
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

19.07.2017 r. o godz. 8 
30 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.
 

 

Porządek Nr 151 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu  Nr 150/17 z dnia 12.07.2017 r. 

3. Opracowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 9/II/14 z dnia 18 grudnia                 

2014 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 144/XX/16 Rady Powiatu w Otwocku 

z dnia 22 grudnia 2016 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2017 rok,                    

z późn. zm. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku przy ul.                             

M. Konopnickiej 3 do reprezentowania Powiatu Otwockiego we wszelkich sprawach 

dotyczących realizacji projektu „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu”              

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

6. Przedstawienie sprawozdania laboratoriom badawczego SONITECH s.c. z pomiarów 

hałasu nr 21/P/2017 emitowanego do środowiska, powodowanego używaniem łodzi 

silnikowych na Jeziorze Rokola w Otwocku Wielkim.  

7. Przedstawienie do akceptacji umowy z Gminą Kołbiel  w przedmiocie udzielenia pomocy 

finansowej w postaci dotacji celowej dla powiatu z przeznaczeniem na wykonanie 

chodnika przy drogach powiatowych w miejscowościach: Chrosna, Sufczyn, Kąty.      

8. Przedstawienie do akceptacji umowy z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia 

pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla powiatu z przeznaczeniem na 

wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Narutowicza (na odc. od ul. Warszawskiej do OSP 

Jabłonna) w Otwocku.     

9. Przedstawienie do akceptacji umowy z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia 

pomocy finansowej powiatowi polegającej na przekazaniu środków na zakup mieszanki 

mineralno-asfaltowej na wykonanie remontu nawierzchni  - ul Przewoskiej. 

10. Przedstawienie do akceptacji umowy z Gminą Wiązowna w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Powiatu Otwockiego w postaci wykonanej dokumentacji projektowej oraz 

zakupu materiałów drogowych dla realizacji modernizacji drogi powiatowej nr 2702W – 

ul. Asfaltowa w miejscowości Zakręt poprzez przebudowę drogi w granicach istniejącego 



pasa drogowego usytuowanego na działce ew. nr 381  w obrębie geodezyjnym nr 26 – 

Zakręt na odcinku od drogi krajowej nr 2 do granicy Gminy Wiązowna.  

11. Przedstawienie pisma z dnia 29.06.2017 r., Nr 02-50/1507 Przewodniczącego Rady 

Miasta Nowowołyńsk w sprawie odbycia wspólnego spotkania.   

12. Zajęcie stanowiska przez Zarząd Powiatu w  kwestii wynajmowania sal w PMDK oraz 

pozostałych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Otwocki dla partii politycznych, stowarzyszeń i związków; ciąg dalszy tematu                               

z posiedzenia dn. 12.07.2017 r., prot. Nr 150/17; odp. na wyciąg Nr 23 Komisji Edukacji, 

Kultury i Sportu.   

13. Przedstawienie pisma z dnia 07.07.2017 r. Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej 

w Otwocku w sprawie dofinansowania zakupu koncentratora tlenu niezbędnego dla 

pacjentów hospicjum.  

14. Przedstawienie pisma z dnia 28.06.2017 r. Pan Andrzeja Maciejewskiego posła na sejm 

RP dot. interpelacji poselskiej w sprawie projektu nowej Ustawy o rynku pracy. 

15. Przedstawienie pisma z dnia 13.07.2017 r. Biura Prac Inżynierskich Sp. z o.o. w sprawie 

zaopiniowania projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 2713W w miejscowościach Stara 

Wieś i Dąbrówka, związanej z budową chodnika w obrębie tej drogi.  

16. Przedstawienie pisma z dnia 03.07.2017 r., Nr WGG.6840.28.2016.MW Wiceprezydenta 

Miasta Otwocka Piotra Stefańskiego w sprawie wyceny działek  nr 41/13  i 41/6 w obr. 

143 położonej w Otwocku przy ul. Pułaskiego; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 

14.06.2017 r., prot. nr 145/17.   

17. Sprawy różne.    

  

 

     

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka   


