
 

 Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

24.02.2016 r. o godz. 8 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 67 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 66/16 z dnia 17.02.2016 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Otwocku.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2016 roku. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały nr 89/XII/16 Rady Powiatu w Otwocku 

z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Józefowie przy 

ul. Ks. Malinowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 102/1                 

o pow. 0,0347 ha z obr. 5. 

6. Przedstawienie do akceptacji postanowienia Zarządu Powiatu uzgadniającego pozytywnie 

w całości projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w rejonie ul. Wyszyńskiego i Świderskiej w Józefowie. 

7. Przedstawienie do akceptacji umów z Miastem Otwock w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej powiatowi polegającej na: 

- wykonaniu projektu i budowie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kraszewskiego                         

(na odcinku od ul. Brzozowej do ronda Żołnierzy AK, IV rejonu Otwock – Fromczyn) –                   

I Etap, 

- budowie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Narutowicza – Etap II, 

- wykonaniu projektu i budowie ciągu pieszo-rowerowego w ul. Tatrzańskiej na odc.                

od ul. Narutowicza do ul. Reymonta, 

-  budowie ciągu pieszo-rowerowego oraz miejsc parkingowych w ul. Poniatowskiego             

(na odc. od ul. Andriollego do ul. Filipowicza). 

8. Przedstawienie do akceptacji umów z Miastem Otwock w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej powiatowi polegającej na: 

- budowie odwodnienia w ul. Karczewskiej na wysokości ul. Lennona w Otwocku, 

- budowie przystanków autobusowych na ul. Majowej na wysokości ul. Wąskiej, na ul. 

Kraszewskiego przy ul. Chrobrego oraz przy ul. Kraszewskiego – Rondo Żołnierzy AK 

IV Rejonu Otwock Fromczyn, 



- remoncie chodników i krawężników w ul. Batorego na odc. od skrzyżowania                            

z ul. Karczewską do wjazdu do PCZ w Otwocku, 

- remoncie chodników w ul. Warszawskiej od ul. Kościelnej do ul. Leśnej w Otwocku, 

- remoncie chodników w ul. Matejki na odc. od ul. Karczewskiej do wys. skrzyżowania             

z ul. Wyspiańskiego oraz remoncie krawężników w ul. Matejki, 

- remoncie chodników i krawężników w ul. Karczewskiej na odc. od skrzyżowania                

z ul. Matejki do wysokości dz. ew. 41 obr. 137, 

- remoncie chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do                     

ul. Górnej. 

9. Przedstawienie pisma z dnia 17.02.2016 r., Nr PK.0756.01.2016 Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Mariusza Zabrockiego w sprawie przekazania 

kwoty 30.000,00 zł jako wkład powiatu w obszarze zapewnienia optymalnego poziomu 

bezpieczeństwa pożarowego w powiecie – samochód m-ki Volkswagen Furgon. 

10. Przedstawienie pisma z dnia 15.02.2016 r. firmy „Akonsult” Adam Kluj w sprawie 

wydania opinii do projektu „Budowa drogi gminnej – ul. Kościelna w Zakręcie, gm. 

Wiązowna”. 

11. Sprawy różne.       

  
 
 
 
 
Przewodniczący Zarządu 
    
   Mirosław Pszonka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiał do pkt 10 – projekt budowlano-wykonawczy budowy drogi gminnej do wglądu                      
w wersji papierowej.  

 


