
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

19.04.2017 r. o godz. 8 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 

 

Porządek Nr 136 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 134/17 z dnia 12.04.2017 r., 

- Nr 135/17 z dnia 13.04.2017 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym na 

terenie powiatu otwockiego. 

4. Przedstawienia pisma z dnia 07.04.2017 r., Nr O/Wa.Z-2.4110.13.1.2017.jw Zastępcy 

Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami GDDKiA Leszka Sekulskiego  

w sprawie wydania opinii dot. zmiany w całości dokumentacji tj. zastąpienia nazwy 

węzła „Wólka Mlądzka” na węzeł „Otwock” dla zadania: Zaprojektowanie i budowa 

drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” 

(bez węzła) - Garwolin: Część nr 1: na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel 

(początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 19+200 dług. ok. 15,151 km – 

Kontrakt nr 1. 

5. Przedstawienie pisma z dnia 07.04.2017 r. Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół               

w Osiecku „Nasza Szkoła” z prośbą o wsparcie finansowe wyjazdu grupy uczniów 

„Pomysłowa Liga” z Zespołu Szkół w Osiecku na Światową Olimpiadę Kreatywności 

Destination Imagination w Stanach Zjednoczonych, która odbędzie się w dniach 22 – 28 

maja 2017 r. 

6. Rozpatrzenie oferty Towarzystwa Przyjaciół Otwocka na realizację zadania publicznego 

w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

pt. „Organizacja i przeprowadzenie imprezy poświęconej stylowi Świdermajer – VI 

Festiwal Świdermajer”. 

7. Rozpatrzenie pisma z dnia 24.03.2017 r. Otwockiego Klubu Sportowego „START”                  

w sprawie dofinansowania w wysokości 20.000,00 zł rocznie na pokrycie kosztów 

renowacji głównej płyty boiska – lądowiska dla helikopterów. 

8. Przedstawienie do akceptacji porozumień z Prezydentem Miasta Otwocka Zbigniewem 

Szczepaniakiem w sprawie: 

- przekazania zadania zarządzania drogą powiatową ul. Narutowicza – droga powiatowa 

Nr 2759W na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Zamenhofa,  



- przekazania zadania zarządzania drogą powiatową ul. Majowa – droga powiatowa Nr 

2763W na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Kołłątaja.  

9. Sprawy różne.  

   
 
 
Przewodniczący Zarządu  
     
     Mirosław Pszonka   


