
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

28.09.2017 r. o godz. 8 
30 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.
 

 

Porządek Nr 162 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 161/17 z dnia 21.09.2017 r. 

3. Przedstawienie pisma z dnia 07.09.2017 r., Nr TGD/PT2/02.151.2016/7883/2017 firmy 

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.  w sprawie uzgodnienia projektu podziału kompetencji  

miedzy zarządcami dróg w związku z opracowaniem projektu pn.: Zaprojektowanie                     

i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (węzeł Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł 

„Lubelska” (bez węzła) – Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: 

Część 2: na odcinku obwodnica Kołbieli od ok. km 19 + 200 do ok. km 27 + 900 dług. ok. 

8,7 km.”; odp. na pismo Nr S.OS.V.0023.45.2017. 

4. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Nr 1; (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 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. 

6. Przedstawienie pisma z dnia 05.09.2017 r. Właścicielki Restauracji Soplicówka 

Małgorzaty Kasperskiej-Babik oraz założycieli Teatru Grot Kingi i Arkadiusza 

Głogowskich w sprawie objęcia patronatem finansowym cyklu koncertów i spotkań 

patriotycznych związanych z 100-ą  rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.  

7. Przedstawienie pisma z dnia 18.09.2017 r. Pani Barbary Markowskiej i Pana Dariusza 

Grajdy radnych Rady Powiatu w Otwocku w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu 

powiatu na rok 2018 inwestycji i remontów drogowych.  

8. Przedstawienie pisma z dnia 20.09.2017 r. Pana Janusza Golińskiego radnego Rady 

Powiatu w Otwocku w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu powiatu na rok 2018 

inwestycji i remontów drogowych.  

9. Przedstawienie pisma z dnia 20.09.2017 r., Nr 565/17 Pani Małgorzaty Przewalskiej 

Dyrektor Dom Pomocy Społecznej w Otwocku przy ul. Konopnickiej 17 w sprawie 

realizacji zadania: „Modernizacja instalacji elektrycznej i rozdzielni w budynku DPS             

w Otwocku”; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 27.07.2017 r., prot. Nr 152/17.  



10. Rozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie budynku pałacu „Zamoyskich” w Kołbieli przy 

ul. Parkowej 10 w związku z przeprowadzoną dn. 23.05.2017 r. kontrolą  przestrzegania  

i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przez 

przedstawicieli Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

11. Przedstawienie pisma z dnia 12.09.2017 r. Pana Daniela Szlendaka, prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą DOMENA Daniel Szlendak, w sprawie umieszczenia 

na okres od 20.09.2017 r. do 31.10.2017 r. banera reklamowego o pow. 2,6 m
2
 na 

ogrodzeniu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej                    

w Kołbieli przy ul. Parkowej 10. 

12. Sprawy różne.    

  

 

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka   


