
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                      

21.03.2018 r. o godz. 8 
30 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.
 

 

Porządek Nr 188 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 187/18 z dnia 15.03.2018 r. 

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu 

na czas nieokreślony z dotychczasowymi najemcami lokali w budynku usytuowanym na 

nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7B, oznaczonej jako działki ew. 

nr 46/11, 46/17, 46/20 w obr. 143 w Otwocku. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały Nr 245/XXXII/18 Rady Powiatu                 

w Otwocku z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego stanowiącej działkę 

ewidencyjną nr 31/2 o pow. 0,1689 ha z obr. 165 w Otwocku. 

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

publicznych w 2018 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego.  

6. Rozpatrzenie oferty Otwockiego Towarzystwa Bluesa i Ballady na realizację zadania 

publicznego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego pt.: „Ogólnopolski Konkurs Zespołów Bluesowych OBB”. 

7. Rozpatrzenie oferty Towarzystwa Przyjaciół Otwocka na realizację zadania publicznego 

w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

pt.: „Organizacja i przygotowanie imprezy poświęconej stylowi „Świdermajer” – VI 

Festiwal Świdermajer”. 

8. Rozpatrzenie oferty „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im. 

Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” Koło Terenowe „Świder” na realizację zadania 

publicznego w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego pt.: „Piosenka w Świdrze”. 

9. Przedstawienie pism z dnia 06.03.2018 r. nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 

Karczewie w sprawie: 

- dofinansowania w wysokości 1.000,00 zł projektu edukacyjnego pt. „Irena Sendlerowa 

– Matka Dzieci Holocaustu”,  



- dofinansowania w wysokości 1.000,00 zł projektu stworzenia w powiecie otwockim 

muralu upamiętniającego postać Ireny Sendlerowej – Sprawiedliwej Wśród Narodów 

Świata.   

10. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Administracyjnego o wykonanie uchwały Nr 

CDXXX/172/17 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży drewna w ilości około 12,5 m
3 

uzyskanego w wyniku 

dokonania wycięcia drzew z nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 8/4,  nr 8/3 

obr. 2 oraz nr 73/10 obr. 8 w Otwocku oraz nr 673 obr. Stara Wieś gm. Celestynów, 

stanowiących własność Powiatu Otwockiego. 

11. Przedstawienie decyzji Nr 774/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22.02.2018 r. 

ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ew. nr 

238/1 obr. Majdan gm. Wiązowna przeznaczonej na realizację inwestycji celu 

publicznego pod nazwą „Budowa węzła „Lubelska” na przecięciu dróg ekspresowych S2                              

i S17 do autostrady A2”. 

12. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Otwocku” 

oraz „Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu otwockiego                  

w 2017 roku”. 

13. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

14. Sprawy różne.   

  

 Przewodniczący Zarządu 

     Mirosław Pszonka  


