
 

 

 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

10.08.2016 r. o godz. 9 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 89 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 88/16 z dnia 22.07.2016 r. 

3. Przedstawienie pisma z dnia 02.08.2016 r., Nr DZD/4168/PRGiPID-2017/MK/16 Zarządu 

Dróg Powiatowych w sprawie propozycji zgłoszenia zadania do Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej  na lata 2016-2019.    

4. Przedstawienie pisma z dnia 02.08.2016 r., Nr DZD/4079/ZP/MK/16 Zarządu Dróg 

Powiatowych w sprawie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

przebudowę na rondo skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2713W – ul. Św. Kazimierza             

w Celestynowie z drogą wojewódzką Nr 797 – ul. Regucką.  

5. Przedstawienie pisma z dnia 02.08.2016 r., Nr DZD/4080/ZP/MK/16 Zarządu Dróg 

Powiatowych w sprawie przebudowy mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 

2741W Kołbiel – Sufczyn w Kołbieli.  

6. Przedstawienie pisma z dnia 27.07.2016 r., Nr VIAINFRA-Ot.JPII/211/07/2016firmy 

VIAINFRA Sp. z o.o. w sprawie wydania opinii wymaganej do uzyskania zgody na 

realizację inwestycji drogowej  „Budowa mostu przez rzekę Świder w km 0+933,36 wraz 

z dojazdami, łączącego ul. Jana Pawła II w Otwocku (droga powiatowa Nr 2757W) z ul. 

Sikorskiego w Józefowie (droga powiatowa nr 2769W), gmina Otwock i Józefów, Powiat 

Otwocki”.  

7. Przedstawienie pisma z dnia 27.07.2016 r., Nr WIN.7011.7.2016.12.AW Prezydenta 

Miasta Otwocka w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej dla budowy ścieżki rowerowej i chodnika w pasie drogi 

powiatowej nr 2759W – ul. Narutowicza w Otwocku.  

8. Zapoznanie z postanowieniem z dnia 27.07.2016 r., Nr ZDZ/3932/LCP-2711W/MK/16 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych dot. uzgodnienia w zakresie drogi powiatowej Nr 

2711 Czarnówka-Rzakta projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 

napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego w Rzakcie.  

9. Przedstawienie pisma z dnia 05.07.2016 r., Nr H919-ILFWs-FP-OC-00495 firmy ILF 

Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. w sprawie zaopiniowana nowego projektu zjazdu 

ZZU Karczew; (sprawa opracowania dokumentacji projektowej gazociągu wysokiego 

ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Mory II – Wola Karczewska). 



10. Przedstawienie pisma z dnia 19.07.2016 r., Nr RGS.7210.4.2016.JS Gminy Karczew                  

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg 

gminnych: 

- ul. Generała St. Grota Roweckiego na odcinku od ul. Ks. Bp. Władysława Miziołka do 

ul. Generała Józefa Bema, 

-  ul. Generała Andersa na odcinku od. ul. Ks. Bp. Władysława Miziołka do ul. Generała 

Józefa Bema, 

- ul. Generała Zygmunta Berlinga na odcinku od granicy administracyjnej m. Karczewa 

do ul. Generała Józefa Bema, 

- ul. Generała Gen. Władysława Sikorskiego na odcinku od granicy administracyjnej m. 

Karczewa do ul. Generała Józefa Bema wraz z rozwidleniem w kierunku wschodnim do 

działki nr ew. 52 obręb 5, 

- ul. bez nazwy na odcinku od ul. Generała Józefa Bema do ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, 

- ul. bez nazwy na odcinku od ul. Częstochowskiej do ul. Częstochowskiej.  

11. Przedstawienie pisma z dnia 19.07.2016 r., Nr RGS.7210.3.2016.JS Gminy Karczew                

w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia ul. Generała Józefa Bema w Karczewie na 

odcinku od działki nr ew. 30/32 poprzez działki nr ew.: 30/2, 29/6, 28/1, 27/14, 19/1, do 

działki nr ew. 15/3 – włącznie wszystkie z obrębu 5, jako kontynuacji istniejącej ww. 

drogi gminnej (Nr 271705W) do ul. Generała Józefa Hallera w Karczewie.  

12. Przedstawienie pisma z dnia 19.07.2016 r., Nr WI.7011.5.2016.TD Gminy Wiązowna                 

w sprawie przekazania w zarządzanie Gminie drogi powiatowej Nr 2703W Góraszka-

Boryszew, w związku z ubieganiem się przez Gminę o dofinansowanie budowy ww. drogi 

z NPPDL.  

13. Przedstawienie pisma z dnia 15.07.2016 r., Nr RIZPiFZ.720.5.2016 Gminy Celestynów      

w sprawie wydłużenia odcinka projektowanego chodnika w m. Dąbrówka. 

14. Przedstawienie pisma z dnia 18.07.2016 r. firmy ARS Projekt Agnieszka Sanojca                    

w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej dla budowy drogi gminnej – ul. Czerskiej  na odc. od ul. 

Łukasińskiego do ul. Wiejskiej w Otwocku.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej Nr 2216W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną Nr 221214W do 

granic powiatu mińskiego (długości 990 mb.).  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dróg 

powiatowych drogi gminnej Nr 221214W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 

nr 2216W  do granic powiatu mińskiego (długość 850 mb.). 



17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 83/XI/15 Rady Powiatu w Otwocku                 

z dnia  22 grudnia 2015 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2016 rok,                    

z późn. zm. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie modernizacji budynku                         

Środowiskowego Domu Samopomocy w Otwocku usytuowanego na działce ew. nr 42               

z obr. 143 w Otwocku przy ul. Pułaskiego 5a. 

19. Podjęcie uchwały  w sprawie wykonania uchwały nr 286/XXXVIII/14 Rady Powiatu               

w Otwocku z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż 

niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 8/3 z obrębu 2                            

w Otwocku. 

20. Przedstawienie pisma z dnia 27.07.2016 r., Nr LEX-I.40.309.2016.BB Wojewody 

Mazowieckiego w sprawie przekazania uchwały Nr CCXXXV/86/16 Zarządu Powiatu             

w Otwocku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Panu Grzegorzowi 

Michalczykowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie          

w Otwocku, ul. Pułaskiego 7, oraz poinformowania o poczynionych ustaleniach                        

w sprawie zarzutów.  

21. Przedstawienie pisma z dnia 27.07.2016 r., Nr LEX-I.40.310.2016.BB Wojewody 

Mazowieckiego w sprawie przekazania uchwał: 

- Nr CCXXXV/86/16 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 

powierzenia Panu Grzegorzowi Michalczykowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku, ul. Pułaskiego 7,  

- Nr CCXXXVI/86/16 Zarządu Powiatu  w Otwocku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 

powierzenia Pani Apolonii Żołądek stanowiska dyrektora  Zespołu Szkół Ekonomiczno - 

Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. Konopnickiej 3, oraz 

poinformowania o poczynionych ustaleniach w sprawie zarzutów.  

22. Przedstawienie pisma z dnia 21.07.2016 r. Otwockiego Klubu Sportowego „START”               

w sprawie dofinansowania w wysokości 20.000,00 zł rocznie z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów renowacji głównej płyty boiska – miejsca wyznaczonego przez Wydział 

Zarządzania Kryzysowego jako lądowisko dla helikopterów celem realizacji świadczeń 

medycznych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.   

23. Przedstawienie pisma z dnia 25.07.2016 r., Nr UD.XIII-WKS.4041.2.2016.MPO 

Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie włączenia powiatu                        

w organizację rajdu rowerowego „Śladami kolejki wąskotorowej” w dniu 18.09.2016 r.  

24. Przedstawienie pisma z dnia 26.07.2016 r. radnego Miasta Otwocka Marka Leśkiewicza 

w sprawie implementacji waluty równoległej/lokalnej na terenie Miasta Otwocka.  

25. Przedstawienie pisma z dnia  29.07.2016 r., Fundacji „Jesteśmy Zmianą” w sprawie 

implementacji Otwockiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (OSSE). 



26. Przedstawienie pisma z dnia 29.07.2016 r. Centrum Kardiologii Sp. z o.o. w Józefowie             

w sprawie zamknięcia z dniem 29.10.2016 r. Oddziału Chirurgii Naczyniowej. 

27. Zapoznanie z informacją z dnia 27.07.2016 r. Nr WPS-IX.9421.8.116.2016 Wojewody 

Mazowieckiego  w sprawie  wprowadzenia programu Karty Dużej Rodziny.  

28. Zapoznanie z zawiadomieniem z dnia 26.07.2016 r., Nr GP.6720.1.2016 Gminy Osieck               

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieck.  

29. Sprawy różne. 

  
 

Przewodniczący Zarządu  
 
     Mirosław Pszonka  

         
 
 
 
 
 
 
  


