
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

05.04.2017 r. o godz. 8 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 133 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu  Nr 132/17 z dnia 29.03.2017 r. 

3. Podjęcie uchwały 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. 

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony z dotychczasowym 

użytkownikiem lokalu mieszkalnego o pow. 36 m2 w budynku usytuowanym na działce 

ew. nr 73/7 w obr. 8 w Otwocku, stanowiącej własność Powiatu Otwockiego.  

5. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu czterech lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Komunardów 

10 w Otwocku wraz z udziałem w gruncie, stanowiącym własność Powiatu Otwockiego 

– na rzecz dotychczasowych najemców. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały Nr 103/XIV/16 Rady Powiatu                       

w Otwocku z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego stanowiącej działkę 

ewidencyjną nr 31/13 o pow. 1,9278 ha z obr. 165 w Otwocku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia umocowania do reprezentowania Zarządu 

Powiatu Otwockiego podczas rozprawy administracyjnej w sprawie ustalenia 

odszkodowania za grunt, wydzielony na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 

1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej budowy 

mostu na rzece Świder w miejscowościach Józefów i Otwock, stanowiący działki 

ewidencyjne nr 25/1 z obrębu 49 w Józefowie o pow. 17 m2 i nr 25/3  z obrębu 49                       

w Józefowie o pow. 334 m2. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia umocowania do reprezentowania Zarządu 

Powiatu Otwockiego podczas rozprawy administracyjnej w sprawie ustalenia 

odszkodowania za grunt, wydzielony na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 

1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej budowy 

mostu na rzece Świder w miejscowościach Józefów i Otwock, stanowiący działkę 

ewidencyjną nr 37/1 z obrębu 49 w Józefowie o pow. 859 m2. 



9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia umocowania do reprezentowania Zarządu 

Powiatu Otwockiego podczas rozprawy administracyjnej w sprawie ustalenia 

odszkodowania za grunt, wydzielony na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 

1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej budowy 

mostu na rzece Świder w miejscowościach Józefów i Otwock, stanowiący działki 

ewidencyjne nr 30/1 z obrębu 49 w Józefowie o pow. 2618 m2 i nr 36 z obrębu 49                       

w Józefowie o pow. 367 m2. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia umocowania do reprezentowania Zarządu 

Powiatu Otwockiego podczas rozprawy administracyjnej w sprawie ustalenia 

odszkodowania za grunt, wydzielony na podstawie decyzji Starosty Otwockiego nr 

1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej budowy 

mostu na rzece Świder w miejscowościach Józefów i Otwock, stanowiący działkę 

ewidencyjną nr 30/2  z obrębu 49 w Józefowie o pow. 2846 m2. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały Nr 69/VIII/15 Rady Powiatu                          

w Otwocku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego stanowiącej działki 

ewidencyjne nr działki ewidencyjne nr 31/10 o pow. 0,1500 ha, nr 31/11 o pow.                    

0,1500 ha oraz nr 31/12 o pow. 0,1500 ha z obr. 165 w Otwocku 

12. Rozpatrzenie wniosku o zakup udziału 1/5 w nieruchomości oznaczonej jako działka 

ewidencyjna nr 37/2 z obrębu 49 w Józefowie o pow. 666 m2, stanowiącego własność 

Pana W.R. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji negocjacyjnej w celu przeprowadzenia 

rokowań i uzgodnienia wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na poszerzenie 

drogi publicznej (powiatowej) ulicy zbiorczej, stanowiący działkę ew. nr 37/1 z obr. 188 

w Otwocku. 

14. Przedstawienie do akceptacji wysokości odszkodowania za grunt wydzielony na 

poszerzenie drogi publicznej (powiatowej) ul. Reymonta, stanowiący działkę ew. nr 8/7       

o pow. 191 m2 z obr. 51 w Otwocku, ustalonego podczas rokowań z byłym właścicielem 

nieruchomości w dniu 22.03.2017 r. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na 

realizację zadań publicznych w 2017 r. z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; 

turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. 

16. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Otwockiego               

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2016 rok”. 



17. Przyjęcie oferty Fundacji Artus na realizację zadania publicznego w 2017 roku  

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Otwocka 

milonga”. 

18. Przyjęcie oferty Fundacji Artus na realizację zadania publicznego w 2017 roku  

w zakresie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Tańcząc  

w ciemnościach”. 

19. Przedstawienie informacji o stanie przygotowania przez Powiat Otwocki Konwentu 

Powiatów Województwa Mazowieckiego.   

20. Przedstawienie do akceptacji umowy z Miastem Otwock w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej powiatowi polegającej na wykonaniu projektu i budowie sygnalizacji świetlnej 

na przejściu dla pieszych w ul. Batorego przy ul. Olszowej; ciąg dalszy tematu                        

z posiedzenia dn. 15.03.2017 r., prot. Nr 130/17. 

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

finansowej dla Powiatu Otwockiego w formie dotacji celowej na modernizację drogi 

powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów.  

22. Sprawy różne. 

        

  

          Przewodniczący Zarządu 

              Mirosław Pszonka  


