
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

07.03.2018 r. o godz. 8 
30 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.
 

 

Porządek Nr 186 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 185/18 z dnia 02.03.2018 r. 

3. 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.  

4. Przedstawienie pisma  z dnia 30.01.2018 r., Nr UZG/OTW/6/2017 firmy HFC Systems 

Sp. z o.o. w sprawie uzgodnienia lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej na działce 

ew. nr 63/10 z obr. 4 w Otwocku dla której Sąd Rejonowy  w Otwocku IV Wydział 

Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00059974/2.  

5. Przedstawienie pisma z dnia 04.12.2017 r. Fundacji Ośrodka KARTA w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie do ogólnopolskiego programu „Nieskończenie 

Niepodległa”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w 2018 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki                      

i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

7. Przedstawienie pisma z dnia 19.02.2018 r. Państwa S. i M. A zam. w Józefowie                       

w sprawie przyznania bonifikaty w wysokości 50% od opłat rocznych 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.   

8. Przedstawienie do akceptacji umów z gminą Wiązowna: 

-  w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci przekazania 

wybudowanego odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2712W – ul. Doliny 

Świdra na odcinku ok. 300 mb. od drogi powiatowej Nr 2710W – ul. Mostów do ul. 

Leszczyny w Woli Karczewskiej, 



-  w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci przekazania 

wykonanej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2705w w Kącku na odcinku od 

ul. Wierzbowej w Pęclinie w kierunku Kącka, 

- w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci przekazania 

zmodernizowanego odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2705W – Kościelna 

w Wiązownie na odcinku od Szkoły Podstawowej w Wiązownie w kierunku kościoła św. 

Wojciecha w Wiązownie, 

- w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci przekazania 

wybudowanych dwóch odcinków ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 

2709W – o łącznej długości ok. 800 mb. od km 1+766,6 ul. – Olchowej w Dziechcińcu 

do km 1+100,00 ul. Piaskowa w Dziechcińcu (odcinek 1) oraz od km 2+219,45 – 

Gimnazjum w Gliniance w kierunku ul. Łąkowej w Gliniance,  

- w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu na 

realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na 

modernizację drogi powiatowej Nr 2702W w miejscowości Zakręt ul. Szkolna”, 

- w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu na 

zadanie pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi 

powiatowej Nr 2708W na odcinku pomiędzy Dziechcińcem a Pęclinem”, 

- w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu na 

zadanie pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej 

Nr 2705W w Wiązownie ul. Kącka”,  

- w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu na 

realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na 

modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów”. 

9. Sprawy różne.   

 

 Przewodniczący Zarządu 

     Mirosław Pszonka   


