
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

15.03.2017 r. o godz. 13 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 130 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu  Nr 129/17 z dnia 08.03.2017 r. 

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON. 

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 zatwierdzenia Planu Pracy na 2017 rok dla Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Otwocku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej              

w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego 

Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku, ul. 

Poniatowskiego 10. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej                 

w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2  

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

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na rzecz 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku zabudowanych nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Otwockiego, położonych w Otwocku przy 

ul. Pułaskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 41/7 o pow. 1565 

m2 i nr 41/8 o pow. 1195 m2 z obr. 143, dla których Sąd Rejonowy w Otwocku IV 

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste oznaczone numerami 

WA1O/00058437/9 i WA1O/00056418/6. 

9. Przedstawienie pisma z dnia 14.02.2017 r. Państwa S. i M. A. o przyznanie bonifikaty                

w wysokości 50% od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału 

wynoszącego 5871/36704 części gruntu stanowiącego własność Powiatu Otwockiego, 

położonego  w Józefowie przy ul. Głównej 10B, oznaczonego w ewidencji gruntów jako 

działki ew. nr 32/5 i nr 32/9 z obr. 31 dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział 

Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00055954/8. 



10. Przedstawienie możliwości nabycia samochodu marki TOYOTA – oferta finansowania  

w leasingu SMARTPLAN.  

11. Omówienie sprawy wynajmowania pomieszczeń Powiatowego Młodzieżowego Domu 

Kultury w Otwocku.  

12. Przedstawienie do akceptacji umów z Gminą Celestynów: 

- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu z przeznaczeniem na remont drogi 

powiatowej Nr 2744W w Ponurzycy,  

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi w formie dotacji celowej na 

realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 

chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W w miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś”, 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi w formie dotacji celowej na 

realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 

chodnika przy drodze powiatowej Nr 2716W w miejscowości Jatne”, 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi w formie dotacji celowej na 

realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2733W Kąty – Zabieżki                

w Zabieżkach”,  

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi w formie dotacji celowej na 

realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 

2722W, 2713W w miejscowości Otwock – Pogorzel – Stara Wieś”, 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi w formie dotacji celowej na 

realizację zadania pn.: „Przebudowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2717W – ul. 

Obrońców Pokoju oraz Wojska Polskiego w Celestynowie wraz z wykonaniem 

dokumentacji budowy chodnika na odcinku od ul. Prostej do ul. Mokrej”, 

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi w formie dotacji celowej na 

realizację zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2713W                           

w miejscowości Celestynów – ul. Otwocka”.  

13. Przedstawienie do akceptacji umów z Miastem Otwock: 

- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi polegającej na wykonaniu budowy 

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okrzei i ul. Rycerskiej, 

-  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi polegającej na wykonaniu projektu 

i budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Batorego przy ul. 

Olszowej, 

- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi polegającej na wykonaniu projektu 

i budowie odwodnienia w ul. Karczewskiej przy dz. ew. 77/17 obr. 48 w Otwocku, 

- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi polegającej na budowie 

przystanków wraz z wiatami w ul. Majowej na wysokości ul. Wąskiej, na ul. 



Kraszewskiego przy ul. Chrobrego oraz przy rondzie Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock 

Fromczyn, 

 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi polegającej na przebudowie 

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

w Otwocku, 

- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi polegającej na przebudowie 

chodników i krawężników w ul. Matejki na odcinku od ul. Karczewskiej do wysokości 

skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego wraz z wykonaniem lewoskrętu z ul. Matejki w ul. 

Karczewską w Otwocku.  

14. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.   

15. Sprawy różne. 

 

 

 

        Przewodniczący Zarządu  

        Mirosław Pszonka  


