz 2 etaty

Pracownik gospodarczy 
1.5 etatu

Stan zatrudnienia w 
2019 r. kształtował się 
niezmiennie.

667.617,90 665.599,66 Grunt -  156.201,00

Budynki -  923.595,34

Urządzenia techniczne -  
24.000,00

Biblioteka realizuje zadania biblioteki powiatowej polegające na nadzorze merytorycznym nad 

bibliotekami gminnymi w powiecie otwockim. Nadzór merytoryczny nad Powiatową 

Biblioteką Publiczną w Otwocku jest realizowany przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy 

-  Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowała 

wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia finansowe. Zapewniono bieżące funkcjonowanie 

biblioteki -  wydatki na materiały niezbędne do bieżącej dzielności oraz media. Biblioteka 

w 2019 r. aktywnie podejmowania działania w celu pozyskania środków z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udało się uzyskać dofinansowanie w kwocie 10.500,00 zł 

na szkolenia dla pracowników bibliotek gminnych, a także dofinansowanie na zakup nowości
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wydawniczych w kwocie 8570,00 zł. W 2019 r. Biblioteka uzyskała dodatkowe środki 

w kwocie 2.952,00 zł dzięki umowie zawartej z firmą MTL Maxfil.
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8. Informacja w zakresie realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej

Powiat otwocki skutecznie aplikuje o środki zewnętrzne, w tym o środki z Unii Europejskiej. 

W 2019 r. było realizowanych 21 takich projektów, w tym ze środków unijnych 15 projektów. 

Wartość projektów (UE + polskie) to ok. 23 mln zł, z czego środki europejskie stanowią ok. 10 

mln zł.

Projekty były realizowane w następujących obszarach działania powiatu:

> edukacja

> rynek pracy

> drogi

> pomoc społeczna

> bezpieczeństwo publiczne

Wykaz projektów UE

Lp. Nazwa projektu Nazwa programu Nazwa działania, 

poddziałania

Okres

realizacji

1. Akademia rodzin 
w powiecie otwockim

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego na lata 
2014-2020

Oś IX Wspieranie 
włączenia społecznego 
i walka z ubóstwem, 
Działanie: 9.1. 
Aktywizacja społeczno- 
zawodowa osób 
wykluczonych 
i przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu

01.09.2017
31.08.2019

2. Poprawa funkcjonowania 
osób niesamodzielnych 
z terenu powiatu 
otwockiego poprzez 
uruchomienie usług 
socjalnych świadczonych w 
formie wsparcia dziennego

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego na lata 
2014-2020

Oś IX Wspieranie 
włączenia społecznego 
i walka z ubóstwem, 
Działanie 9.2. Usługi 
społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej, 
Poddziałanie: 9.2.1. 
Zwiększenie 
dostępności usług 
społecznych

01.01.2018
30.06.2021
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Lp. Nazwa projektu Nazwa programu Nazwa działania, 

poddziałania

Okres

realizacji

3. Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w 
powiecie otwockim (III)

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

Działanie 1.1 Wsparcie 
osób młodych 
pozostających bez pracy 
na regionalnym rynku 
pracy, Poddziałanie 
1.1.1 Wsparcie 
udzielane z
Europejskiego Funduszu 
Społecznego

01.01.2018
31.12.2019

4. „Doświadczenie zawodowe 
kluczem do sukcesu” w 
ramach realizowanego 
przez FRSE projektu 
„Ponadnarodowa mobilność 
uczniów i absolwentów 
oraz kadry kształcenia 
zawodowego”

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

Na zasadach Erasmus+ 01.11.2017
31.03.2019

5. Aktywizacja osób w wieku 
30 lat i więcej 
pozostających bez pracy 
w powiecie otwockim (III)

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego na lata 
2014-2020

Działanie 8.1 
Aktywizacja zawodowa 
osób bezrobotnych 
przez PUP

01.01.2019
31.12.2020

6. Podniesienie j akości 
kształcenia zawodowego w 
Zespole Szkół nr 2 w 
Otwocku

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego na lata 
2014-2020

Oś X. Edukacja dla 
rozwoju regionu, 10.3.1 
Doskonalenie 
zawodowe uczniów

01.07.2019
30.06.2022

7. Podniesienie j akości 
kształcenia zawodowego w 
Zespole Szkół 
Ekonomiczno- 
Gastronomicznych 
w Otwocku

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego na lata 
2014-2020

Oś X. Edukacja dla 
rozwoju regionu, 10.3.1 
Doskonalenie 
zawodowe uczniów

01.07.2019
30.06.2022

8. Aktywna integracja 
w powiecie otwockim

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Mazowieckiego na lata 
2014-2020

Oś IX Wspieranie 
włączenia społecznego 
i walka z ubóstwem, 
Działanie: 9.1. 
Aktywizacja społeczno- 
zawodowa osób 
wykluczonych i 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu

01.09.2019
30.09.2021
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Lp. Nazwa projektu Nazwa programu Nazwa działania, 

poddziałania

Okres

realizacji

9. Rozwijamy skrzydła Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

„Ponadnarodowa 
mobilność kadry 
edukacji szkolnej”

01.10.2018
30.09.2020

10. Poznawanie europejskiego 
rynku pracy

Program Erasmus+ Akcja 1: Mobilność 
edukacyjna

01.12.2018
29.02.2020

11. Przekraczając granice Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

Ponadnarodowa 
mobilność uczniów

07.10.2019
06.04.2020

12. Mobilni w Europie Program Erasmus+ Akcja 1: Mobilność 
edukacyjna

01.11.2019
31.03.2021

13. Nauczyciele przyszłości Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

Międzynarodowa 
mobilność kadry 
edukacji szkolnej

01.11.2019
31.03.2021

14. Szkoła otwarta na świat Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój

Międzynarodowa 
mobilność kadry 
edukacji szkolnej

02.08.2019
01.03.2021

15. Bardziej aktywny dzięki 
sztuce współczesnej -  
„More Active with Modern 
Art”

Program Erasmus+ Partnerstwa współpracy 
szkół

01.09.2019
31.08.2021

Wykaz projektów dofinansowanych ze środków polskich

Lp. Nazwa projektu Instytucja, do której 

składany jest 

wniosek/program

1. Program staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa

Minister Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej, 

Departament Funduszy

2. Modernizacja dróg powiatowych nr 2762W i 2763W -  

ul. Kraszewskiego i Majowej w Otwocku (jezdnia + chodniki) -  

szacowany całkowity koszt inwestycji 3.200.000,00 zł, w tym 

także koszty niekwalifikowalne związane z inwestycją 

(dokumentacja). Łączny odcinek przeznaczony do wykonania 

remontu: ok. 6490 mb.

Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki, Fundusz Dróg 

Samorządowych
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Lp. Nazwa projektu Instytucja, do której 

składany jest 

wniosek/program

3. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2714W w Celestynowie 

(jezdnia + pobocza) -  szacowany całkowity koszt inwestycji 

1.430.000,00 zł, w tym także koszty niekwalifikowalne związane 

z inwestycją (dokumentacja). Łączny odcinek przeznaczony do 

wykonania remontu: ok. 3840 mb.

Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki, Fundusz Dróg 

Samorządowych

4. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2724W w Całowaniu 

(jezdnia + pobocza) -  szacowany całkowity koszt inwestycji 

1.300.000,00 zł w tym także koszty niekwalifikowalne związane 

z inwestycją (dokumentacja). Odcinek przeznaczony do 

wykonania remontu: ok. 3780 mb.

Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki, Fundusz Dróg 

Samorządowych

5. Zakup ubrań specjalistycznych dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku

Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2724W Karczew-Janów Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki, Fundusz Dróg 

Samorządowych
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9. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji

W dniu 13 listopada 2012 r. nastąpiło przekształcenie Zespołu Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Powiatowe 

Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Czas trwania Spółki, zgodnie z aktem przekształcenia, nie 

został ograniczony. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji zarejestrowane 

zostało w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000439686. Uzyskano zaświadczenie Głównego Urzędu 

Statystycznego w Warszawie z dnia 15 listopada 2012 r. o nadaniu numeru REGON 

146378640. Otrzymano decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej wydaną przez 

Urząd Skarbowy w Otwocku ustalająca numer NIP 532-20-44-744. Właściwym dla rozliczeń 

podatkowych jest III Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu.

Przedmiotem działalności spółki jest udzielanie świadczeń medycznych w zakresie 

stacjonarnej, doraźnej i długoterminowej oraz ambulatoryjnej specjalistycznej podstawowej 

opieki zdrowotnej. Jednostka udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia. Do świadczeń zaliczyć można: badania, diagnozy i porady 

lekarskie, leczenie, badania psychologiczne i terapię psychologiczną, rehabilitacj ę leczniczą, 

opiekę nad kobietą ciężarną, opiekę nad noworodkiem i niemowlęciem, szczepienia ochronne, 

działania diagnostyczne, analitykę medyczną, pielęgnację chorych, promocj ę zdrowia, 

orzekanie o stanie zdrowia, kształcenie kadry medycznej, czynności techniczne z zakresu 

protetyki stomatologicznej i ortodoncji.

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji prowadzi swoją działalność 

na terenie miasta i gminy Otwock. Spółka swoje jednostki organizacyjne ma zlokalizowane 

w kilku lokalizacjach:

1. Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w restrukturyzacji -  siedziba spółki: 05-400 Otwock, ul. Batorego 44.

2. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji -  Lecznictwo ambulatoryjne:

a) Przychodnia Specjalistyczna -  Otwock, ul. Batorego 44,

b) Poradnia Specjalistyczna -  Otwock, ul. Mickiewicza 8,

c) Przychodnia Rejonowa -  Otwock, ul. Armii Krajowej 3, w tym:

Gabinet medycyny szkolnej -  Otwock, ul. Armii Krajowej 3,

Gabinety medycyny szkolnej:
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Szkoła Podstawowa nr 1 -  Otwock, ul. Karczewska 14/16,

Gimnazjum nr 2 -  Otwock ul. Poniatowskiego 47/49,

Zespół Szkół nr 1 -  Otwock, ul. Słowackiego 4/10,

Zespół Szkół nr 2 -  Otwock, ul. Pułaskiego 7,

Zespół Szkół -  Otwock, ul. M. Konopnickiej 3,

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 -  Otwock, ul. Majowa 17/19,

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 -  Otwock, ul. Literacka 8,

Powiatowe Gimnazjum nr 21 -  Otwock, ul. Mickiewicza 43/47,

Liceum Ogólnokształcące nr 1 -  Otwock, ul. Gen. J. Filipowicza 9.

d) Przychodnia Rejonowa -  Otwock, ul. Mickiewicza 8 .

3. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji -  Zakład Pielęgnacyjno- 

Opiekuńczy -  Józefów, ul. Sienkiewicza 28.

4. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji -  Zakład Opiekuńczo- 

Leczniczy -  Otwock, ul. Batorego 44.

Zarząd spółki w okresie sprawozdawczym pracował w składzie:

Ewa Wojciechowska -  prezes zarządu (od 1 lutego 2018 r. do 16 kwietnia 2019 r.)

Ewa Pełszyńska -  prezes zarządu (od 16 kwietnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.)

Rada nadzorcza w okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie:

1. Mariusz Strawiński -  przewodniczący rady nadzorczej od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 

2019 r.

2. Iwona Kusio-Szalak -  członek rady nadzorczej od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

3. Beata Rozbicka-Cieślińska -  członek rady nadzorczej od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia

2019 r.

4. Dariusz Olszewski -  członek rady nadzorczej od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

5. Marcin Iwanowski -  członek rady nadzorczej od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

160 | S t r o n a



RAPORT O STANIE POWIATU OTWOCKIEGO

Zatrudnienie

(wg rodzaju umowy i stanowisk )

styczeń

2019

czerwiec

2019

grudzień

2019

Umowy o pracę 314 314 321

Kadra zarządzająca 1 1 1

Kadra kierownicza 20 18 20

Pracownicy medyczni 253 255 257

Pozostali pracownicy 40 40 43

Umowy zlecenia i o dzieło 179 169 216

Kadra kierownicza 5 5 3

Pracownicy medyczni 135 154 190

Pozostali pracownicy 39 10 23

Umowy kontraktowe 180 178 219

Kadra kierownicza 3 3 7

Pracownicy medyczni 177 175 205

Pozostali pracownicy 0 0 7

Razem 673 661 756

Podstawowym źródłem przychodów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku 

są usługi działalności medycznej, niemedycznej oraz pozostałej. Wyniki sprzedaży w roku 

2019 przedstawia poniżej zamieszczone zestawienie:

Przychody ze sprzedaży ogółem: 49.276.230,00 zł, w tym:

Sprzedaż usług -  działalność medyczna 48.535.060,00 zł 

Sprzedaż usług -  działalność niemedyczna 103.420,00 zł 

Sprzedaż usług pozostałych 637.750,00 zł

W roku 2019 zostały utworzone rezerwy na zobowiązania długoterminowe w wysokości 

3.256.861,15 zł z przeznaczeniem na przyszłe wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw 

emerytalnych. Dnia 31 grudnia 2019 r. zostały utworzone rezerwy na zobowiązania 

krótkoterminowe w wysokości 1.461.296,38 zł z przeznaczeniem na przyszłe wypłaty nagród 

jubileuszowych, odpraw emerytalnych i roszczeń ZUS z tytułu kontroli. Utworzono również 

rezerwę krótkoterminową w wysokości 2.209.446,13 zł z tytułu dochodzonych zobowiązań 

handlowych (odsetki od zobowiązań).
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Przychody i koszty w 2019 r.

Rachunek zysków i strat 2019 r.

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 49.276.229,04

B. Koszty działalności operacyjnej 56.565.786,61

C. Wynik na działalności podstawowej -7.289.557,57

D. Pozostałe przychody operacyjne 650.602,95

E. Pozostałe koszty operacyjne 385.212,13

F. Wynik na działalności operacyjnej -7.024.166,75

G. Przychody finansowe 11.551,86

H. Koszty finansowe 2.094.451,74

I. Wynik na działalności gospodarczej -9.107.066,63

J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych 0,00

K. Zysk (strata) brutto -9.107.066,63

L. Podatek dochodowy 0,00

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0,00

N. Zysk (strata) netto -9 107 066,63

W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., Powiatowe 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji prowadziło działalność statutową na podstawie 

umowy dzierżawy na niżej wymienionych nieruchomościach stanowiących własność powiatu 

otwockiego:

1) przy ul. Batorego 44 w Otwocku, wraz z działką gruntu:

-  nr 6/7, 6/16, 6/18, obręb 135, gmina Otwock, o łącznej powierzchni 9106 m2, dla której 

Sąd Rejonowy w Otwocku, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste 

pod Nr WA1O/00065108/6,

-  nr 6/8, 6/17, 6/23, obręb 135, gmina Otwock, o łącznej powierzchni 33.019 m2, dla 

której Sąd Rejonowy w Otwocku, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi 

wieczyste pod Nr WA1O/00059591/3,

2) przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku, wraz z działką gruntu nr 42/6, obręb 46, gmina 

Otwock, o łącznej powierzchni 2927 m2, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, Wydział 

Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste pod Nr WA1O/00057601/3,
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3) przy ul. Mickiewicza 8 w Otwocku wraz z działką gruntu nr 13/2, obręb 1, gmina 

Otwock, o łącznej powierzchni 1908 m2, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, Wydział 

Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste pod Nr WA1O/00057602/0.

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizowała trzy 

umowy z województwem mazowieckim współfinansowane z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” na dofinansowanie 

projektów:

1) Umowa nr RPMA.06.01.00-14-9980/17-00 zawarta dnia 7 października 2018 r. 

o dofinansowanie Projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych 

wykonywanych w PCZ 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”. Całkowita wartość projektu wynosi 

5.548.564,99 zł (kwota dofinansowania 4.938.222,84 zł).

2) Umowa nr RPMA.06.01.00-14-9981/17-00 zawarta dnia 7 października 2018 r. 

o dofinansowanie Projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych 

wykonywanych w PCZ 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”. Całkowita wartość projektu wynosi 2.896.884,99 zł (kwota 

dofinansowania 2.289.867,64 zł).

3) Umowa nr RPMA.06.01.00-14-9982/17-00 zawarta dnia 7 października 2018 r. 

o dofinansowanie Projektu „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych 

wykonywanych w PCZ 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” . Całkowita wartość projektu wynosi 4.917.506,00 zł (kwota dofinansowania 

(4.376.580,34 zł).

Wobec występowania w latach ubiegłych, pomimo dokapitalizowywania, ujemnego kapitału 

własnego, w dniu 3 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie X 

Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył 

postępowanie restrukturyzacyjne w PCZ Sp. z o.o. W 2019 r. prowadzono negocjacje
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z wierzycielami, by wypracować akceptowalne przez obie strony „Propozycje układowe”. Na 

zgromadzeniu wierzycieli w dniu 9 grudnia 2019 r. podjęto głosowanie nad następującymi 

propozycjami układowymi:

1. W zakresie grupy I -  umorzenie w całości odsetek za zwłokę, kosztów egzekucyjnych,

kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, bez umorzenia należności głównej,

rozłożenie pozostałej sumy wierzytelności na 2 równe miesięczne raty.

2. W zakresie grupy II -  umorzenie w całości odsetek za zwłokę, kosztów egzekucyjnych,

kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, bez umorzenia należności głównej,

rozłożenie pozostałej sumy wierzytelności na 36 równych rat miesięcznych.

3. W zakresie grupy III -  umorzenie 20% należności głównej oraz całości odsetek za

zwłokę, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat, rozłożenie pozostałej 

sumy wierzytelności na 60 równych rat miesięcznych.

4. W zakresie grupy IV -  wykonanie całości zobowiązania przez poręczyciela, tj. powiat 

otwocki.

Przed podjęciem głosowania nad propozycjami układowymi, PCZ przedłożył przed Sądem 

nowe propozycje układowe, które były korzystniejsze dla wszystkich grup wierzycieli. 

Propozycje te wyglądały następująco:

1. W zakresie grupy I -  spłata całości należności głównej i całości odsetek za zwłokę.

2. W zakresie grupy II -  umorzenie w całości odsetek za zwłokę, kosztów egzekucyjnych,

kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, bez umorzenia należności głównej,

rozłożenie pozostałej sumy wierzytelności na 12 równych rat miesięcznych

3. W zakresie grupy III -  umorzenie 15% należności głównej oraz całości odsetek za 

zwłokę, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat, rozłożenie pozostałej 

sumy wierzytelności na 12 równych rat miesięcznych.

4. W zakresie grupy IV -  wykonanie całości zobowiązania przez poręczyciela, tj. powiat 

otwocki.

Głosowanie w dniu 9 grudnia 2019 r. nad propozycjami złożonymi wskazanymi wyglądały 

następująco:

1. Za układem zagłosowało -  62,99% (suma wierzytelności -  17.903.412,64 zł)

2. Przeciwko układowi zagłosowało -  37,01% (suma wierzytelności -  10.518.090,27 zł)

3. Do ostatecznego przegłosowania układu zabrakło 3,01% głosów.
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W związku z nowymi propozycjami układowymi PCZ Sąd postanowił odroczyć zgromadzenie 

wierzycieli na dzień 10 marca 2020  r.

Na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 10 marca 2020 r. w wyniku całości postępowania, 

przeprowadzonych negocjacji oraz przedłożonych nowych propozycji układowych doszło do 

zatwierdzenia przez Sąd prowadzący postępowanie propozycji układowych o treści 

następującej:

PROPOZYCJE UKŁADOWE

1. Grupa I. W zakresie wierzytelności nieprzekraczających 5000 zł spłatę całości 

należności głównej i całości odsetek za zwłokę w terminie do ostatniego dnia 2 

(drugiego) miesiąca następującego po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia

0 zatwierdzeniu układu.

2. Grupa II. W zakresie wierzytelności równych i przekraczających 5000 zł

1 nieprzekraczających 35.000 zł umorzenie w całości odsetek za zwłokę, kosztów 

egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, bez umorzenia należności 

głównej, pozostała suma wierzytelności będzie płatna najpóźniej w terminie do 

ostatniego dnia 2 (drugiego) miesiąca następującego po miesiącu uprawomocnienia się 

postanowienia o zatwierdzeniu układu.

3. Grupa III. W zakresie wierzytelności równych i przekraczających 35.000 zł umorzenie 

15% należności głównej oraz całości odsetek za zwłokę, kosztów egzekucyjnych, 

kosztów upomnienia i opłat, pozostała suma wierzytelności będzie płatna najpóźniej 

w terminie do ostatniego dnia 2 (drugiego) miesiąca następującego po miesiącu 

uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

Przy czym wierzyciel -  powiat otwocki zostanie spłacony w ten sposób, że:

a) Powiat otwocki dokona konwersji 50% przysługującej mu wierzytelności w kwocie 

1.748.257,66 zł na udziały powiatu otwockiego w spółce dłużnika. Kapitał zakładowy 

dłużnika zostanie podwyższony o kwotę 1.748.257,66 zł. Liczba nowo ustanowionych 

udziałów wynosi 67 udziałów. Wartość nominalna nowo ustanowionych udziałów 

wynosi 1.748.257,66 zł. Objęcie udziałów następuje z wyłączeniem prawa 

pierwszeństwa lub poboru.

b) Dłużnik spłaci 50% wierzytelności powiatu otwockiego w kwocie 1.748.257,67 zł w 12 

równych ratach miesięcznych, przy czym 1 (pierwsza) rata będzie płatna najpóźniej w 

terminie do ostatniego dnia 6 (szóstego) miesiąca następującego po miesiącu
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uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu przez sąd, raty od 2 do 12 

płatne będą najpóźniej do ostatniego dnia kolejnych miesięcy następujących po 

miesiącu, w którym przypada płatność pierwszej raty.

4. Grupa IV. W zakresie wierzytelności obligatariusza -  DNB Bank Polska S.A. z tytułu 

wyemitowanych przez dłużnika obligacji, wykonanie całości zobowiązania dłużnika 

względem obligatariusza przez poręczyciela -  powiat otwocki, w terminach i na 

warunkach określonych w warunkach emisji obligacji i umowie poręczenia.

Skutki finansowe przyjętego układu

Łącznie do zapłaty w przypadku 

nieprzyjęcia układu 

[nie wliczając 

DNB Bank Polska S.A. 

oraz powiatu otwockiego]

Łącznie do zapłaty w przypadku 

przejęcia układu 

[nie wliczając 

DNB Bank Polska S.A. 

oraz powiatu otwockiego Różnica

12.810.963,05 9.995.861,04 2.815.102,01

Porównanie ostatnich 5 lat

Tytuł 2015 2016 2017 2018 2019

Zobowiązania długoterminowe 12.789.685,19 12.249.287,89 13.395.298,64 10.299.099,39 8.135.691,14

Zobowiązania krótkoterminowe, 

w tym: 15.000.226,30 17.472.866,30 19.517.661,71 25.740 182,71 35.064.681,34

Zobowiązania przeterminowane z 

tytułu dostaw i usług 7.278.675,91 1.095.520,00 10.238.780,11 16.677.938,70 21.103.942,14

Przychody ze sprzedaży 43.425.412,90 44.366.640,06 45.584.629,13 45.904.868,47 49.276.229,04

Podwyższenie kapitału przez 

właściciela 7.104.570,00 0,00 1.990.450,00 1.990.450,00 4.058.450,00

Dotacje 0,00 129.385,53 192.040,06 449.938,62 2.992.664,71

Darowizny 34.446,65 202.483,43 1.169.070,72 516.487,35 689.440,89

2015 2016 2017 2018 2019

Łączne zadłużenie [zł] 27.789.911,49 29.722.154,19 32.912.960,35 36.039.282,10 43.200.372,48
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W 2019 r. powiat dofinansował PCZ Sp. z o.o. w formie dotacji celowej kwotą w wysokości 

82.703,67 zł na dofinansowanie modernizacji kuchni i przyziemia w budynku szpitala 

prowadzonego przez spółkę (umowa nr 106/CRU/2019).

W 2019 r. powiat otrzymał od Fundacji Rodzin Adopcyjnych darowiznę na przebudowę 

podjazdu Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w kwocie 60.000,00 zł (umowa 

168/CRU/2019), co pozwoliło przy uwzględnieniu środków powiatu wykonać tę przebudowę 

w kwocie 148.466,95 zł.

W 2019 r. powiat dokapitalizował spółkę PCZ poprzez wniesienie wkładu pieniężnego 

i nabycie 157 udziałów, każdy po 25.850,00 zł (akt notarialny 186/2019 

z dnia 31 stycznia 2019 r.) na łączną kwotę 4.058.450,00 zł.

W 2019 r. powiat dokonał spłat poręczeń na łączną kwotę 2.822.280,00 zł.

Łącznie w 2019 r. powiat udzielił wsparcia spółce w kwocie 7.171.900,62 zł, a przy 

uwzględnieniu spłaty przejętych zobowiązań i kredytu w kwocie 2.627.972,73 zł -  łącznie 

poniósł wydatki na kwotę 9.799.873,35 zł (wraz z kwotą otrzymanej darowizny na wykonanie 

podjazdu w kwocie 60.000,00 zł).

Na koniec 2019 r. powiat posiadał 1049 udziałów w PCZ Sp. z o.o. w łącznej wartości 

27.116.650,00 zł.

Wskaźniki w latach 2015-2019

Nazwa wskaźnika Treść wskaźnika 2015 2016 2017 2018 2019

Suma bilansowa 26.418,00 25.174,00 26.562,00 26.276,00 31.341,60

Kapitał własny -8922,80 11.715,00 15.908,78 19.626,52 -24.675,14

Wynik finansowy 

netto -6772,00 -2504,00 -5066,00 -5708,00 -9107,07

Przychody netto ze 

sprzedaży usług 43.425,00 44.367,00 45.585,00 45.905,00 49.276,23

Rentowność aktywów 

w %

(wynik finansowy netto)x100 

(suma aktywów) -25,63 -9,95 -19,07 -21,72 -0,03

Rentowność netto 

sprzedaży w %

(wynik finansowy netto)x100 

(przychody ogółem ze sprzedaży

usług) -15,59 -5,64 -11,11 -12,43 -18,48

Płynność -  wskaźnik I

w %

(aktywa obrotowe razem)x100 

(zobowiązania krótkoterminowe) 50,97 38,44 29,84 22,76 18,55
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Nazwa wskaźnika Treść wskaźnika 2015 2016 2017 2018 2019

Wskaźnik obrotu 

należnościami

należność z tytułu dostaw i usług

52,51 48,60 38,80 35,76 27,32

x365 przychód netto ze 

sprzedaży usług

Wskaźnik szybkości 

spłaty zobowiązań

zobowiązania z tytułu dostaw i

78,47 105,59 124,36 151,79 206,20

usług x365 wartość sprzedanych

usług
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10. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi

Dotacje otrzymane przez powiat otwocki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Kwota
dotacji

Jednostka samorządu 
terytorialnego Cel otrzymanej dotacji

50.000,00 gmina Kołbiel Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wykonanie 
zadania „Wykonanie modernizacji drogi powiatowej Nr 
2737W w m. Borków, gm. Kołbiel”.

175.000,00 miasto Józefów Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wykonanie 
zadania „Budowa miej sc parkingowych wraz z chodnikiem 
w pasie drogowym ul. 3 Maja na odcinku od ul. Szerokiej 
do numeru 82 oraz przejścia dla pieszych na wysokości ul. 
Rozkosznej w Józefowie”.

19.999,80 gmina Wiązowna Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wykonanie 
zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz 
uzyskanie decyzji ZRID na modernizację drogi powiatowej 
Nr 2702W Zakręt - Izabela - ul. Szkolna ciąg pieszo- 
rowerowy”.

40.000,00 gmina Karczew Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wykonanie 
zadania pn. „Wykonanie nakładki asfaltowo-betonowej na 
drodze powiatowej Nr 2726W przez Sobiekursk”.

40.000,00 gmina Karczew Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wykonanie 
zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 
2729W Kępa Gliniecka - Otwock Wielki - Otwock Mały - 
Karczew do drogi krajowej Nr 50 w kierunku wsi Glinki”.

26.000,00 gmina Karczew Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wykonanie 
zadania pn. „Opracowanie koncepcji przedłużenia 
ul. Narutowicza w Otwocku do ul. Ciepłowniczej 
w Karczewie”.

50.000,00 gmina Karczew Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wykonanie 
zadania pn. „Zakup materiałów drogowych na budowę 
chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2729W 
ul. Częstochowskiej w Karczewie.”.

200.000,00 gmina Sobienie Jeziory Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wykonanie 
zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W 
Sobienie Kiełczewskie - Zuzanów - Czarnowiec”.

200.000,00 gmina Sobienie Jeziory Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wykonanie 
zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W 
Władysławów - Zambrzyków Stary - Sobienie 
Kiełczewskie”.

451.000,00 miasto Otwock Pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na wykonanie 
zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych
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Kwota
dotacji

Jednostka samorządu 
terytorialnego Cel otrzymanej dotacji

Nr 2754W - ul. Reymonta i Nr 2758W - ul. Samorządowej 
w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo".

5000,00 miasto Otwock Pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na wykonanie 
zadania pn. „Opracowanie koncepcji przedłużenia ul. 
Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w 
Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie, a także 
koncepcji południowo-wschodniej obwodnicy Karczewa od 
ul. Ciepłowniczej do drogi wojewódzkiej nr 801”.

544.443,47 województwo
mazowieckie

Dotacja w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionu” na realizację zadania 
pod nazwą „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 
2754W -  ul. Reymonta i Nr 2758W -  ul. Samorządowej w 
Otwocku na skrzyżowanie typu rondo

29.000,00 gmina Karczew Pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz 
z pochodnymi, związanych z realizacją zadań przez 
pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Otwocku.

30.000,00 miasto Józefów Pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz 
z pochodnymi, związanych z realizacją zadań przez 
pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Otwocku.

43.800,00 gmina Wiązowna Pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz 
z pochodnymi, związanych z realizacją zadań przez 
pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Otwocku.

10.053,39 miasto stołeczne 
Warszawa i powiat 

miński

dotacja celowa przeznaczona na ponoszenie kosztów 
rehabilitacji mieszkańców uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w części nie objętej dofinansowaniem ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.

110.000,00 województwo
mazowieckie

Pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakup książek 
i czasopism z zakresu pedagogiki oraz zatrudnienie 
pracowników na 3 etatach merytorycznych oraz 1,5 etatu 
obsługi w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku.

37.460,10 powiat płoński Utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych.
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Kwota
dotacji

Jednostka samorządu 
terytorialnego Cel otrzymanej dotacji

22.216,77 miasto Poznań Utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych.

19.351,94 powiat piaseczyński Utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych.

174.241,17 powiat warszawski 
zachodni

Utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych.

432.200,42 gmina Otwock Utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych.

68.130,47 gmina Józefów Utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych.

51.615,12 gmina Kołbiel Utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych.

44.474,70 gmina Wiązowna Utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych.

16.507,09 gmina Sobienie Jeziory Utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych.

17.718,07 gmina Karczew Utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych.

8328,00 powiat zgierski Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych.

8478,00 powiat łęczyński Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych.

108.063,13 miasto stołeczne 
Warszawa

Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych.

18.395,43 powiat garwoliński Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych.

15.156,00 miasto Olsztyn Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych.

21.152,27 powiat piaseczyński Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych.

9468,00 powiat średzki Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych.

18.870,00 powiat wołomiński Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych.

12.624,00 powiat rycki Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych.

34.441,31 gmina Kołbiel Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych.

21.244,60 gmina Celestynów Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych.

24.819,54 gmina Karczew Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych.

31.347,74 gmina Józefów Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych.

150.107,24 gmina Otwock Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych.

27.343,02 gmina Wiązowna Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych.
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Kwota
dotacji

Jednostka samorządu 
terytorialnego Cel otrzymanej dotacji

21.068,00 gmina Sobienie Jeziory Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych.

3.439.118,79 Razem dotacje otrzymane przez powiat otwocki z budżetów jst

Dotacje udzielone z budżetu powiatu otwockiego innym jednostkom samorządu terytorialnego

Kwota dotacji
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Cel udzielonej dotacji

250.000,00 miasto Otwock Współpraca w ramach zapewnienia wykonywania usług 
transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach 
kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących 
Otwock z Warszawą, tzw. wspólny bilet.

200.000,00 Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej -  
dotacja na realizację zadania „Zakup samochodu 
ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby 
Komendy Powiatowej PSP w Otwocku”

64.794,70 Komenda Stołeczna Policji Dotacja celowa przeznaczona na zakup samochodu furgonu 
patrolowego dla Komendy Stołecznej Policji 
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w 
Otwocku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie 
powiatu otwockiego (50.000,00 zł) oraz zakup urządzenia 
Drager Drug Test 5000 wraz z wyposażeniem i materiałami 
eksploatacyjnymi (14.794,70 zł)

5884,96 miasto Jelenia Góra Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę 
i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy 
zastępczej.

172.680,29 miasto stołeczne Warszawa Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę 
i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 
zastępczej.

8328,00 powiat sierpecki Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę 
i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy 
zastępczej.

8328,00 powiat puławski Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę 
i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy 
zastępczej.

53.246,52 powiat miński Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę 
i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 
zastępczej.
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Kwota dotacji
Jednostka samorządu 

terytorialnego
Cel udzielonej dotacji

28.380,00 powiat wołomiński Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę 
i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 
zastępczej.

25.248,00 powiat grójecki Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę 
i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 
zastępczej.

12.624,00 powiat garwoliński Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę 
i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy 
zastępczej.

2820,78 powiat średzki Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę 
i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 
zastępczej.

12.624,00 powiat pruszkowski Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę 
i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 
zastępczej.

73.395,42 powiat piaseczyński Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę 
i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 
zastępczej.

27.780,00 powiat świdnicki Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę 
i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 
zastępczej.

2010,67 miasto stołeczne Warszawa Porozumienie w sprawie ponoszenia kosztów rehabilitacji 
mieszkańców powiatu otwockiego uczestników warsztatu 
terapii zajęciowej działających na terenie m.st. Warszawy, 
w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.

65.389,00 powiat warszawski zachodni Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę 
i wychowanie dziecka umieszczonego w specjalistycznej 
placówce.

9997,19 województwo mazowieckie Działanie związane z ochroną przyrody, walorów 
krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz 
działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie 
Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

623.700,00 Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Otwocku

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury.

173 | S t r o n a



RAPORT O STANIE POWIATU OTWOCKIEGO

Kwota dotacji
Jednostka sam orządu 

terytorialnego
Cel udzielonej dotacji

1.647.231,53 Razem dotacje udzielone 
dla jednostek samorządu 
terytorialnego z budżetu 

powiatu otwockiego
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11. Podsumowanie

Zapoznaliście się Państwo z „Raportem o stanie powiatu otwockiego”. Podstawą jego 

opracowania były sprawozdania z działalności w roku 2019 poszczególnych komórek starostwa 

oraz jednostek powiatowych.

Opisane tu polityki, strategie, programy, ale przede wszystkim podejmowanie codziennie 

zadania niemal 1000 zatrudnionych osób dają obraz naszej pracy w minionym roku.

W tym miejscu dziękuję bardzo wszystkim dyrektorom wydziałów i jednostek oraz ich 

pracownikom za ogrom pracy, jaką włożyli w przygotowanie tego raportu. Przede wszystkim 

jednak dziękuję panu sekretarzowi Andrzejowi Soleckiemu, kierownikowi Biura Promocji -  

panu Rafałowi Skwiotowi oraz pani dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych 

-  Annie Rudnickiej, którzy złożyli w całość i opatrzyli komentarzami zgromadzony materiał. 

Zadaniem władz lokalnych jest identyfikacja rzeczywistych potrzeb mieszkańców i stwarzanie 

jak najlepszych warunków do ich zaspokajania. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 

ma bez wątpienia wpływ na jakość życia mieszkańców, promocję powiatu, a w konsekwencji 

na wzrost zainteresowania nim, osiedlanie się, a więc i rozwój społeczno-gospodarczy. 

Dopiero dokładna analiza części opisowej tego opracowania, a także interpretacja tabel 

i wykresów daje wiedzę o ogromie pracy wykonywanej na co dzień przez poszczególne 

komórki i jednostki powiatowe.

W ciągu 2019 r wpłynęło do kancelarii starostwa ponad 60 tys. różnego rodzaju pism, 

wniosków, podań itp. Załatwiono niemal 50 tys. spraw w Wydziale Geodezji i Kartografii. 

Rozpatrzono ponad 6 tys. wniosków w Wydziale Architektury i Budownictwa. Zarejestrowano 

ponad 12 tys. pojazdów. Za każdą z tych spraw stoją pracowici i kompetentni urzędnicy. O ich 

profesjonalizmie świadczy znikoma liczba skarg i zażaleń i jedynie kilkanaście uchyleń 

wydawanych decyzji czy odwołań od nich.

W minionym roku podejmowaliśmy szeroką współpracę z gminami naszego powiatu. 

Kilkakrotnie odbyły się tzw. konwenty włodarzy, które pozwalały na wymianę doświadczeń 

i planowanie działań wokół wspólnych problemów. Ta współpraca zaowocowała przekazaniem 

ponad 3,5 mln zł dotacji z gmin na realizację wspólnych inwestycji.

Przez udział w 6 programach pozyskaliśmy wielomilionowe dotacje z budżetu województwa 

i państwa na rozwój dróg samorządowych.

Oprócz stałego wzrostu wydatków na inwestycje odnotowujemy ciągły wzrost nakładów na 

opiekę społeczną, oświatę i zadania w zakresie zatrudnienia. Działy te, choć niezwykle 

kosztowne, bardzo aktywnie wspomagają własną działalność. Nasze placówki pozyskiwały
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środki w ramach 15 projektów unijnych i państwowych. Placówki oświatowe wypracowały 

również ponadmilionowe dochody własne wykorzystywane na wspomaganie ich działalności 

statutowych.

W sferze społecznej możemy szczycić się działalnością Powiatowego Centrum Polityki 

Rodzinnej, które prowadzi aktywną politykę senioralną, wykazuje troskę o osoby 

niepełnosprawne i niezaradne życiowo, niesamodzielne i samotne.

W dziedzinie oświaty możemy szczycić się posiadaniem gwarantujących wysoki poziom 

nauczania szkół ogólnokształcących i zawodowych, a także placówek szkolnictwa specjalnego, 

zapewniających wysoko kwalifikowaną naukę i opiekę naszym dzieciom i naszej młodzieży. 

Kilkadziesiąt, wspieranych przez budżet powiatu, działających na terenie powiatu organizacji 

pożytku publicznego zabezpiecza możliwość realizacji zainteresowań mieszkańców 

i poszerzania oferty powiatu w dziedzinach edukacji, kultury i sportu.

Opieka zdrowotna, zapewniana przez Powiatowe Centrum Zdrowia, stale podnosiła jakość 

obsługi pacjentów, choć wciąż borykała się z problemami finansowymi i organizacyjnymi. 

Wszechstronna i aktywna działalność Powiatowego Urzędu Pracy pozwalała utrzymywać 

bezrobocie na bardzo niskim poziomie i realizować programy wspomagające osoby 

bezrobotne, a także młodych przedsiębiorców.

Współpraca ze służbami mundurowymi, finansowe i organizacyjne wspomaganie Policji 

i Straży Pożarnej, ich skuteczność w działaniu podnosiły poczucie bezpieczeństwa i zaufania 

naszych mieszkańców.

Władze powiatu otwockiego w opisywanym roku oprócz zadań inwestycyjnych podejmowały 

działania na rzecz mieszkańców w kierunku szerokiej dostępności i racjonalności 

wydatkowania środków na usługi publiczne takie jak edukacja, zdrowie, pomoc społeczna, 

poprawa jakości życia seniorów, osób niepełnosprawnych i bezpieczeństwa publicznego.

W rankingu powiatów powyżej 120 tys. mieszkańców, w którym ocenie podlegały wszystkie 

sfery działalności, zajęliśmy 21 miejsce. W rankingu zamożności zajęliśmy 114 miejsce, 

a w plebiscycie finansowym Europejskiego Kongresu Samorządowców 71 pozycję.

Pomimo udanego roku 2019 w kolejnych latach -  zdaniem zarządu powiatu -  należy nadal 

dążyć do skuteczniejszej i szybszej obsługi mieszkańców, podnosić kompetencje urzędników, 

upraszczać procedury w celu tworzenia przyjaznego urzędu i wzmagać aktywność 

w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Mamy nadzieję, że powyższe cele uda się 

zrealizować.
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Zespół redakcyjny:

Andrzej Solecki -  sekretarz powiatu
Anna Rudnicka -  dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych 
Rafał Skwiot -  kierownik Biura Kultury i Promocji
Dane merytoryczne -  kierownicy poszczególnych komórek organizacyjny Starostwa Powiatowego w Otwocku 
oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu otwockiego
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Załącznik nr 1

Nieruchomości oddane w trwały zarząd na rzecz powiatowych jednostek

organizacyjnych:

1. Działka ew. 19/2 o pow. 14.592 m2 z obr. 46 w Karczewie (trwały zarząd ustanowiony 

na czas nieoznaczony na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Anielinie).

2. Działki ew. 4/7 i 8/1 o łącznej pow. 20.675 m2 z obr. 118 w Otwocku przy ulicy Zagłoby 

8/10 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Domu Pomocy 

Społecznej „Wrzos”).

3. Działka ew. 8/2 o pow. 4623 m2 z obr. 77 w Otwocku przy ulicy Konopnickiej 17 - trwały 

zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Domu Pomocy Społecznej przy ul. 

Konopnickiej 17).

4. Działka nr 55/3 o pow. 21.155 m2 z obr. 3 w Otwocku przy ulicy Majowej 17 -  (trwały 

zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego um. M. Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17).

5. Działka nr 55/4 o pow. 1146 m2 z obr. 3 w Otwocku przy ul. Majowej 17 -  (trwały zarząd 

ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Powiatowej Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Otwocku).

6 . Działka 31/1 o pow. 636 m2 i 31/2 o pow. 11.012 m2 z obr. 50 w Otwocku przy ul. 

Poniatowskiego 10 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz 

Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego 

w Otwocku).

7. Działka ew. 16/5 o pow. 32.326 m2 z obr. 93 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10 - 

trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 

w Otwocku).

8 . Działki ew. 16/1, 17/1 o pow. 6160 m2 z obr. 139 w Otwocku przy ulicy Filipowicza 9 -  

(trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku).
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9. Działki ew. 16/1, 16/2 i 16/3 o łącznej pow. 1 6728 m2 z obrębu 97 w Otwocku przy 

ulicy Konopnickiej 3 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Zespołu 

Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku).

10. Działki ew. 46/1, 46/3, 46/6, 46/10, 46/15, 46/16, 46/21, 46/23 o łącznej pow. 15491 m2 

z obr. 143 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7 (trwały zarząd ustanowiony na czas 

nieoznaczony na rzecz Zespołu Szkół Nr 2 im. M. Curie-Skłodowskiej w Otwocku).

11. Działka ew. 30 o pow. 1 2230 m2 z obrębu 83 w Otwocku przy ulicy Literackiej 8 (trwały 

zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku) .

12. Działki nr 32/2, 32/7 i 32/10 o łącznej pow. 16.633 m2 z obr. 31 w Józefowie przy ulicy 

Głównej 10 -  (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie).

13. Działka nr 42 o pow. 2079 m2 z obr. 143 w Otwocku przy ulicy Pułaskiego 5a -  (trwały 

zarząd ustanowiony na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy).

14. Działki 94/6 i 95 o łącznej pow. 17.976 m2 z obr. 9 w Karczewie przy ul. Boh. 

Westerplatte 1 (trwały zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku z siedzibą w Karczewie).

15. Działka 226 o pow. 12.600 m2 z obr. Podbiel Gm. Celestynów (trwały zarząd 

ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka w Podbieli).

16. Działka ew. nr 4/4 o pow. 5001m2 z obr. 84 w Otwocku przy ul. Cieszyńskiej 9 (trwały 

zarząd ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz placówki opiekuńczo- wychowawczej 

Domy dla Dzieci w Otwocku).

17. Działka ew. nr 13/3 i 13/10 o łącznej pow. 22.047m2 z obr. 5 w Otwocku (trwały zarząd 

ustanowiony na czas nieoznaczony na rzecz Ogniska Wychowawczego Świder” im. K. 

Lisieckiego „Dziadka”).

18. Działka ew. nr 46/22 i nr 46/24 o łącznej pow. 1767m2 z obr. 143 w Otwocku (trwały 

zarząd na czas nieoznaczony na rzecz placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla 

Dzieci w Otwocku).

19. Działka 32/2 o pow. 895m2 z obr. 43 w Otwocku (trwały zarząd ustanowiony na czas 

nieoznaczony na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku).
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20. Działka ew. nr 47 opow. 1298m2 z obr. 80 w Otwocku ( trwały zarząd ustanowiony na 

czas nieoznaczony na rzecz placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci 

w Otwocku).

Nieruchomości będące przedmiotem umów najmu, dzierżawy, użyczenia, użytkowania

wieczystego:

1. Działka nr 53/9 o pow. 624 m2 z obr. 156 w Otwocku przy ul. Wojskiego 20 -  

zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się 3 lokale mieszkalne, 1 

z nich jest przedmiotem najmu).

2. Działka ew. 6/10 o pow. 2005 m2 z obr. 135 w Otwocku przy ul. Karczewskiej 38 

(zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się 1 lokal mieszkalny będący 

własnością powiatu -  użytkowany w sposób bezumowny.

3. Działka ew. nr 73/7 z obr. 8 o pow. 1044m2 w Otwocku przy ul. Komunardów 10 

zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się 4 lokale mieszkalne będące 

przedmiotem najmu.

4. Działka ew. 42/6 o pow. 2927 m2 z obr. 46 w Otwocku przy ulicy Armii Krajowej 3 -  

Przychodnia Rejonowa (umowa dzierżawy zawarta na czas oznaczony dla Powiatowego 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ).

5. Działka ew. 13/2 o pow. 1908 m2 z obr. 1 w Otwocku przy ulicy Mickiewicza 8 - 

Przychodnia Rejonowa (umowa dzierżawy na czas oznaczony dla Powiatowego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o.)

6. Działki ew. 6/8, 6/23 i 6/17 o łącznej pow. 33.019 m2 z obr. 135 w Otwocku przy ulicy 

Batorego 44 - Szpital Powiatowy (umowa dzierżawy zawarta na czas oznaczony dla 

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.).

7. Działki ew. 6/7, 6/16, 6/18 o łącznej pow. 9106 m2 z obr. 135 w Otwocku przy ul. 

Batorego 44 (umowa dzierżawy zawarta na czas oznaczony dla Powiatowego Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o.).

8. Działka ew. nr 6/20 z obr. 135 o pow. 843m2 w Otwocku przy ul. Batorego (umowa 

dzierżawy na czas oznaczony).
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9. Działki ew. nr 46/11, 46/17 i 46/20 z obr. 143 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7B -

zabudowana budynkiem mieszkalnym w którym znajduje się 9 lokali będących

własnością Powiatu Otwockiego (będące przedmiotem najmu ).

10. Działki ew. nr 41/7 o pow. 1565 m2 oraz nr 41/8 o pow. 1195m2 z obr. 143 przy ul. 

Pułaskiego w Otwocku -  zabudowane budynkiem w którym znajduje się Powiatowa 

Biblioteka Publiczna -  umowa użyczenia do kwietnia 2020 r.

11. Działka ew. nr 8/4 o pow. 2801m2 z obr. 2 w Otwocku przy ul. Koszykowej 4 - objęta 3 

umowami najmu lokali mieszkalnych.

Nieruchomości obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi:

1. Działka ew. 42/5 o pow. 430 m2 z obr. 46 w Otwocku (droga dojazdowa), obciążona

służebnością przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki ew. 39/4

z obr. 46, prawem użytkowania na rzecz Gminy Otwock którego zakres ogranicza się do 

korzystania ze znajdujących się na tej działce miejsc postojowych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej, oraz prawem nieodpłatnego użytkowania części działki na rzecz 

Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału Gazownia Warszawska 

w Warszawie).

2. Działki ew. 9/8 o pow. 819 m2 i, 9/10 o pow. 97 m2 z obr. 145 w Otwocku przy 

ul. Andriollego 80 (odpłatne użytkowanie na czas oznaczony do dnia 27 września 2022 r. 

na rzecz Powiatowego Inspektora Weterynarii).

3. Działka 31/2 o pow. 11012 m2 z obr. 50 w Otwocku (nieodpłatne użytkowanie części 

działki na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddziału Gazownia 

Warszawska w Warszawie, którego zakres ograniczać się będzie do przeprowadzenia 

i zainstalowania na nieruchomości przyłącza gazowego i punktu redukcyjno- 

pomiarowego).

4. Działki ew. nr 1/5 o pow. 3 m2 i 2/12 o pow. 60 m2 z obr. 43 w Otwocku przy 

ul. Rzemieślniczej -  (odpłatna służebność przesyłu na rzecz Otwockiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Otwocku).

5. Działka ew. 27/5 o pow. 209 m2 z obr. 201 działka przy ul. Majowej w Otwocku - 

(odpłatna służebność przesyłu na rzecz Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji w Otwocku).

181 | S t r o n a



RAPORT O STANIE POWIATU OTWOCKIEGO

6 . Działka ew. nr 6/20 o pow. 843m2 i 6/23 o pow.2,9235m2 z obr. 135 w Otwocku odpłatna 

służebność przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz PGE Dystrybucja S.A. s/z w Lublinie.

7. Działka ew. nr 201/4 o pow. 92m2 z obr. Izabela gm. Wiązowna - odpłatna służebność 

przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

8 . Działka ew. nr 25/4 obr. 61 Otwocku o pow.0,0330 ha ul. Żeromskiego - odpłatna 

służebność przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

9. Działka ew. nr 673 z obr. Stara Wieś gm. Celestynów odpłatna służebność przesyłu PGE 

Dystrybucja.

Nieruchomości bez jakichkolwiek praw rzeczowych ustalonych na rzecz innych osób

i podmiotów, pozostające do dyspozycji Zarządu Powiatu:

1. Udział 0.645 części w działce ew. 32/5 o pow. 3929 m2 z obr. 43 w Otwocku przy ulicy 

Górnej 13 (siedziba Starostwa Powiatowego w Otwocku).

2. Działki nr 53/6 o pow. 2408 m2 i 53/7 o pow. 166 m2 z obr. 156 w Otwocku przy 

ul. Wojskiego.

3. Udział 1852/36704 w działkach 32/5 i 32/9 o łącznej pow. 1729 m2 z obr, 31 wraz 

z przynależnym lokalem Nr 3 w budynku przy ul. Głównej 10B w Józefowie.

4. Udział 2/5 części w działce ew. 9/7 o pow. 172 m2 z obr. 145 w Otwocku przy 

ul. Andriollego 80 (droga dojazdowa ).

5. Udział 532/3625 części w zabudowanej nieruchomości położonej w Otwocku przy 

ul. Andriollego 80 stanowiącej działkę nr 9/6 o pow. 1013 m2 z obr. 145 wraz z lokalem 

użytkowym.

6 . Działki ew. nr 1/1, 1/4, 2/11 o łącznej pow. 201 m2 z obr. 43 w Otwocku przy 

ul. Rzemieślniczej (droga dojazdowa do działki nr 2/6 z obr. 43).

7. Działka nr 2/14 o pow. 16 m2 z obr. 43 w Otwocku przy ul. Kołłątaja róg Rzemieślniczej.

8 . Działka nr 42/7 o pow. 127 m2 z obr. 46 w Otwocku (stacja trafo).

9. Działki ew. 2/2 i 13/13 o łącznej pow.17695 m2 z obr. 5 przy ul. Mickiewicza 47 

w Otwocku.
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10. Działki ew. nr 73/8 o pow. 1 0155 m2 z obrębu nr 8 w Otwocku przy ulicy Komunardów 

10 (siedziba Starostwa Powiatowego w Otwocku).

11. Działka ew. nr 211/1 z obr. Kępa Nadbrzeska gm. Karczew przy drodze powiatowej 

2730W.

12. Działka ew. nr 4/6 o pow. 8600m2 z obr. 118 w Otwocku przy ul. Zagłoby 8 .

13. Działka ew. nr 8/5 o pow. 3973m2 z obr. 2 w Otwocku przy ul. Koszykowej 4.

14. Działka ew. nr 451/3 o pow. 608m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel.

15. Działki ew. nr 53/6 i 53/7 o łącznej pow. 2574 m2 z obr. 156 w Otwocku ul. Wojskiego.

16. Działka ew. nr 19/1 o pow. 21998m2 z obr. 46 w Karczewie.

17. Działka ew. nr 35/24 o pow. 139m2 z obr. 9 w Karczewie.

18. Działka ew. nr 13/9 o pow. 1754 m2 z obr. 5 i 1/3 udziału w działce ew. nr 13/11 o pow.

182 m2 z obr. 5 w Otwocku.

19. Działka ew. 74/8 o pow. 8440 m2 z obr. 8 w Otwocku przy ul. Wąskiej 11 (przeznaczona 

pod rozbudowę Starostwa).

Nieruchomości zajęte pod drogi publiczne lub pozyskane do 31 grudnia 2019 r. na 

poszerzenie istniejących dróg publicznych:

1. Działki 9/3 o pow. 43 m2 i 9/9 o pow. 556 m2 z obr. 145 w Otwocku -  projektowane 

poszerzenie ul. Andriollego i Pułaskiego.

2. Działka 25/3 o pow. 234 m2 z obr. 24 w Józefowie -  poszerzenie ul. Sienkiewicza.

3. Działka nr 13/4 o pow. 50 m2 z obr. 01 w Otwocku -  cz. ul. Kołłątaja.

4. Działka nr 9/1 o pow. 15 m2 z obr. 118 w Otwocku cz. ul. Zagłoby .

5. Działka nr 31/3 o pow. 239 m2 z obr.239 w Otwocku -  cz. ul. Żeromskiego.

6 . Działka nr 20/12 o pow. 443 m2 z obr. 237 w Otwocku -  cz. ul. Żeromskiego.

7. Działka nr 4/6 o pow. 454 m2 z obr. 237 w Otwocku -  cz. ul. Żeromskiego.

8 . Działka nr 26/5 o pow. 459 m2 z obr.147 w Otwocku -  cz. ul. Narutowicza.

9. Działka nr 25/4 o pow. 330 m2 z obr. 61 w Otwocku -  cz. ul. Żeromskiego.

10. Działka nr 65/4 o pow. 174 m2 z obr. 94 w Otwocku -  cz. ul. Czaplickiego.
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11. Działka nr 14/3 o pow. 137 m2 z obr.107 w Otwocku -  cz. ul. Majowej.

12. Działka nr 14/4 o pow. 468 m2 z obr. 107 w Otwocku -  cz. ul. Majowej.

13. Działka nr 3/5 o pow.397 m2 z obr.237 w Otwocku -  cz. ul. Żeromskiego.

14. Działka nr 575/7 o pow. 1676 m2 z obr. Kąck gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 01212.

15. Działka nr 19/4 o pow. 107 m2 z obr. 52 w Otwocku -  cz. ul. Samorządowej.

16. Działka nr 20/10 o pow. 97 m2 z obr. 239 w Otwocku -  cz. ul. Żeromskiego.

17. Działka nr 201/4 o pow. 92 m2 z obr. Izabela gm. Wiązowna.

18. Działka nr 23/1 o pow. 37 m2 z obr. 173 w Otwocku -  cz. ul. Narutowicza.

19. Działka nr 99/3 o pow. 61 m2 z obr. 47 w Otwocku -  cz. ul. Karczewskiej.

20. Działka nr 120 o pow.181 m2 z obr. 10w Otwocku -  cz. ul. Kołłątaja.

21. Działka nr 19/3 o pow. 662 m2 z obr. 61 w Otwocku -  cz. ul. Żeromskiego.

22. Działka nr 60/2 o pow. 176 m2 z obr.95 w Otwocku -  cz. ul. Warszawskiej.

23. Działka nr 21/9 o pow. 437 m2 z obr. 237 w Otwocku -  cz. ul. Żeromskiego.

24. Działka nr 3/9 o pow. 235 m2 z obr. 244 w Otwocku -  cz. ul. Żeromskiego.

25. Działka nr 6/19 o pow. 74 m2 z obr. Glinianka gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 

01212

26. Działka nr 6/25 o pow. 83 m2 z obr. Glinianka gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 

01212 .

27. Działka nr 9/13 o pow. 227 m2 z obr. Glinianka gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 

01212 .

28. Działka nr 114/18 o pow. 246 m2 z obr. Izabela gm. Wiązowna.

29. Działka nr 310/7 o pow. 52 m2 z obr. Pęclin gm. Wiązowna.

30. Działka nr 246/1 o pow. 39 m2 z obr. Malcanów gm. Wiązowna.

31. Działka nr 247/1 o pow. 39 m2 z obr. Malcanów gm. Wiązowna.

32. Działka nr 1/5 o pow. 65 m2 z obr. 143 w Otwocku -  cz. ul. Poniatowskiego.

33. Działka nr 126/11 o pow. 91 m2 z obr. Góraszka gm. Wiązowna.

34. Działka nr 412/1 o pow. 95 m2 z obr. Poręby gm. Wiązowna - droga powiatowa nr 01212.
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35. Działka nr 60/4 o pow. 8 m2 z obr.95 w Otwocku -  cz. ul. Warszawskiej.

36. Działka nr 582/1 o pow. 895 m2 z obr. Kąck Gmina Wiązowna - droga powiatowa nr

01211 .

37. Działka nr 1/1 o pow. 530 m2 z obr. 143 w Otwocku -  cz. ul. Poniatowskiego.

38. Działka nr 33/11 o pow. 78 m2 z obr. Glinianka gm. Wiązowna (droga powiatowa nr

01212 .

39. Działka nr 417/1 o pow. 118 m2 z obr. Poręby gm. Wiązowna (droga powiatowa nr 01212.

40. Działka nr 418/1 o pow. 46 m2 z obr. Poręby gm. Wiązowna (droga powiatowa nr 01212.

41. Działka nr 182/1 o pow. 422 m2 z obr. Jatne gm. Celestynów (droga powiatowa nr 01222).

42. Działka nr 285/1 o pow. 282 m2 z obr. Poręby gm. Wiązowna (droga powiatowa nr 

01212).

43. Działka nr 470/8 o pow. 144m2 z obr. Augustówka gm. Osieck.

44. Działka nr 204/2 o pow. 5300 m2 z obr. Ostrowik gm. Celestynów (droga powiatowa nr

01222).

45. Działka nr 82/12 o pow. 82 m2 z obr. 193 w Otwocku -  cz. ul. Narutowicza.

46. Działka nr 71/2 o pow. 99 m2 z obr. 187 w Otwocku -  cz. ul. Narutowicza.

47. Działka nr 28/2 o pow. 320 m2 z obr.119 w Otwocku -  cz. ul. Majowej.

48. Działka nr 167/2 o pow. 503 m2 z obr. 120 w Otwocku -  cz. ul. Majowej.

49. Działka nr 37/1 o pow. 47 m2 z obr. 17 w Otwocku -  cz. ul. Portowej.

50. Działka nr 49/6 o pow. 51 m2 z obr. 186 w Otwocku -  cz. ul. Narutowicza.

51. Działka nr 30/4 o pow. 100 m2 z obr. 12 w Otwocku -  cz. ul. Kraszewskiego.

52. Działka nr 49/4 o pow. 67 m2 z obr. 186 w Otwocku -  cz. ul. Narutowicza.

53. Działka nr 221 o pow. 83 m2 z obr. 24 w Józefowie -  cz. ul. 3 Maja.

54. Działka nr 189/2 o pow. 49 m2 z obr. 43 w Otwocku -  cz. ul. Świderskiej.

55. Działka nr 28/4 o pow. 377 m2 z obr. 119 w Otwocku -  cz. ul. Majowej.

56. Działka nr 167/4 o pow. 274 m2 z obr. 120 w Otwocku -  cz. ul. Majowej.

57. Działka nr 27/5 o pow. 239 m2 z obr. 93 w Otwocku -  cz. ul. Samorządowej.
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58. Działka nr 37/5 o pow. 97 m2 z obr. 17 w Otwocku -  cz. ul. Portowej.

59. Działka nr 135 o pow. 93 m2 z obr. 25 w Józefowie - cz. ul. Piłsudskiego.

60. Działka nr 120 o pow. 127 m2 z obr. 25 w Józefowie - cz. ul. Piłsudskiego.

61. Działka nr 123 o pow. 105 m2 z obr. 25 w Józefowie - cz. ul. Piłsudskiego.

62. Działka nr 2/2 o pow. 127 m2 z obr. 55 w Otwocku -  cz. ul. Samorządowej.

63. Działka nr 123 o pow. 161 m2 z obr. 10 w Otwocku -  cz. ul. Kołłątaja.

64. Działka nr 76 o pow. 282 m2 z obr. 42 w Otwocku -  cz. ul. Kołłątaja.

65. Działka nr 14/10 o pow. 719 m2 z obr. 236 w Otwocku -  cz. ul. Żeromskiego.

66 . Działka nr 44/1 o pow. 446 m2 z obr. 12 w Otwocku -  cz. ul. Mieszka I.

67. Działka nr 111 o pow. 594 m2 z obr. 63 w Józefowie -  cz. ul. Granicznej.

68 . Działka nr 59/9 o pow. 2756 m2 z obr. 41 w Otwocku -  cz. ul. Kołłątaja.

69. Działka nr 25/5 o pow. 2322 m2 z obr. 1 w Otwocku -  cz. ul. Kołłątaja.

70. Działka nr 96 o pow. 3947 m2 z obr. 10 w Otwocku -  cz. ul. Kołłątaja.

71. Działka nr 1/3 o pow. 1341 m2 z obr. 42 w Otwocku -  cz. ul. Kołłątaja.

72. Działka nr 35/5 o pow. 1 m2 z obr. 42 w Otwocku -  cz. ul. Kołłątaja.

73. działka nr 78/2 o pow. 10 m2 z obr. 42 w Otwocku -  cz. ul. Kołłątaja.

74. Działka nr 150/2 o pow. 359 m2 z obr. 44 w Józefowie -  cz. ul. Piłsudskiego.

75. Działka nr 60/2 o pow. 176 m2 z obr. 95 w Otwocku -  cz. ul. Warszawskiej.

76. Działka nr 59/2 o pow. 15 m2 z obr. 41 w Otwocku -  cz. ul. Kołłątaja.

77. Działka nr 37/1 o pow. 137 m2 z obr. 8 w Otwocku -  cz. ul. Kołłątaja.

78. Działka nr 59/5 o pow. 308 m2 z obr. 41 w Otwocku -  cz. ul. Kołłątaja.

79. Działka nr 59/6 o pow. 808 m2 z obr. 41 w Otwocku -  cz. ul. Kołłątaja.

80. Działka nr 59/1 o pow. 142 m2 z obr.41 w Otwocku -  cz. ul. Kołłątaja.

81. Działka nr 132 o pow. 93 m2 z obr. 25 w Józefowie -  cz. ul. Piłsudskiego.

82. Działka nr 72/10 o pow. 401 m2 z obr. 42 w Józefowie -  cz. ul. Kard. Wyszyńskiego.

83. Działka nr 12/1 o pow. 318 m2 z obr. 245 w Otwocku -  cz. ul. Żeromskiego.
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84. Działka nr 33/15 o pow. 78 m2 z obr. Glinianka gm. Wiązowna -  droga powiatowa nr

01212 .

85. Działka nr 29/7 o pow. 65 m2 z obr.50 w Otwocku -  cz. ul. Poniatowskiego.

86 . Działka nr 49/6 o pow. 51 m2 z obr. 186 w Otwocku -  cz. ul. Narutowicza.

87. Działka nr 122 o pow. 153 m2 z obr. w Otwocku -  cz. ul. Kołłątaja.

88 . Działka nr 191/2 o pow. 99 m2 z obr. 44 w Otwocku -  cz. ul. Staszica.

89. Działka nr 189/2 o pow. 49 m2 z obr. 43 w Otwocku -  cz. ul. Świderskiej.

90. Działka nr 20/2 o pow. 163 m2 z obr. 128 w Otwocku -  cz. ul. Majowej.

91. Działka nr 1/3 o pow. 390 m2 z obr. 143 w Otwocku -  cz. ul. Poniatowskiego.

92. Działka nr 150 o pow. 114 m2 z obr. w Józefowie- cz. ul. 3 Maja.

93. Działka nr 44/4 o pow. 300 m2 z obr. 12 w Otwocku -  cz. ul. Mieszka I.

94. Działka nr 20/3 o pow. 317 m2 z obr. 128 w Otwocku -  cz. ul. Majowej.

95. Działka nr 143/3 o pow. 70 m2 z obr. 17 w Otwocku -  cz. ul. Portowej.

96. Działka nr 104 o pow. 320 m2 z obr. 11 w Józefowie -  cz. ul. Granicznej.

97. Działka nr 112/2 o pow. 40 m2 z obr. 20 w Otwocku -  cz. ul. Granicznej.

98. Działka nr 36/1 o pow. 161 m2 z obr. 42 w Otwocku -  cz. ul. Kołłątaja.

99. Działka nr 36/2 o pow. 161 m2 z obr. 42 w Otwocku -  cz. ul. Kołłątaja.

100. Działka nr 141 o pow. 89 m2 z obr. 20 w Józefowie -  cz. ul. Piłsudskiego.

101. Działka nr 113/1 o pow. 144 m2 z obr. Dąbrówka gm. Celestynów (droga publiczna nr 

01228).

102. Działka nr 182/1 o pow. 422 m2 z obr. Jatne gm. Celestynów (droga publiczna nr 01222).

103. Działka nr 134/4 o pow. 176 m2 z obr. 20 w Józefowie -  cz. ul. Piłsudskiego.

104. Działka nr 91/44 o pow. 91 m2 z obr. 185 w Otwocku -  cz. ul. Narutowicza.

105. Działka nr 38/6 o pow. 5 m2 z obr. 192 w Otwocku -  cz. ul. Narutowicza.

106. Działka nr 49/1 o pow. 61 m2 z obr. 186 w Otwocku -  cz. ul. Narutowicza.

107. Działka nr 20/2 o pow. 163 m2 z obr. 128 w Otwocku -  cz. ul. Majowej.

108. Działka 49/15 o pow. 24 m2 z obr. 186 w Otwocku -  cz. ul. Narutowicza w Otwocku.
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109. Działka 45/14 o pow. 8 m2 z obr. 190 w Otwocku -  cz. ul. Narutowicza w Otwocku.

110. Działka 49/1 o pow. 61 m2 z obr. 186 w Otwocku -  cz. ul. Narutowicza w Otwocku.

111. Działka 91/47 o pow. 91 m2 z obr. 185 w Otwocku -  cz. ul. Narutowicza w Otwocku.

112. Działka 38/6 o pow. 5 m2 z obr. 192 w Otwocku -  cz. ul. Narutowicza w Otwocku.

113. Działka 49/26 o pow. 88 m2 z obr. 186 w Otwocku -  cz. ul. Narutowicza w Otwocku.

114. Działka 71/7 o pow. 20 m2 z obr. 187 w Otwocku -  cz. ul. Narutowicza w Otwocku.

115. Działka 82/7 o pow. 34 m2 z obr. 193 w Otwocku -  cz. ul. Narutowicza w Otwocku.

116. Działka 71/12 o pow. 28 m2 z obr. 187 w Otwocku -  cz. ul. Narutowicza w Otwocku.

117. Działka 68/1 o pow. 508 m2 z obr. 37 w Józefowie w Józefowie.

118. Działka 141/6 o pow. 496 m2 z obr. 19 w Józefowie -  cz. ul. 3 Maja w Józefowie.

119. Działka 1/4 o pow. 100 m2 z obr. 44 w Józefowie -  cz. ul. 3 Maja w Józefowie.

120. Działka 60/4 o pow. 48 m2 z obr. 201 w Otwocku -  cz. ul. Majowej w Otwocku,

121. Działka 71/33 o pow. 15 m2 z obr. 187 w Otwocku -  cz. ul. Narutowicza w Otwocku,

122. Działka 55/22 o pow. 75 m2 z obr. 189 w Otwocku -  cz. ul. Narutowicza w Otwocku.

123. Działka 91/13 o pow. 29 m2 z obr. 185 w Otwocku -  cz. ul. Narutowicza w Otwocku.

124. Działka 201 o pow. 210 m2 z obr. 4 w Józefowie -  cz. ul. Granicznej w Józefowie.

125. Działka 1/4 o pow. 314 m2 z obr. 63 w Józefowie -  cz. ul. Granicznej w Józefowie.

126. Działka ew. nr 210/2 o pow. 67 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga nr 2724W.

127. Działka ew. nr 211/2 o pow. 140 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga nr 2724W.

128. Działka ew. nr 212/1 o pow. 48 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga nr 2724W.

129. Działka ew. nr 213/1 o pow. 114 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

130. Działka ew. nr 214/1 o pow. 68 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

131. Działka ew. nr 215/1 o pow. 116 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

132. Działka ew. nr 216/1 o pow. 74 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

133. Działka ew. nr 217/1 o pow. 106 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

134. Działka ew. nr 232/1 o pow. 69 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.
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135. Działka ew. nr 233/1 o pow. 65 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

136. Działka ew. nr 218/1 o pow. 165 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

137. Działka ew. nr 219/1 o pow. 210 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

138. Działka ew. nr 220/1 o pow. 55 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

139. Działka ew. nr 234/1 o pow. 72 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

140. Działka ew. nr 235/1 o pow. 69 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

141. Działka ew. nr 221/1 o pow. 53 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

142. Działka ew. nr 222/1 o pow. 31 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W

143. Działka ew. nr 223/1 o pow. 30 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

144. Działka ew. nr 224/1 o pow. 36 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

145. Działka ew. nr 225/1 o pow. 27 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

146. Działka ew. nr 226/1 o pow. 73 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

147. Działka ew. nr 227/1 o pow. 67 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

148. Działka ew. nr 228/2 o pow. 143 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

149. Działka ew. nr 229/2 o pow. 130 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

150. Działka ew. nr 236/1 o pow. 282 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

151. Działka ew. nr 237/1 o pow. 325 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

152. Działka ew. nr 238/2 o pow. 447 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

153. Działka ew. nr 346/2 o pow. 11 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

154. Działka ew. nr 240/2 o pow. 52 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

155. Działka ew. nr 296/8 o pow. 260 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

156. Działka ew. nr 464/1 o pow. 1979 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

157. Działka ew. nr 472/1 o pow. 57 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

158. Działka ew. nr 480/1 o pow. 20 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

159. Działka ew. nr 481/1 o pow. 495 m2 z obr. 4 Janów, gm. Karczew, droga 2724W.

160. Działka ew. nr 506 o pow. 24 m2 z obr. 25 w Karczewie, droga 2724W.
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161. Działka ew. nr 507 o pow. 17 m2 z obr. 25 w Karczewie, droga 2724W.

162. Działka ew. nr 508 o pow. 2245 m2 z obr. 25 w Karczewie, droga 2724W.

163. Działka ew. nr 55/1 o pow. 337 m2 z obr. 26 w Karczewie, droga 2724W.

164. Działka ew. nr 53 o pow. 2463 m2 z obr. 26 w Karczewie, droga 2724W.

165. Działka ew. nr 19/1 o pow. 1538 m2 z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W.

166. Działka ew. nr 501 o pow. 1651 m2 z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W.

167. Działka ew. nr 502 o pow. 19 m2 z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W.

168. Działka ew. nr 503 o pow. 30 m2 z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W.

169. Działka ew. nr 90 o pow. 1226 m2 z obr. 34 w Karczewie, droga 2724W.

170. Działka ew. nr 3/1 o pow. 53 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

171. Działka ew. nr 64/1 o pow. 145 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

172. Działka ew. nr 65/1 o pow. 318 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

173. Działka ew. nr 4/2 o pow. 2 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

174. Działka ew. nr 66/1 o pow. 144 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

175. Działka ew. nr 5/1 o pow. 2 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

176. Działka ew. nr 67/1 o pow. 137 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

177. Działka ew. nr 6/1 o pow. 1 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

178. Działka ew. nr 9/1 o pow. 2 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

179. Działka ew. nr 68/1 o pow. 82 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

180. Działka ew. nr 72/1 o pow. 22 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

181. Działka ew. nr 7/1 o pow. 1 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

182. Działka ew. nr 69/1 o pow. 26 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

183. Działka ew. nr 8/1 o pow. 26 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

184. Działka ew. nr 71/1 o pow. 24 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

185. Działka ew. nr 10/1 o pow. 10 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

186. Działka ew. nr 73/1 o pow. 86 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.
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187. Działka ew. nr 74/1 o pow. 56 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

188. Działka ew. nr 11/1 o pow. 14 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

189. Działka ew. nr 41/1 o pow. 57 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

190. Działka ew. nr 47/1 o pow. 27 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

191. Działka ew. nr 105/1 o pow. 43 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

192. Działka ew. nr 111/1 o pow. 36 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

193. Działka ew. nr 12/1 o pow. 18 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

194. Działka ew. nr 75/1 o pow. 54 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

195. Działka ew. nr 13/1 o pow. 17 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

196. Działka ew. nr 76/1 o pow. 55 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

197. Działka ew. nr 14/1 o pow. 20 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

198. Działka ew. nr 77/1 o pow. 57 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

199. Działka ew. nr 15/1 o pow. 28 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

200. Działka ew. nr 78/1 o pow. 52 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

201. Działka ew. nr 16/1 o pow. 31 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

202. Działka ew. nr 18/1 o pow. 69 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

203. Działka ew. nr 79/1 o pow. 48 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

204. Działka ew. nr 81/1 o pow. 42 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

205. Działka ew. nr 82/1 o pow. 37 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

206. Działka ew. nr 17/1 o pow. 34 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

207. Działka ew. nr 80/1 o pow. 47 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

208. Działka ew. nr 19/1 o pow. 68 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

209. Działka ew. nr 23/1 o pow. 51 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

210. Działka ew. nr 83/1 o pow. 105 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

211. Działka ew. nr 20/1 o pow. 33 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

212. Działka ew. nr 84/1 o pow. 46 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.
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213. Działka ew. nr 21/1 o pow. 41 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

214. Działka ew. nr 85/1 o pow. 43 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

215. Działka ew. nr 22/1 o pow. 38 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

216. Działka ew. nr 86/1 o pow. 40 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

217. Działka ew. nr 87/1 o pow. 43 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

218. Działka ew. nr 24/1 o pow. 43 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

219. Działka ew. nr 88/1 o pow. 29 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

220. Działka ew. nr 25/1 o pow. 46 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

221. Działka ew. nr 37/1 o pow. 21 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

222. Działka ew. nr 89/1 o pow. 31 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

223. Działka ew. nr 100/1 o pow. 26 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

224. Działka ew. nr 26/1 o pow. 61 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

225. Działka ew. nr 90/1 o pow. 40 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

226. Działka ew. nr 27/1 o pow. 30 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

227. Działka ew. nr 56/1 o pow. 28 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

228. Działka ew. nr 91/1 o pow. 20 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

229. Działka ew. nr 120/1 o pow. 72 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

230. Działka ew. nr 28/1 o pow. 17 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

231. Działka ew. nr 93/1 o pow. 23 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

232. Działka ew. nr 29/1 o pow. 42 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

233. Działka ew. nr 30/1 o pow. 29 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

234. Działka ew. nr 94/1 o pow. 72 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

235. Działka ew. nr 31/1 o pow. 28 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

236. Działka ew. nr 95/1 o pow. 28 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

237. Działka ew. nr 96/1 o pow. 57 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

238. Działka ew. nr 33/1 o pow. 62 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.
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239. Działka ew. nr 34/1 o pow. 49 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

240. Działka ew. nr 97/1 o pow. 65 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

241. Działka ew. nr 35/1 o pow. 53 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

242. Działka ew. nr 98/1 o pow. 59 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

243. Działka ew. nr 36/1 o pow. 24 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

244. Działka ew. nr 99/1 o pow. 60 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

245. Działka ew. nr 38/1 o pow. 35 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

246. Działka ew. nr 101/1 o pow. 98 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

247. Działka ew. nr 39/1 o pow. 23 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

248. Działka ew. nr 102/1 o pow. 39 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

249. Działka ew. nr 40/1 o pow. 24 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

250. Działka ew. nr 103/1 o pow. 42 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

251. Działka ew. nr 104/1 o pow. 36 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

252. Działka ew. nr 42/1 o pow. 26 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

253. Działka ew. nr 106/1 o pow. 36 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

254. Działka ew. nr 43/1 o pow. 24 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

255. Działka ew. nr 107/1 o pow. 36 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

256. Działka ew. nr 44/1 o pow. 32 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

257. Działka ew. nr 108/1 o pow. 34 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

258. Działka ew. nr 45/1 o pow. 31 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

259. Działka ew. nr 109/1 o pow. 35 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

260. Działka ew. nr 46/1 o pow. 30 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

261. Działka ew. nr 110/1 o pow. 38 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

262. Działka ew. nr 48/1 o pow. 28 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

263. Działka ew. nr 112/1 o pow. 36 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

264. Działka ew. nr 49/1 o pow. 31 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.
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265. Działka ew. nr 113/1 o pow. 37 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

266. Działka ew. nr 50/1 o pow. 26 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

267. Działka ew. nr 114/1 o pow. 49 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

268. Działka ew. nr 51/1 o pow. 27 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

269. Działka ew. nr 115/1 o pow. 45 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

270. Działka ew. nr 52/1 o pow. 21 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

271. Działka ew. nr 116/1 o pow. 44 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

272. Działka ew. nr 53/1 o pow. 19 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

273. Działka ew. nr 117/1 o pow. 44 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

274. Działka ew. nr 54/1 o pow. 21 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

275. Działka ew. nr 118/1 o pow. 49 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

276. Działka ew. nr 55/1 o pow. 10 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

277. Działka ew. nr 119/1 o pow. 38 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

278. Działka ew. nr 57/1 o pow. 32 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

279. Działka ew. nr 121/1 o pow. 65 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

280. Działka ew. nr 58/1 o pow. 35 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

281. Działka ew. nr 123/1 o pow. 65 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

282. Działka ew. nr 59/1 o pow. 36 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

283. Działka ew. nr 124/1 o pow. 48 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

284. Działka ew. nr 60/1 o pow. 27 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

285. Działka ew. nr 125/1 o pow. 31 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

286. Działka ew. nr 61/1 o pow. 25 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

287. Działka ew. nr 126/1 o pow. 32 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

288. Działka ew. nr 62/1 o pow. 108 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

289. Działka ew. nr 127/1 o pow. 113 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.

290. Działka ew. nr 63 o pow. 5079 m2 z obr. 35 w Karczewie, droga 2724W.
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291. Działka ew. nr 1/1 o pow. 25 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

292. Działka ew. nr 30/1 o pow. 21 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

293. Działka ew. nr 2/1 o pow. 41 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

294. Działka ew. nr 31/1 o pow. 38 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

295. Działka ew. nr 3/1 o pow. 57 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

296. Działka ew. nr 32/1 o pow. 63 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

297. Działka ew. nr 4/1 o pow. 20 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

298. Działka ew. nr 33/1 o pow. 34 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

299. Działka ew. nr 5/1 o pow. 25 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

300. Działka ew. nr 34/1 o pow. 31 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

301. Działka ew. nr 6/1 o pow. 19 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

302. Działka ew. nr 35/1 o pow. 26 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

303. Działka ew. nr 7/1 o pow. 16 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

304. Działka ew. nr 36/1 o pow. 22 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

305. Działka ew. nr 8/1 o pow. 18 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

306. Działka ew. nr 37/1 o pow. 26 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

307. Działka ew. nr 9/1 o pow. 38 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

308. Działka ew. nr 38/1 o pow. 37 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

309. Działka ew. nr 10/1 o pow. 52 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

310. Działka ew. nr 39/1 o pow. 50 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

311. Działka ew. nr 11/1 o pow. 24 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

312. Działka ew. nr 12/1 o pow. 63 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

313. Działka ew. nr 40/1 o pow. 19 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

314. Działka ew. nr 41/1 o pow. 43 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

315. Działka ew. nr 13/1 o pow. 69 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

316. Działka ew. nr 42/1 o pow. 40 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.
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317. Działka ew. nr 14/

318. Działka ew. nr 43/

319. Działka ew. nr 15/

320. Działka ew. nr 44/

321. Działka ew. nr 16/

322. Działka ew. nr 45/

323. Działka ew. nr 17/

324. Działka ew. nr 46/

325. Działka ew. nr 18/

326. Działka ew. nr 48/

327. Działka ew. nr 19/

328. Działka ew. nr 49/

329. Działka ew. nr 20/

330. Działka ew. nr 50/

331. Działka ew. nr 21/

332. Działka ew. nr 51/

333. Działka ew. nr 22/

334. Działka ew. nr 52/

335. Działka ew. nr 23/

336. Działka ew. nr 25/

337. Działka ew. nr 26/

338. Działka ew. nr 54/

339. Działka ew. nr 58/

340. Działka ew. nr 59/

341. Działka ew. nr 24/

342. Działka ew. nr 57/

o pow. 37 m2 z obr. 38 

o pow. 20 m2 z obr. 38 

o pow. 32 m2 z obr. 38 

o pow. 22 m2 z obr. 38 

o pow. 34 m2 z obr. 38 

o pow. 19 m2 z obr. 38 

o pow. 36 m2 z obr. 38 

o pow. 25 m2 z obr. 38 

o pow. 39 m2 z obr. 38 

o pow. 26 m2 z obr. 38 

o pow. 34 m2 z obr. 38 

o pow. 29 m2 z obr. 38 

o pow. 37 m2 z obr. 38 

o pow. 28 m2 z obr. 38 

o pow. 31 m2 z obr. 38 

o pow. 27 m2 z obr. 38 

o pow. 69 m2 z obr. 38 

o pow. 61 m2 z obr. 38 

o pow. 54 m2 z obr. 38 

o pow. 42 m2 z obr. 38 

o pow. 48 m2 z obr. 38 

o pow. 48 m2 z obr. 38 

o pow. 40 m2 z obr. 38 

o pow. 43 m2 z obr. 38 

o pow. 42 m2 z obr. 38 

o pow. 48 m2 z obr. 38

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W

w Karczewie, droga 2724W
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343. Działka ew. nr 27/1 o pow. 27 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

344. Działka ew. nr 60/1 o pow. 25 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

345. Działka ew. nr 28/1 o pow. 92 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

346. Działka ew. nr 61/1 o pow. 108 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

347. Działka ew. nr 29 o pow. 1866 m2 z obr. 38 w Karczewie, droga 2724W.

348. Działka ew. nr 414/2 o pow. 4300 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

349. Działka ew. nr 336/1 o pow. 66 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

350. Działka ew. nr 346/1 o pow. 3 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

351. Działka ew. nr 347/4 o pow. 11 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

352. Działka ew. nr 914/1 o pow. 6 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

353. Działka ew. nr 915/2 o pow. 29 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

354. Działka ew. nr 348/4 o pow. 55 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

355. Działka ew. nr 214/2 o pow. 2043 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

356. Działka ew. nr 493/1 o pow. 15 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

357. Działka ew. nr 453/1 o pow. 60 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

358. Działka ew. nr 454/3 o pow. 64 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

359. Działka ew. nr 455/1 o pow. 65 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

360. Działka ew. nr 456/1 o pow. 61 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

361. Działka ew. nr 345/1 o pow. 64 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

362. Działka ew. nr 341/1 o pow. 37 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

363. Działka ew. nr 459/3 o pow. 27 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

364. Działka ew. nr 460/2 o pow. 86 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

365. Działka ew. nr 463/1 o pow. 64 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

366. Działka ew. nr 464/1 o pow. 24 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

367. Działka ew. nr 465/3 o pow. 38 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

368. Działka ew. nr 466/1 o pow. 24 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.
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369. Działka ew. nr 467/1 o pow. 15 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

370. działka ew. nr 468/1 o pow. 16 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

371. Działka ew. nr 471/1 o pow. 46 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

372. Działka ew. nr 473/1 o pow. 50 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

373. Działka ew. nr 475/3 o pow. 22 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

374. Działka ew. nr 476/1 o pow. 19 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

375. Działka ew. nr 478/1 o pow. 60 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

376. Działka ew. nr 479/1 o pow. 30 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

377. Działka ew. nr 481/1 o pow. 7 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

378. Działka ew. nr 482/1 o pow. 6 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

379. Działka ew. nr 482/3 o pow. 32 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

380. Działka ew. nr 484/7 o pow. 163 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

381. Działka ew. nr 484/9 o pow. 172 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

382. Działka ew. nr 483 o pow. 718 m2 z obr. Duchnów, gm. Wiązowna, droga 2701W.

383. Działka ew. nr 82/20 o pow. 48 m2 z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza.

384. Działka ew. nr 201 o pow. 210 m2 z obr. 4 w Józefowie, ul. Graniczna.

385. Działka ew. nr 60/4 o pow. 48 m2 z obr. 201 w Otwocku, ul. Majowa.

386. Działka ew. nr 71/27 o pow. 30 m2 z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza.

387. Działka ew. nr 39/1 o pow. 392 m2 z obr. 92 w Otwocku, ul. Warszawska.

388. Działka ew. nr 91/42 o pow. 140 m2 z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza.

389. Działka ew. nr 55/19 o pow. 179 m2 z obr. 189 w Otwocku, ul. Narutowicza.

390. Działka ew. nr 12/1 o pow. 20 m2 z obr. 114 w Otwocku, ul. Majowa.

391. Działka ew. nr 167/10 o pow. 390 m2 z obr. 120 w Otwocku, ul. Majowa.

392. Działka ew. nr 12/5 o pow. 528 m2 z obr. 114 w Otwocku, ul. Majowa.

393. Działka ew. nr 19/1 o pow. 181 m2 z obr. 143 w Otwocku, ul. Poniatowskiego.

394. Działka ew. nr 83/5 o pow. 741 m2 z obr. 124 w Otwocku, ul. Majowa.
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395. Działka ew. nr 189/26 o pow. 59 m2 z obr. 43 w Otwocku, ul. Świderska,.

396. Działka ew. nr 27/1 o pow. 243 m2 z obr. 12 w Otwocku, ul. Kraszewskiego.

397. Działka ew. nr 71/27 o pow. 30 m2 z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza.

398. Działka ew. nr 91/46 o pow. 32 m2 z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza.

399. Działka ew. nr 65/4 o pow. 87 m2 z obr. 6 w Otwocku, ul. Kraszewskiego.

400. Działka ew. nr 71/3 o pow. 9 m2 z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza.

401. Działka ew. nr 188/17 o pow. 106 m2 z obr. 43 w Otwocku, ul. Staszica.

402. Działka ew. nr 91/38 o pow. 46 m2 z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza.

403. Działka ew. nr 37/1 o pow. 137 m2 z obr. 8 w Otwocku, ul. Kołłątaja.

404. Działka ew. nr 25/4 o pow. 2647 m2 z obr. 1 w Otwocku, ul. Kołłątaja.

405. Działka ew. nr 76/1 o pow. 557 m2 z obr. 3 w Otwocku, ul. Kołłątaja.

406. Działka ew. nr 65/9 o pow. 472 m2 z obr. 6 w Otwocku, ul. Kraszewskiego.

407. Działka ew. nr 63/10 o pow. 26 m2 z obr. 4 w Otwocku, ul. Kołłątaja.

408. Działka ew. nr 188/10 o pow. 36 m2 z obr. 43 w Otwocku, ul. Staszica.

409. Działka ew. nr 59/2 o pow. 86 m2 z obr. 18 w Otwocku, ul. Kraszewskiego.

410. Działka ew. nr 188/2 o pow. 108 m2 z obr. 43 w Otwocku, ul. Kołłątaja.

411. Działka ew. nr 143/2 o pow. 543 m2 z obr. 17 w Otwocku, ul. Portowa.

412. Działka ew. nr 12/9 o pow. 278 m2 z obr. 7 w Otwocku, ul. Majowa.

413. Działka ew. 725/2 o pow. 1452 m2 z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W.

414. Działka ew. 13/2 o pow. 6 m2 z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W.

415. Działka ew. 325/1 o pow. 205 m2 z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W.

416. Działka ew. 672/2 o pow. 1031 m2 z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W.

417. Działka ew. 714/4 o pow. 374 m2 z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W.

418. Działka ew. 36 o pow. 7302 m2 z obr. 152 w Otwocku droga 2715W.

419. Działka ew. 2/1 o pow. 1852 m2 z obr. 156 w Otwocku droga 2715W.

420. Działka ew. 2/2 o pow. 916 m2 z obr. 156 w Otwocku droga 2715W.
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421. Działka ew. 2/3 o pow. 1160 m2 z obr. 156 w Otwocku droga 2715W.

422. Działka ew. 58 o pow. 2232 m2 z obr. 156 w Otwocku droga 2715W.

423. Działka ew. 2/1 o pow. 104 m2 z obr. 159 w Otwocku droga 2715W.

424. Działka ew. 2/2 o pow. 3002 m2 z obr. 159 w Otwocku droga 2715W.

425. Działka ew. 2/3 o pow. 23 m2 z obr. 159 w Otwocku droga 2715W.

426. Działka ew. 2/4 o pow. 1433 m2 z obr. 159 w Otwocku droga 2715W.

427. Działka ew. 2/5 o pow. 101 m2 z obr. 159 w Otwocku droga 2715W.

428. Działka ew. 2/6 o pow. 1435 m2 z obr. 159 w Otwocku droga 2715W.

429. Działka ew. 2/7 o pow. 1421 m2 z obr. 159 w Otwocku droga 2715W.

430. Działka ew. 2/8 o pow. 2500 m2 z obr. 159 w Otwocku droga 2715W.

431. Działka ew. 2/9 o pow. 46 m2 z obr. 159 w Otwocku droga 2715W.

432. Działka ew. 1/1 o pow. 49 m2 z obr. 163 w Otwocku droga 2715W.

433. Działka ew. 1/2 o pow. 2322 m2 z obr. 163 w Otwocku droga 2715W.

434. Działka ew. 1/3 o pow. 1369 m2 z obr. 163 w Otwocku droga 2715W.

435. Działka ew. 1/4 o pow. 1749 m2 z obr. 163 w Otwocku droga 2715W.

436. Działka ew. 1/5 o pow. 4262 m2 z obr. 163 w Otwocku droga 2715W.

437. Działka ew. 1/6 o pow. 1135 m2 z obr. 163 w Otwocku droga 2715W.

438. Działka ew. 2 o pow. 380 m2 z obr. 163 w Otwocku droga 2715W.

439. Działka ew. 113/2 o pow. 1934 m2 z obr. Dąbrówka Gm. Celestynów droga 2715W.

440. Działka ew. 1440 o pow. 32.900 m2 z obr. Pogorzel Warszawska Gm. Celestynów droga 

2715W.

441. Działka ew. 673 o pow. 13.394 m2 z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W.

442. Działka ew. 723 o pow. 21.446 m2 z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W.

443. Działka ew. 727 o pow. 1156 m2 z obr. Stara Wieś Gm. Celestynów droga 2715W.

444. Działka ew. 113/2 o pow. 327 m2 z obr. Wiązowna Kościelna Gm. Wiązowna droga 

2705W.
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445. Działka ew. 568/1 o pow. 26 m2 z obr. Wiązowna Kościelna Gm. Wiązowna droga 

2705W.

446. Działka ew. 572/10 o pow. 31 m2 z obr. Wiązowna Kościelna Gm. Wiązowna droga 

2705W.

447. Działka ew. 388 o pow. 34.000 m2 z obr. Wiązowna Kościelna Gm. Wiązowna droga 

2705W.

448. Działka ew. 71/27 o pow. 30 m2 z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza.

449. Działka ew. 91/42 o pow. 140 m2 z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza.

450. Działka ew. 71/7 o pow. 53 m2 z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza.

451. Działka ew. 252 o pow. 65 m2 z obr. 24 w Józefowie, ul. Graniczna.

452. Działka ew. 65/3 o pow. 9 m2 z obr. 35 w Józefowie, ul. 3 Maja.

453. Działka ew. 68/2 o pow. 175 m2 z obr. 35 w Józefowie, ul. 3 Maja.

454. Działka ew. 71/3 o pow. 9 m2 z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza.

455. Działka ew. 55/22 o pow. 75 m2 z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza.

456. Działka ew. 91/13 o pow. 29 m2 z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza.

457. Działka ew. 39/1 o pow. 392 m2 z obr. 92 w Otwocku, ul. Warszawska.

458. Działka ew. 27/1 o pow. 243 m2 z obr. 12 w Otwocku, ul. Kraszewskiego.

459. Działka ew. 43/9 o pow. 1425 m2 z obr. 96 w Otwocku, ul. Żeromskiego.

460. Działka ew. 69/2 o pow. 270 m2 z obr. Malcanów Gm. Wiązowna droga nr 01215.

461. Działka 82/20 o pow. 48 m2 z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza.

462. Działka 448/49 o pow. 126 m2 z obr. Duchnów gm. Wiązowna.

463. Działka 71/27 o pow. 30 m2 z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza.

464. Działka 83/2 o pow. 627 m2 z obr. Boryszew gm. Wiązowna droga nr 12010.

465. Działka 61/1 o pow. 92 m2 z obr. 201 w Otwocku, ul. Majowa.

466. Działka 71/1 o pow. 53 m2 z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza.

467. Działka 580/3 i 575/7 o łącznej pow. 1781 m2 z obr. Kąck.

468. Działka 65/6 o pow. 128 m2 z obr. 94 w Otwocku, ul. Warszawska.
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469. Działka 12/5 o pow. 528 m2 z obr. 120 w Otwocku, ul. Majowa.

470. Działka 167/10 o pow. 390 m2 z obr. 120 w Otwocku ul. Majowa.

471. Działka 29/4 o pow. 121 m2 z obr. 50 w Otwocku, ul. Poniatowskiego.

472. Działka 65/4 o pow. 87 m2 z obr. 6 w Otwocku, ul. Kraszewskiego.

473. Działka 57/1 o pow. 107 m2 z obr. 121 w Otwocku, ul. Majowa.

474. Działka 49/10 o pow. 95 m2 z obr. 186 w Otwocku, ul. Narutowicza.

475. Działka 91/51 o pow. 66 m2 z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza.

476. Działka 91/31 o pow. 28 m2 z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza.

477. Działka 82/10 o pow. 35 m2 z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza.

478. Działka 71/20 o pow. 5 m2 z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza.

479. Działka 49/7 o pow. 18 m2 z obr. 186 w Otwocku, ul. Narutowicza.

480. Działka 45/16 o pow. 84 m2 z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza.

481. Działka 82/9 o pow. 48 m2 z obr. 48 m2 w Otwocku, ul. Narutowicza.

482. Działka 225/1 o pow. 15 m2 z obr. 259 w Otwocku, ul. Narutowicza.

483. Działka 224/1 o pow. 56 m2 z obr. 259 w Otwocku, ul. Narutowicza.

484. Działka 222/1 o pow. 21 m2 z obr. 259 w Otwocku, ul. Narutowicza.

485. Działka 82/18 o pow. 3 m2 z obr. 193 w Otwocku, ul. Narutowicza.

486. Działka 28/1 o pow. 815 m2 z obr. 97 w Otwocku, ul. Reymonta.

487. Działka 188/17 o pow. 106 m2 z obr. 43 w Otwocku, ul. Staszica.

488. Działka 91/46 o pow. 32 m2 z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza.

489. Działka 55/25 o pow. 1 m2 z obr. 189 w Otwocku, ul. Narutowicza

490. Działka 91/20 o pow. 92 m2 z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza.

491. Działka 91/20 o pow. 92 m2 z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza.

492. Działka 55/9 o pow. 39 m2 z obr. 189 w Otwocku, ul. Narutowicza.

493. Działka 45/20 o pow. 8 m2 z obr. 189 w Otwocku, ul. Narutowicza.

494. Działka 91/21 o pow. 80 m2 z obr. 185 w Otwocku, ul. Narutowicza.
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495. Działka 71/31 o pow. 7 m2 z obr. 187 w Otwocku, ul. Narutowicza.

496. Działka 174/5 o pow. 260 m2 z obr. 79 w Otwocku ul. Reymonta.

497. Działka 54/2 o pow. 226 m2 z obr. 98 w Otwocku ul. Warszawska.

498. Działka 215/4 o pow. 3682 m2 z obr. 104 w Otwocku ul. Majowa w Otwocku.

499. Działka 75/1 o pow. 13 m2 z obr. 106 w Otwocku ul. Majowa.

500. Działka 69/4 o pow. 112 m2 z obr. 108 w Otwocku ul. Majowa.

501. Działka 25/3 o pow. 209 m2 z obr. 134 w Otwocku ul. Batorego.

502. Działka 1/2 o pow. 161 m2 z obr. 139 w Otwocku, ul. Matejki.

503. Działka 1/3 o pow. 160 m2 z obr. 139 w Otwocku ul. Matejki.

504. Działka 1/8 o pow. 162 m2 z obr. 139 w Otwocku ul. Matejki.

505. Działka 2 o pow. 11518 m2 z obr. 141 w Otwocku ul. Karczewska.

506. Działka 26/2 o pow. 732 m2 z obr. 147 w Otwocku ul. Narutowicza.

507. Działka 114/2 o pow. 180 m2 z obr. 22 w Otwocku ul. Batorego.

508. Działka 2/2 o pow. 1518 m2 z obr. 33 w Otwocku ul. Kraszewskiego.

509. Działka 189/8 o pow. 9 m2 z obr. 43 w Otwocku ul. Świderska.

510. Działka 189/23 o pow. 94 m2 z obr. 43 w Otwocku ul. Świderska.

511. Działki 9/7 o pow. 1149 m2 i 9/8 o pow. 8499 m2 z obr. 45 w Otwocku ul. Wawerska.

512. Działka 62/5 o pow. 551 m2 z obr. 46 w Otwocku ul. Andriollego.

513. Działka 68/1 o pow. 586 m2 z obr. 46 w Otwocku ul. Poniatowskiego.

514. Działki 1/3 o pow. 40 m2, 1/4 o pow. 12 m2 i 6/6 o pow. 77 m2 z obr. 49 w Otwocku ul. 

Karczewska.

515. Działka 1/5 o pow. 9 m2 z obr. 49 w Otwocku ul. Karczewska.

516. Działka 65/2 o pow. 755 m2 z obr. 94 w Otwocku ul. Czaplickiego.

517. Działka 67/2 o pow. 1251 m2 z obr. 94 w Otwocku ul. Warszawska.

518. Działka 60/5 o pow. 27 m2 z obr. 95 w Otwocku ul. Warszawska.

519. Działka 38/1 o pow. 47 m2 z obr. 192 w Otwocku ul. Narutowicza.
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520. Działka 23/3 o pow. 200 m2 z obr. 12 w Otwocku ul. Kraszewskiego.

521. Działka 23/5 o pow. 149 m2 z obr. 12 w Otwocku ul. Kraszewskiego.

522. Działka 37/2 o pow. 35 m2 z obr. 17 w Otwocku ul. Portowa.

523. Działka 1/5 o pow. 818 m2 z obr. 49 w Józefowie ul. Sikorskiego.

524. Działka 91/28 o pow. 38 m2 z obr. 185 w Otwocku ul. Narutowicza.

525. Działka 55/33 o pow. 7 m2 z obr. 189 w Otwocku ul. Narutowicza.

526. Działka 82/11 o pow. 94 m2 z obr. 193 w Otwocku ul. Narutowicza.

527. Działka 44/2 o pow. 54 m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271.

528. Działka 93/4 o pow. 55 m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271.

529. Działka 440/2 o pow. 393 m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271.

530. Działka 61/2 o pow. 49 m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel dr. 36271.

531. Działka 156/8 o pow. 141 m2 z obr. 16 w Otwocku ul. Sołecka.

532. Działka 20/2 o pow. 163 m2 z obr. 128 w Otwocku ul. Majowa- udział 1/3 części.

533. Działka 45/11 o pow. 9 m2 z obr. 190 w Otwocku ul. Narutowicza.

534. Działka 95/7 o pow. 57 m2 z obr. 47 w Otwocku ul. Przewoska.

535. Działka 91/22 o pow. 60 m2 z obr. 185 w Otwocku ul. Narutowicza.

536. Działka 91/49 o pow. 46 m2 z obr. 185 w Otwocku ul. Narutowicza .

537. Działka 55/27 o pow. 6 m2 z obr. 183 w Otwocku ul. Narutowicza.

538. Działka 381/2 o pow. 216 m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel.

539. Działka 27/2 o pow. 213 m2 z obr. 54 w Otwocku ul. Żeromskiego.

540. Działka 27/3 o pow. 245 m2 z obr. 54 w Otwocku ul. Żeromskiego.

541. Działka 95/5 o pow. 80 m2 z obr. 47 w Otwocku ul. Przewoska.

542. Działka 68/1 o pow. 107 m2 z obr. 35 w Józefowie ul. 3 Maja.

543. Działka 63/8 o pow. 14 m2 z obr. 35 w Józefowie ul. 3 Maja.

544. Działka 376/2 o pow. 79 m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel.

545. Działka 79/2 o pow. 64 m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel.
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546. Działka 91/6 o pow. 36 m2 Otwock ul. Narutowicza.

547. Działka 226/1 o pow. 7 m2 oraz nr 227/1 o pow. 78m2 z obr. 259 w Otwocku ul. 

Narutowicza.

548. Działka 143/4 o pow. 97 m2 z obr. 17 w Otwocku ul. Portowa.

549. Działka 141/1 o pow. 52 m2 z obr. Brzezinka gm. Karczew droga powiatowa nr 01230

550. Działka 142/1 o pow. 32 m2 z obr. Brzezinka gm. Karczew droga powiatowa nr 01230.

551. Działka 448/2 i nr 451/2 o łącznej pow. 590 m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel droga 

powiatowa nr 36271.

552. Działka 72/11 o pow. 183 m2 z obr. 42 w Józefowie .

553. Działka 449/2 o pow. 780 m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel.

554. Działka 452/1 o pow. 213 m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel.

555. Działka 642/5 o pow. 81 m2 z obr. Górki gm. Osieck.

556. Działka 18/1 o pow. 3273 m2 z obr. Górki gm. Osieck.

557. Działka 478/1 o pow. 2085 m2 z obr. Górki gm. Osieck.

558. Działka 641/1 o pow. 301 m2 z obr. Górki gm. Osieck.

559. Działka 642/3 o pow. 122 m2 z obr. Górki gm. Osieck.

560. Działka 666/1 o pow. 370 m2 z obr. Górki gm. Osieck.

561. Działka 693/1 o pow. 207 m2 z obr. Górki gm. Osieck.

562. Działka 694/1 o pow. 250 m2 z obr. Górki gm. Osieck.

563. Działka 774/1 o pow. 1580 m2 z obr. Górki gm. Osieck.

564. Działka 667/1 o pow. 292 m2 z obr. Górki gm. Osieck.

565. Działka 776/1 o pow. 548 m2 z obr. Górki gm. Osieck.

566. Działka 38/12 o pow. 19 m2 z obr. 192 w Otwocku.

567. Działka 55/12 o pow. 54 m2 z obr. 189 w Otwocku.

568. Działka 45/18 o pow. 33 m2 z obr. 190 w Otwocku.

569. Działka 103/1 o pow. 4502 m2 z obr. 48 w Otwocku.

570. Działka 1/4 o pow. 27 m2 z obr. 45 w Józefowie.
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571. Działka 34/1 o pow. 544 m2 z obr. 50 w Otwocku.

572. Działka 90/1 o pow. 14 m2 z obr. Czarnowiec gm. Osieck.

573. Działka 45/24 o pow. 21 m2 z obr. 190 w Otwocku.

574. Działka 293 o pow. 15.600 m2 z obr. Glinianka gm. Wiązowna.

575. Działka 287 o pow. 18.400 m2 z obr. Poręby gm. Wiązowna.

576. Działka 114 o pow.9100 m2 z obr. Kruszówiec gm. Wiązowna.

577. Działka 5/1 o pow. 300 m2 z obr. 137 w Otwocku.

578. Działka 189/24 o pow. 29 m2 z obr. 43 w Otwocku.

579. Działka 45/5 o pow. 262 m2 z obr. 20 w Józefowie.

580. Działka 189/6 o pow. 33 m2 z obr. 43 w Otwocku.

581. Działka 57/2 o pow. 209 m2 z obr. 98 w Otwocku.

582. Działka 71/25 o pow. 7 m2 z obr. 187 w Otwocku.

583. Działka 55/12 o pow. 54 m2 z obr. 189 w Otwocku.

584. Działka 45/18 o pow. 33 m2 z obr. 190 w Otwocku.

585. Działka 38/12 o pow. 19 m2 z obr. 192 w Otwocku.

586. Działka 68/5 o pow. 148 m2 z obr. 35 w Józefowie.

587. Działka 65/12 o pow. 1575 m2 z obr. 35 w Józefowie.

588. Działka 83 o pow. 13.700 m2 z obr. Góraszka gm. Wiązowna.

589. Działka 32/1 o pow. 39 m2 z obr. 173 w Otwocku.

590. Działka 33/1 o pow. 26 m2 z obr. 173 w Otwocku.

591. Działka 34/1 o pow. 26 m2 z obr. 173 w Otwocku.

592. Działka 213/2 o pow. 64 m2 z obr. 259 w Otwocku.

593. Działka 215 o pow. 96 m2 z obr. 4 w Józefowie.

594. Działka 111 o pow. 322 m2 z obr. 11 w Józefowie.

595. Działka 23 o pow. 105 m2 z obr. 20 w Józefowie.

596. Działka 63/9 o pow. 7507 m2 z obr. 46 w Otwocku.
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597. Działka 63/2 o pow. 294 m2 z obr. 46 w Otwocku.

598. Działka 63/5 o pow. 472 m2 z obr. 46 w Otwocku.

599. Działka 60/2 o pow. 289 m2 z obr. Teresin gm. Kołbiel.

600. Działka 2320 o pow. 10779 m2 z obr. Kołbiel gm. Kołbiel.

601. Działka 62/5 o pow. 551 m2 z obr. 46 w Otwocku.

602. Działka 312 o pow. 10.800 m2 z obr. Wola Karczewska gm. Wiązowna.

603. Działka 206 o pow. 16.000 m2 z obr. Wola Karczewska gm. Wiązowna.

604. Działka 429 o pow. 3000 m2 z obr. Boryszew gm. Wiązowna.

605. Działka 143 o pow. 2200 m2 z obr. Boryszew gm. Wiązowna.

606. Działka 55/5 o pow. 2833 m2 z obr. 108 w Otwocku.

607. Działka 123/1 o pow. 913 m2 z obr. Poręby gm. Wiązowna.

608. Działka 628 opow. 8857 m2 z obr. Pogorzel Warszawska gm. Celestynów.

609. Działka 927 o pow. 4633 m2 z obr. Pogorzel Warszawska gm. Celestynów.

610. Działka 1/2 o pow. 7089 m2 z obr. 33 w Otwocku.

611. Działka 115/1 o pow. 5 m2 z obr. 20 w Józefowie.

612. Działka 32/10 o pow. 164 m2 z obr. Góraszka gm. Wiązowna.

613. Działka ew. nr 1/8 o pow. 9226 m2 z obr. 49 w Józefowie.

614. Działka ew. nr 1/11 o pow. 439 m2 z obr. 49 w Józefowie.

615. Działka ew. nr 5/4 o pow. 19 m2 z obr. 49 w Józefowie.

616. Działka ew. nr 17/4 o pow. 9 m2 z obr. 49 w Józefowie.

617. Działka ew. nr 17/6 o pow. 10 m2 z obr. 49 w Józefowie.

618. Działka ew. nr 25/1 o pow. 17 m2 z obr. 49 w Józefowie.

619. Działka ew. nr 25/3 o pow. 334 m2 z obr. 49 w Józefowie.

620. Działka ew. nr 27/2 o pow. 52 m2 z obr. 49 w Józefowie.

621. Działka ew. nr 31/2 o pow. 695 m2 z obr. 49 w Józefowie.

622. Działka ew. nr 32/2 o pow. 108 m2 z obr. 49 w Józefowie.
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623. Działka ew. nr 37/1 o pow. 859 m2 z obr. 49 w Józefowie.

624. Działka ew. nr 1/2 o pow. 66 m2 z obr. 49 w Józefowie.

625. Działka ew. nr 1/4 o pow. 689 m2 z obr. 49 w Józefowie.

626. Działka ew. nr 1/6 o pow. 645 m2 z obr. 49 w Józefowie.

627. Działka ew. nr 22 o pow. 323 m2 z obr. 49 w Józefowie.

628. Działka ew. nr 26 o pow. 1463 m2 z obr. 49 w Józefowie.

629. Działka ew. nr 30/1 o pow. 2618 m2 z obr. 49 w Józefowie.

630. Działka ew. nr 30/2 o pow. 2846 m2 z obr. 49 w Józefowie.

631. Działka ew. nr 36 o pow. 367 m2 z obr. 49 w Józefowie.

632. Działka ew. nr 1/10 o pow. 5635 m2 z obr. 258 w Otwocku.

633. Działka ew. nr 27/7 o pow. 46 m2 z obr. 101 w Otwocku.

634. Działka ew. nr 38/2 o pow. 30 m2 z obr. 101 w Otwocku.

635. Działka ew. nr 61/4 o pow. 1673 m2 z obr. 101 w Otwocku.

636. Działka ew. nr 66/1 o pow. 5850 m2 z obr. 101 w Otwocku.

637. Działka ew. nr 69/2 o pow. 206 m2 z obr. 101 w Otwocku.

638. Działka ew. nr 27/1 o pow. 12 m2 z obr. 101 w Otwocku.

639. Działka 48/2 o pow. 17.400 m2 z obr. Władzin droga 36267.

640. Działka 87 o pow. 13000 m2 z obr. Rudno droga 36267.

641. Działka 38 o pow. 15.700 m2 z obr. Bolesławów droga 2709W.

642. Działka 233 o pow. 27.800 m2 z obr. Dziechciniec droga 2709W.

643. Działka 326 o pow. 14.000 m2 z obr. Glinianka droga 2709W.

644. Działka 324 o pow. 14.600 m2 z obr. Malcanów droga 2709 W.

645. Działka 176 o pow. 5500 m2 z obr. Żanęcin droga 2709W.

646. Działka 214 o pow. 2900 m2 z obr. Żanęcin droga 2709W.

647. Działka 215 o pow. 5000 m2 z obr. Żanęcin droga 2709W.

648. Działka 647 o pow. 5300 m2 z obr. Duchnów droga 2707W.
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649. Działka 1430 o pow. 34.044 m2 z obr. Celestynów droga 2714W.

650. Działka 1431 o pow. 22.414 m2 z obr. Celestynów droga 2714W.

651. Działka 1435 o pow. 13.764 m2 z obr. Żanęcin droga 2714W.

652. Działka 60 o pow. 3200 m2 z obr. Czarnówka droga 01218.

653. Działka 337 o pow. 2500 m2 z obr. Glinianka droga 01218.

654. Działka 252 o pow. 2100 m2 z obr. Tabor droga 1225.

655. Działka 994 o pow. 11.567 m2 z obr. Celestynów droga 01225.

656. Działka 381 o pow. 80 m2 z obr. Zakręt droga 2702W (1208).

657. Działka 293 o pow. 8555 m2 z obr. Celestynów droga 2717W.

658. Działka 684 o pow. 14278 m2 z obr. Celestynów droga 2717W.

659. Działka 685/1 o pow. 1580 m2 z obr. Celestynów droga 2717W.

660. Działka 1434 o pow. 8073 m2 z obr. Celestynów droga 2717W.

661. Działka 364 o pow. 1300 m2 z obr. Jatne droga 2715W.

662. Działka 1436 o pow. 15.740 m2 z obr. Celestynów droga 2715W.

663. Działka 39 o pow. 120 m2 z obr. 36 w Józefowie ul. 3 Maja.

664. Działka 1540 o pow. 2900 m2 z obr. Ponurzyca droga 2744W.

665. Działka 94 o pow. 9600 m2 z obr. Wola Karczewska droga 2710W.

666 . Działka 1/1 o pow. 1127 m2 z obr. 42 w Otwocku ul. Kołłątaja.

667. Działka 1/2 o pow. 776 m2 z obr. 42 w Otwocku ul. Kołłątaja.

668 . Działka 238/1 o pow. 127 m2 z obr. Majdan droga 2701W.

669. Działka 238/2 o pow. 11300 m2 z obr. Majdan droga 2701W.

670. Działka 148 o pow. 6000 m2 z obr. Dyzin droga 2715W.

671. Działka 149 o pow. 4500 m2 z obr. Dyzin droga 2715W.

672. Działka 659 o pow. 23800 m2 z obr. Glina droga 2713W.

673. Działka 672/1 o pow. 3892 m2 z obr. Stara Wieś droga 2713W.

674. Działka 663 o pow.5255 m2 z obr. Glina droga 2713W.
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675. Działka 157 o pow. 14383 m2 z obr. Celestynów droga 2713W.

676. Działka 54 o pow. 3100 m2 z obr. Glina droga 2713W.

677. Działka 686 o pow. 3261 m2 z obr. Celestynów droga 2718W.

678. Działka 294/15 o pow. 303 m2 obr. Janów droga 01230.

679. Działka 294/11 obr. Janów droga 01230.

680. Działka 294/13 obr. Janów droga 01230.

681. Działka 295/3 obr. Janów droga 01230.

682. Działka 511 o pow. 55 m2 z obr. Karczew Miasto ul. Kard. Wyszyńskiego.

683. Działka 501 o pow. 10611 m2 z obr. Karczew Miasto ul. Kard. Wyszyńskiego.

684. Działka 117/2 o pow. 451 m2 z obr. Sępochów droga 36266.

685. Działka 5 o pow. 1500 m2 z obr. Izabela droga 01208.

686 . Działka 355 o pow. 14400 m2 z obr. Zakręt droga 01208.

687. Działka 39/6 o pow. 68 m2 z obr. Góraszka gm. Wiązowna.

688 . Działka 233/2 o pow. 26m2 z obr. 259 w Otwocku ul. Narutowicza.

689. Działka 64/1 o pow. 52m2 z obr. 206 w Otwocku ul. Majowa.

690. Działka 91/35 o pow. 26m2 z obr. 185 w Otwocku ul. Narutowicza.

691. Działka 68/2 o pow. 69m2 z obr. Radachówka gm. Kołbiel droga 02739W.

692. Działka 545 o pow. 2,3100 m2 z obr. Wola Karczewska gm. Wiązowna droga 01218.

693. Działka 230/3 o pow. 44m2 z obr. 259 w Otwocku ul. Narutowicza.

694. Działka 55/16 o pow. 54m2 z obr. 189 w Otwocku ul. Narutowicza.

695. Działka 21/1 o pow. 71m2 z obr. 214 w Otwocku ul. Majowa.

696. Działka ew. nr 322/5 o pow. 312 m2 z obr. Izabela gm. Wiązowna.

697. Działka ew. nr 79/5 o pow. 227 m2 z obr. Izabela gm. Wiązowna.

698. Działka ew. nr 80/5 o pow. 149 m2 z obr. Izabela gm. Wiązowna.

699. Działka ew. nr 78/30 o pow. 32 m2 z obr. Izabela gm. Wiązowna.

700. Działka ew. nr 78/34 o pow. 116 m2 z obr. Izabela gm. Wiązowna .
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701. Działka ew. nr 2/3 o pow. 170m2 z obr. 83 w Otwocku ul. Narutowicza.

702. Działka ew. nr 12/7 o pow. 26m2 z obr. 51 w Otwocku.

703. Działka ew. nr 12/9 o pow. 86m2 z obr. 51 w Otwocku.

704. Działka ew. nr 11/2 o pow. 160m2 z obr. 93 w Otwocku.

705. Działka ew. nr 12/2 o pow. 348m2 z obr. 93 w Otwocku.

706. Działka ew. nr 37/5 o pow. 66m2 z obr. 93 w Otwocku.

707. Działka ew. nr 42/6 o pow. 392m2 z obr. 92 w Otwocku.

708. Działka ew. nr 42/8 o pow. 13m2 z obr. 92 w Otwocku.

709. działka ew. nr 48/2 o pow. 557m2 z obr. 94 w Otwocku.

710. Działka ew. nr 52/1 o pow. 24m2 z obr. 94 w Otwocku.

711. Działka ew. nr 35/4 o pow. 191m2 z obr. 93 w Otwocku.

712. Działka ew. nr 2/3 o pow. 36m2 z obr. 55 w Otwocku.

713. Działka ew. nr 1/1 o pow. 12m2 z obr. 51 w Otwocku.

714. Działka ew. nr 41/1 o pow. 138m2 z obr. 52 w Otwocku.

715. Działka ew. nr 34/11 o pow. 16m2 z obr. 52 w Otwocku.

716. Działka ew. nr 54/22 o pow. 9m2 z obr. 55 w Otwocku.

717. Działka ew. nr 1/1 o pow. 42m2 z obr. 55 w Otwocku.

718. Działka ew. nr 56/15 o pow. 58m2 z obr. 55 w Otwocku.

719. Działka ew. nr 55/11 o pow. 1m2 z obr. 55 w Otwocku.

720. Działka ew. nr 34/13 o pow. 28m2 z obr. 52w Otwocku.

721. Działka ew. nr 53/1 o pow. 147m2 z obr. 55 w Otwocku.

722. Działka ew. nr 54/20 o pow. 10m2 z obr. 55 w Otwocku.

723. Działka ew. nr 55/13 o pow. 21m2 z obr. 55 w Otwocku.

724. Działka 95/13 o pow. 122 m2 obr. 189 ul. Przewoska w Otwocku.

725. Działka 207 o pow. 129 m2 obr. 4 ul. Graniczna w Józefowie.

726. Działka 214 o pow. 124 m2 obr. 4 ul. Graniczna w Józefowie.
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727. Działka 108 o pow. 416 m2 obr. 11 ul. Graniczna w Józefowie.

728. Działka 110 pow. 415 m2 obr. 11 ul. Graniczna w Józefowie.

729. Działka 25/2 o pow. 1100 m2 obr. Dziechciniec gm. Wiązowna dr 01214.

730. Działka 22/1 o pow. 12 m2 obr. 173 ul. Narutowicza Otwock.

731. Działka 228/1 o pow. 31 m2 obr. 259 ul. Narutowicza Otwock.

732. Działka 191/2 o pow. 7 m2 obr. 260 ul. Narutowicza Otwock.

733. Działka 212/1 o pow. 9 m2 obr. 260 ul. Narutowicza Otwock.

734. Działka 45/23 o pow. 48 m2 obr. 190 ul. Narutowicza Otwock.

735. Działka 55/7 o pow. 48 m2 obr. 189 ul. Narutowicza Otwock.

736. Działka 45/6 o pow. 16 m2 obr. 190 ul. Narutowicza Otwock.

737. Działka 150/1 o pow. 433 m2 obr. Stara Wieś Druga droga 36274 gm. Kołbiel.

738. Działka 150/2 o pow. 544 m2 obr. Stara Wieś Druga droga 36274 gm. Kołbiel.

739. Działka 150/3 o pow. 2394 m2 obr. Stara Wieś Druga droga 36274 gm. Kołbiel.

740. Działka 150/4 o pow. 1704 m2 obr. Stara Wieś Druga droga 36274 gm. Kołbiel.

741. Działka 150/5 o pow. 304 m2 obr. Stara Wieś Druga droga 36274 gm. Kołbiel.

742. Działka 150/6 o pow. 1468 m2 obr. Stara Wieś Druga droga 36274 gm. Kołbiel.

743. Działka 641 o pow. 9700 m2 obr. Chrosna droga 36276 gm. Kołbiel.

744. Działka 525 o pow. 8300 m2 obr. Karpiska droga 36276 gm. Kołbiel.

745. Działka 25/1 o pow. 66 m2 obr. 173 ul. Narutowicza Otwock.

746. Działka 24/1 o pow. 37 m2 obr. 173 ul. Narutowicza Otwock.

747. Działka 65/5 o pow. 190 m2 obr. 35 ul. Majowa Otwock.

748. Działka 212 o pow. 125 m2 obr. 4 ul. Graniczna Józefów.

749. Działka 103 o pow. 320 m2 obr. 11 ul. Graniczna Józefów.

750. Działka 685 o pow. 400 m2 obr. Gadka droga gm. Kołbiel.

751. Działka 55/10 o pow. 51 m2 obr. 169 ul. Narutowicza Otwock.

752. Działka 145 o pow. 3200 m2 obr. Dobrzyniec droga 2245W gm. Wiązowna.
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753. Działka 627 o pow. 14.000 m2 obr. Rudzienko droga 2245W gm. Kołbiel.

754. Działka 99 o pow. 15.600 m2 obr. Pęclin droga 2708W gm. Wiązowna.

755. Działka 234 o pow. 8300 m2 obr. Dziechciniec droga 2708W gm. Wiązowna.

756. Działka 38/3 o pow. 300 m2 obr. 192 ul. Narutowicza Otwock.

757. Działka 75/3 o pow. 719 m2 obr. Michałówek droga 2701W gm. Wiązowna.

758. Działka 45 o pow. 7200 m2 obr. Michałówek droga 2701W gm. Wiązowna.

759. Działka 167 o pow. 9100 m2 obr. Lasek gm. Celestynów.

760. Działka 188/5 o pow. 33 m2 obr. 43 ul. Staszica Otwock.

761. Działka 188/7 o pow. 67 m2 obr. 43 ul. Staszica Otwock.

762. Działka 188/8 o pow. 33 m2 obr. 43 ul. Staszica Otwock.

763. Działka 188/16 o pow. 78 m2 obr. 43 ul. Staszica Otwock.

764. Działka 69/5 o pow. 194 m2 obr. Boryszew gm. Wiązowna.

765. Działka 673/1 o pow. 14.680 m2 obr. Stara Wieś droga 01219 gm. Celestynów.

766. Działka 2/1 o pow. 4779 m2 obr. 33 ul. Kraszewskiego Otwock.

767. Działki 96/1 o pow. 13m2,73/1 o pow. 88m2 oraz 73/2 o pow. 54m2 z obr. 2- Czarnowiec 

gm. Osieck.
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Załącznik nr 2

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. złożono bądź uzupełniano 

wnioski do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji stwierdzających nabycie przez 

Powiat Otwocki prawa własności nieruchomości stanowiących drogi publiczne

1. Działki ew. nr 1089/1 o pow. 4,2800 ha z obr. 15 Ponurzyca gm. Celestynów.

2. Działki ew. nr 322 o pow. 2,7700 ha i nr 653 o pow. 0,3600 ha z obr. 8 Glinianka oraz nr
156 o pow. 3,1400 ha z obr. 20 Rzakta gm. Wiązowna.

3. Działki ew. nr 360/1 o pow. 0,3900 ha z obr. 5 Jatne gm. Celestynów.

4. Działki ew. nr 628 o pow. 0,8857 ha i nr 927 o pow. 0,4633 ha z obr. 10 Pogorzel gm.
Celestynów.

5. Działki ew. nr 560 o pow. 1,7600 ha z obr. 11 Kąck i nr 302 o pow. 0,7400 ha z obr. 21 
Wiązowna Gminna gm. Wiązowna.

6 . Działka ew. nr 686 o pow. 0,3261 ha z obr. 1 Celestynów gm. Celestynów.

7. Działki ew. nr 1608/2 o pow. 1,2300 ha z obr. 11 Regut gm. Celestynów.

8 . Działka ew.nr 233 o pow. 2,7800 ha z obr. 6 Dziechciniec, nr 32 o pow. 4,1500 ha z obr. 
14 Lipowo gm. Wiązowna.

9. Działka ew. nr 59/7 o pow. 0,0744 ha z obr. 41 w Otwocku ul. Kołłątaja.

10. Działka ew. nr 116 o pow. 0,0323ha z obr. 11 w Józefowie ul. Graniczna.

11. Działki ew. nr 114 o pow. 0,0321 ha z obr. 11 oraz nr 143 o pow. 0,0096 ha z obr. 5.ul.
Graniczna w Józefowie.

12. Działki ew. nr 1/1 o pow. 0,0094 ha z obr. 44 oraz nr 123/1 o pow. 0,0946 ha z obr. 43 
ul. 3 Maja w Józefowi.

13. Działki ew. nr 1128/1 o pow. 0,0600 ha z obr. 12 -  Kąty, nr 70/2 o pow. 0,1300 ha z obr. 
Chrząszczówka, nr 380 o pow. 1,0400 ha z obr. Chrząszczówka, nr 540 o pow. 0,3000 ha 
z obr. Człekówka gm. Kołbiel droga powiatową Nr 2743W Człekówka- Kąty- Antoninek 
w miejscowościach Kąty, Chrząszczówka i Człekówka gm. Kołbiel.

14. Działka nr 220/2 o pow. 0,0031 ha z obr. 260 ul. Narutowicza w Otwocku.

15. Działka ew. nr 21 o pow. 0,0106 ha z obr. 20 ul. 3 Maja w Józefowie.

16. Działka ew. nr 1/5 o pow.0,0097 ha z obr. 20 ul. 3 Maja w Józefowie.

17. Działka ew. nr 13 o pow. 0,0077 ha z obr. 20 ul. 3 Maja w Józefowie.

18. Działka ew. nr 16 o pow. 0,0080 ha z obr. 20 ul. 3 Maja w Józefowie.

19. Działka ew. nr 22/2 o pow. 0,0440 ha z obr. Jatne gm. Celestynów droga publiczna 
powiatowa Nr 2716W Dyzin-Ostrowik.

20. Działka ew. nr 57/3 o pow. 0,0060 ha z obr. 121 ul. Majowa w Otwocku.
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21. Działka ew. nr 57/2 o pow. 0,0050 ha z obr. 121 ul. Majowa w Otwocku.

22. Działki ew. nr 33/8 , 33/10 oraz 33/12 o łącznej pow. 0,0535 ha z obr. Góraszka gm.
Wiązowna.

23. Działka ew. nr 521 o pow. 0,1800 ha z obr. Człekówka gm. Kołbiel.

24. Działki ew. nr 51/5, nr 51/4 oraz nr 51/7 o łącznej pow. 1,1135 ha z obr. Osieck gm.
Osieck.

25. Działki ew. nr 145 oraz nr 16 o łącznej pow. 3,2200 ha z obr. Dobrzyniec gm. Kołbiel.

26. Działki ew. nr 1935 oraz nr 627 o łącznej pow. 2,2600 ha z obr. Rudzienko gm. Kołbiel.

27. Działka ew. nr 138 o pow. 0,9000 ha z obr. Antoninek gm. Kołbiel.

28. Działka ew. nr 567, nr 1395/3 oraz nr 1395/1 o łącznej pow. 2,1700 ha z obr. Osieck gm.
Osieck.

29. Działka ew. nr 1100 o pow. 1,8100 ha z obr. Kąty gm. Kołbiel.

30. Działka ew. nr 206 o pow. 0,5200 ha z obr. Nowa Wieś gm. Kołbiel.

31. Działka ew. nr 259 o pow. 1,5000 ha z obr Bocian gm. Kołbiel.

32. Działka ew. nr 129 o pow. 0,7800 ha z obr. Teresin gm. Kołbiel.

33. Działka ew. nr 2846 o pow. 1,2200 ha z obr. Rudzienko gm. Kołbiel.

34. Działka ew. nr 213/1 o pow. 0,0913 ha z obr. Poręby gm. Wiązowna.

35. Działka ew. nr 2/1 o pow. 0,0035 ha z obr. 108 w Otwocku.

36. Działka ew. nr 69/7 o pow. 0,1624 ha z obr. 108 w Otwocku.

37. Działkę ew. nr 686 o pow. 0,3261 ha z obr. 1 gm. Celestynów.

38. Działka ew. nr 179 o pow. 1,7100 ha z obr. Wola Ducka, nr 386/1 o pow. 1,6200 ha z
obr. Wola Ducka, nr 230 o pow. 1,3100 ha z obr. Wola Karczewska gm. Wiązowna.

39. Działka nr 116/2 o pow. 229m2 z obr. Sępochów gm. Kołbiel.

40. Działka ew. nr 167 o pow. 9100m2 oraz nr 277 o pow. 3200m2 z obr. Lasek gm. 
Celestynów.

41. Działka ew. nr 234 o pow. 500m2 z obr. Dobrzyniec gm. Wiązowna.

42. Działka ew. nr 589 o pow. 4m2 z obr. 9 w Karczewie.

43. Działka ew. nr 511 o pow. 55m2 z obr. 4 w Karczewie.

44. Działka ew. nr 501 o pow. 10611m2 z obr. 4 w Karczewie.

45. Działka 82/19 o pow. 28m2 z obr. 193 w Otwocku.

46. Działka ew. nr 37/2 o pow. 200m2 z obr. 52 w Otwocku.

47. Działka ew. nr 68/2 o pow. 952m2 z obr. Kołbiel gm. Kołbiel.

48. Działki ew. nr 238/1 oraz 238/2 o łącznej pow. 11427m2 z obr. Majdan gm. Wiązowna.

215 | S t r o n a



RAPORT O STANIE POWIATU OTWOCKIEGO

49. Działka ew. nr 55/10 o pow. 51m2 z obr. 189 w Otwocku.

50. Działka ew. nr 31/1 z obr. 173 w Otwocku.

51. Działka ew. nr 1/7 o pow. 1745m2 z obr. 63 w Józefowie.

52. Działka ew. nr 53/2 o pow. 1491m2 z obr. 18 w Józefowie.

53. Działka ew. nr 157 o pow. 14383m2 z obr. Celestynów gm. Celestynów.

54. Działka ew. nr 672/1 o pow. 3892m2 z obr. Stara Wieś gm. Celestynów.

55. Działka ew. nr 659 o pow. 23800m2 z obr. Glina gm. Celestynów.

56. Działka ew. nr 663 o pow. 5255m2 z obr. Glina gm. Celestynów.

57. Działka ew. nr 116 z obr. 11 w Józefowie.

58. Działka nr 103/3 o pow. 0,0782 ha z obr. Dyzin gm. Celestynów.

59. Działka ew. nr 38/3 o pow. 0,0003 ha z obr. 192 w Otwocku.

60. Działka ew. nr 38/11 o pow. 0,0018 ha z obr. 192 w Otwocku.

61. Działka ew. nr 38/13 o pow. 0,0016 ha z obr. 192 w Otwocku.

62. Działka ew. nr 17/1 o pow. 0,0057 ha z obr. 194 w Otwocku.

63. Działka ew. nr 2/6 o pow. 0,0925 ha z obr. 50 w Otwocku.

64. Działka ew. nr 45/21 o pow. 0,0038 ha z obr. 190 w Otwocku.

65. Działka ew. nr 38/3 o pow. 0,0003 ha z obr. 190 w Otwocku.

66 . Działka ew. nr 38/11 o pow. 0,0018 ha z obr. 192 w Otwocku.

67. Działka ew. nr 38/13 o pow. 0,0016 ha z obr. 192 w Otwocku.

68 . Działka ew. nr 17/1 o pow. 0,0057 ha z obr. 194 w Otwocku.

69. Działka ew. nr 1/7 obr. 49 w Józefowie.

70. Działka ew. nr 2/6 o pow. 0,0925 ha z obr. 50 w Otwocku.

71. Działka ew. nr 45/21 o pow. 0,0038 ha z obr. 190 w Otwocku.

72. Działka ew. nr 1/10 z obr. 49 w Józefowie.

73. Działka ew. nr 116 z obr. 11 w Józefowie.

74. Działka nr 103/3 o pow. 0,0782 ha z obr. Dyzin gm. Celestynów.

75. Działka ew. nr 220/3 pow. 4437 m2 obr. 24 w Józefowie.

76. Działka ew. nr 293 pow. 3100 m2 obr. Jatne gm. Celestynów.

77. Działka ew. nr 191/1 pow. 2023 m2 obr. 44 w Otwocku.

78. Działka ew. nr 177/2 pow. 28 m2 obr. 44 w Otwocku.

79. Działka ew. nr 28/1 pow. 54 m2 obr. 176 w Otwocku.

80. Działka ew. nr 45/26 o pow. 32m2 z obr 190 w Otwocku.
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81. Działka ew. nr 45/9 o pow. 4m2 z obr. 190 w Otwocku.

82. Działka ew. nr 45/12 o pow. 6m2 z obr. 190 w Otwocku.

83. Działka ew. nr 45/13 o pow. 4m2 z obr. 190 w Otwocku.

84. Działka ew. nr 38/11 o pow. 18m2 z obr. 192 w Otwocku.

85. Działka ew. nr 45/21 o pow. 38m2 z obr. 190 w Otwocku.

86 . Działka ew. nr 55/11 o pow. 89m2 z obr. 189 w Otwocku.

87. Działka ew. nr 55/20 o pow. 80m2 z obr. 189 w Otwocku.

88 . Działka ew. nr 1/4 o pow. 689m2 z obr. 49 w Józefowie.

89. Działka ew. nr 72/7 o pow. 1937m2 z obr. 42 w Józefowie.

90. Działka ew. nr 72/9 o pow. 2330m2 z obr. 42 w Józefowie.

91. Działka ew. nr 72/12 o pow. 92m2 z obr. 42 w Józefowie.

92. Działka e. nr 148 o pow. 4520m2 z obr. 41 w Józefowie.

93. Działka ew. nr 1/4 o pow. 689m2 z obr. 49 w Józefowie.

94. Działka ew. nr 72/7 o pow. 1937m2 z obr. 42 w Józefowie.

95. Działka ew. nr 72/9 o pow. 2330m2 z obr. 42 w Józefowie.

96. Działka ew. nr 72/12 o pow. 92m2 z obr. 42 w Józefowie.

97. Działka ew. nr 59/5 o pow. 26m2 z obr. 46 w Otwocku.

98. Działka ew. nr 2/1 o pow. 55m2 z obr. 43 w Józefowie.

99. Działka ew. nr 2/1 o pow. 4779 m2 z obr. 33 w Otwocku.

100. Działka ew. nr 59/1 o pow. 9605 m2 z obr. 18 w Otwocku.

101. Działkę ew. nr 2/2 o pow. 4437m2 z obr. 43 w Józefowie.

102. Działka ew. nr 2/1 o pow. 329m2 z obr. 44 w Józefowie.

103. Działka ew. nr 2/2 o pow. 5006m2 z obr. 44 w Józefowie.

104. Działka ew. nr 3/2 o pow. 101m2 z obr. 44 w Józefowie.
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Załącznik nr 3

Nie zostały rozpatrzone wnioski złożone w latach 2009 -  2019 r dotyczące nabycia prawa 
własności:

1. Działek ew. nr 58/1 o pow. 17 m2, 59/1 o pow. 138 m2, 60/1 o pow. 129 m2, 61/1 o pow. 
161 m2, 62/1 o pow. 187 m2, 63/1 o pow. 136 m2 obr. 206 zajętych pod ul. Majową w 
Otwocku.

2. Działki ew. 18/3 o pow. 40 m2 z obr. 49 zajętej pod ul. Karczewską.

3. Działki 44/1 o pow. 2263 m2 i 44/2 o pow. 1203 m2 z obr. 56 w Otwocku -  cz. 
ul. Żeromskiego w Otwocku.

4. Działka 29/5 o pow. 985 m2 z obr. 50 w Otwocku -  cz. ul. Poniatowskiego w Otwocku.

5. Działka 68/2 o pow. 320 m2 z obr. 46 w Otwocku -  cz. ul. Poniatowskiego w Otwocku.

6 . Działka 63/1 o pow. 142 m2 z obr. 46 w Otwocku -  cz. ul. Armii Krajowej w Otwocku.

7. Działka 62/9 o pow. 55 m2 z obr. 46 w Otwocku -  cz. ul. Andriollego w Otwocku.

8 . Działka 62/1o pow. 67 m2 z obr. 46 w Otwocku -  cz. ul. Andriollego w Otwocku.

9. Działki 201/2 o pow. 493 m2, 201/3 o pow. 220 m2, 201/4 o pow. 562 m2 i 201/5 o pow. 
652 m2 z obr. 43 w Otwocku -  cz. ul. Powstańców Warszawy w Otwocku.

10. Działka 6/1 o pow. 983 m2 z obr. 50 w Otwocku -  cz. ul. Filipowicza w Otwocku.

11. Działka 59/6 o pow. 808 m2 z obr. 41 w Otwocku -  cz. ul. Kołłątaja w Otwocku.

12. Działka 59/4 o pow. 969 m2 z obr. 41 w Otwocku -  cz. ul. Kołłątaja w Otwocku.

13. Działka 1/1 o pow. 125 m2 z obr. 33 w Otwocku -  cz. ul. Batorego w Otwocku.

14. Działka 5/8 o pow. 104 m2 z obr. 139 w Otwocku -  cz. ul. Andriollego w Otwocku.

15. Działka 215/2 o pow. 279 m2 z obr. 104 w Otwocku -  cz. ul. Majowej w Otwocku.

16. Działka 37/3 o pow. 25 m2 z obr. 17 w Otwocku -  cz. ul. Portowej w Otwocku.

17. Działka 188/6 o pow. 105 m2 z obr. 43 w Otwocku -  cz. ul. Staszica w Otwocku.

18. Działka 188/4 o pow. 31 m2 z obr. 43 w Otwocku -  cz. ul. Staszica w Otwocku.

19. Działki 12/21 o pow. 110 m2 i 12/22 o pow. 77 m2 z obr. 7 w Otwocku -  cz. ul. Majowej
w Otwocku.

20. Działka 36/4 o pow. 1842 m2 z obr. 58 w Otwocku -  cz. ul. Żeromskiego w Otwocku.

21. Działka 20/3 o pow. 609 m2 z obr. 53 w Otwocku -  cz. ul. Żeromskiego w Otwocku.

22. Działka 62/29 o pow. 188 m2 z obr. 46 w Otwocku -  cz. ul. Andriollego w Otwocku.

23. Działka 62/8 o pow. 113 m2 z obr. 46 w Otwocku -  cz. ul. Andriollego w Otwocku.

24. Działka 12/4 o pow. 608 m2 z obr. 7 w Otwocku -  cz. ul. Majowej w Otwocku.

25. Działka 189/3 o pow. 85m2 z obr. 43 w Otwocku ul. Świderska.
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26. Działki 146 z obr. 20 o pow. 152m2 w Józefowie ul. Piłsudskiego.

27. Działki 59/7 z obr. 41 o pow. 744m2 w Otwocku ul. Kołłątaja.

28. Działki nr 248 z obr. 24 w Józefowie.

29. Działki ew. nr 1089/1 o pow. 4,2800 ha z obr. 15 Ponurzyca gm. Celestynów.

30. Działki ew. nr 322 o pow. 2,7700 ha i nr 653 o pow. 0,3600 ha z obr. 8 Glinianka .

31. Działki ew. nr 360/1 o pow. 0,3900 ha i nr 360/2 o pow. 0,6600 ha z obr. 5 Jatne gm.
Celestynów.

32. Działki ew. nr 560 o pow. 1,7600 ha z obr. 11 Kąck i nr 302 o pow. 0,7400 ha z obr. 21 
Wiązowna Gminna gm. Wiązowna.

33. Działka ew. nr 686 o pow. 0,3261 ha z obr. 1 Celestynów.

34. Działki ew. nr 1608/2 o pow. 1,2300 ha i nr 3512 o pow. 0,6825 ha z obr. 11 Regut gm.
Celestynów.

35. Działka nr 103/3 o pow. 782m2 z obr. dyzin gm. Celestynów.

-  nieruchomości zajęte pod drogę publiczną -  powiatową Nr 2747W Osieck -  Natolin -  
Stara Huta w miejscowości Czarnowiec gm. Osieck, stanowiące działki ew. nr:

/  37/1 o pow. 65m2 z obr. 2.

/  136/1 o pow. 268m2 z obr. 2.

/  135/1 o pow. 153m2 z obr. 2.

/  131/1 o pow. 29m2 oraz nr 132/1 o pow. 31m2 z obr. 2.

/  28/1 o pow. 45m2, nr 29/1 o pow. 47m2, nr 30/1 o pow. 33m2, nr 31/1 o pow. 5m2.

/  81/1 o pow. 15m2 z obr. 2.

/  23/1 o pow. 373m2, nr 26/1 o pow. 33m2, nr 82/1 o pow. 20m2, nr 86/1 o pow. 2m2
z obr. 2 .

/  32/1 o pow. 47m2, nr 88/1 o pow. 22m2 z obr. 2.

/  87/1 o pow. 12m2, nr 89/1 o pow. 11m2 z obr. 2.

/  39/1 o pow. 86m2, nr 91/1 o pow. 19m2 z obr. 2.

/  98/1 o pow. 22m2 z obr. 2.

/  95/1 o pow. 28m2, nr 100/1 o pow. 40m2 z obr. 2.

/  102/1 o pow. 19m2 z obr. 2.

/  99/1 o pow. 41m2, nr 103/1 o pow. 20m2, nr 267/1 o pow. 209m2 z obr. 2.

/  238/1 o pow. 497m2 z obr. 2.

/  130/1 o pow. 37m2 z obr. 2.

/  133/1 o pow. 23m2 z obr. 2.
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✓ 236/1 o pow. 161m2 z obr. 2.

✓ 22/1 o pow. 740m2 z obr. 2.

✓ 38/3 o pow. 34m2 z obr. 2.

✓ 38/5 o pow. 32m2 z obr. 2.

✓ 93/1 o pow. 14m2 z obr. 2.

✓ 92/1 o pow. 17m2 z obr. 2.

✓ 94/1 o pow. 10m2 z obr. 2.

✓ 97/1 o pow. 11m2 z obr. 2.

✓ 75/3 o pow. 43m2 z obr. 2.

✓ 296/4 o pow. 84m2, nr 304/1 o pow. 4m2 oraz nr 305/1 o pow.6m2 z obr. 2
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