
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

18.04.2018 r. o godz. 8 
30 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.
 

 

Porządek Nr 193 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 192/18 z dnia 13.04.2018 r.   

3. Przedstawienie przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie harmonogramu 

realizacji projektu „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu 

otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia 

dziennego”, oraz kryteriów wyboru osób niesamodzielnych z terenu Powiatu 

Otwockiego.         

4. Przedstawienie do akceptacji umów z gminą Celestynów w przedmiocie: 

-  udzielenia Powiatowi Otwockiemu przez Gminę Celestynów pomocy finansowej                

w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Sygnalizacja ostrzegawcza na ul. 

Św. Kazimierza w Celestynowie”, 

 - udzielenia Powiatowi Otwockiemu przez Gminę Celestynów pomocy finansowej                

w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 

2715W – ul. Otwocka w Glinie i w Pogorzeli”, 

- udzielenia Powiatowi Otwockiemu przez Gminę Celestynów pomocy finansowej                

w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 

2733W Kąty – Zabieżki w Zabieżkach”, 

- udzielenia Powiatowi Otwockiemu przez Gminę Celestynów pomocy finansowej                

w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Budowa zatoki autobusowej, azylu 

dla pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi”, 

- udzielenia Powiatowi Otwockiemu przez Gminę Celestynów pomocy finansowej                

w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze 

powiatowej Nr 2713W w miejscowości Celestynów – ul. Otwocka”, 

- udzielenia Powiatowi Otwockiemu przez Gminę Celestynów pomocy finansowej                

w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze 

powiatowej Nr 2713W w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś – etap I”.   

5. Przedstawienie pisma z dnia 10.04.2018 r. ARS PROJEKT Roman Sanojca w sprawie 

wyrażenia opinii do projektu budowlanego drogi gminnej, ul. Armii Krajowej na odcinku 

od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w m. Otwock.   



6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 230/XXX/17 Rady Powiatu                          

w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 

2018 rok, z późn. zm.   

7. Opracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy 

udzielaniu dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie powiatu otwockiego 

oraz sposobu jej rozliczania; po opinii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa 

UOKiK. 

8. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na podpisanie przez dyrektorów umów                        

z ORANGE na podłączenie do szkół sieci światłowodowej, w tym podjęcie uchwały                 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o dostępie do budynku w celu 

dostarczania publicznej sieci telekomunikacyjnej i świadczenia usług 

telekomunikacyjnych; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 13.04.2018 r., prot.                    

Nr 192/18.  

9. Przedstawienie odpowiedzi na pismo z dnia 13.03.2018 r. Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Mariusza Szostaka zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia 

kontroli: 

- wykorzystania składników majątku Powiatu w PCZ Sp. z o.o., 

- wykonania obowiązku przez Zarząd Powiatu wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 

2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.  

10. Przedstawienie protokołu z dnia 16.04.2018 r. z uzgodnień projektu uchwały Rady 

Powiatu 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 ze związkami zawodowymi 

zrzeszającymi nauczycieli Oddziału Powiatowego ZNP i NSZZ „Solidarność” Region 

Mazowsze Komisja Międzyzakładowa Nr 634 „Oświata”. 

11. Przyjęcie do realizacji w ramach Powiatowego Festiwalu Kultury przeglądu zespołów 

ludowych z powiatu otwockiego, mińskiego i garwolińskiego pn.: Powiatowy Festiwal 

Folkloru pod Patronatem Trzech Starostów.  

12. Sprawy różne.  

 

 Przewodniczący Zarządu 

     Mirosław Pszonka   


