
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

13.04.2018 r. o godz. 8 
30 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.
 

 

Porządek Nr 192 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 191/18 z dnia 04.04.2018 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, z późn. zm.   

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do podejmowania czynności w zakresie realizacji 

projektu „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego 

poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego”. 

5. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na podpisanie przez dyrektorów umów                        

z ORANGE na podłączenie do szkół sieci światłowodowej, w tym podjęcie uchwały                 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o dostępie do budynku w celu 

dostarczania publicznej sieci telekomunikacyjnej i świadczenia usług 

telekomunikacyjnych.  

6. Wyrażenie zgody na przystąpienie do rządowego programu „Aktywna tablica” przez 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej 8. 

7. Przedstawienie do akceptacji umowy z gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu na zadanie pn.: „Pomoc 

finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2712W                

w miejscowości Kruszówiec”.  

8. Przedstawienie do akceptacji aneksu Nr 2 do umowy Nr 56/CRU/2018/ZDP, 

CRU/146/2018 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.   

9. Przedstawienie do akceptacji aneksu Nr 1 do umowy Nr 59/CRU/2018/ZDP, 

CRU/142/2018 z gminą Wiązowna 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.  

10. Przedstawienie do akceptacji aneksu Nr 1 do umowy Nr 58/CRU/2018/ZDP, 

CRU/141/2018 z gminą Wiązowna 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. 

11. Przedstawienie pisma z dnia 10.03.2018 r. MATPROJEKT Mateusz Jurczyk w sprawie 

wyrażenia opinii do projektu budowy ulicy Orlej wraz z infrastrukturą w Józefowie. 

12. Przedstawienie pisma z dnia 10.03.2018 r. MATPROJEKT Mateusz Jurczyk w sprawie 

wyrażenia opinii do projektu budowy ulicy Polnej wraz z infrastrukturą w Józefowie. 

13. Przedstawienie pisma z dnia 10.03.2018 r. MATPROJEKT Mateusz Jurczyk w sprawie 

wyrażenia opinii do projektu budowy ulicy Polnej w km 0+728-0+772 w Józefowie. 

14. Przedstawienie pisma z dnia 10.03.2018 r. MATPROJEKT Mateusz Jurczyk w sprawie 

wyrażenia opinii do projektu budowy ulicy Cichej w Józefowie. 

15. Przedstawienie pisma z dnia 26.03.2018 r. MM-Projekt Projektowanie i Konsulting                     

w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz w sprawie wyrażenia opinii dla budowy drogi 

gminnej w ramach zadania pn.: „Budowa drogi gminnej – ul. Jana Pawła II                       

w Zakręcie” w gminie Wiązowna.   

16. Przedstawienie pisma z dnia 26.03.2018 r. MM-Projekt Projektowanie i Konsulting                  

w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz w sprawie wyrażenia opinii dla budowy drogi 

gminnej w ramach zadania pn.: „Budowa drogi publicznej ul. Krótkiej w Góraszce                       

i odcinka ul. Pięknej w Majdanie wraz z dojazdami” w gminie Wiązowna.   

17. Przedstawienie korespondencji FUNDACJI NAVIGATOR w sprawie pomocy                             

w organizacji pokazów lotniczych SKY SHOW SOBIENIE 2018, które odbędą się na 

lotnisku w Sobieniach Królewskich dn. 16-17 czerwca 2018 r.   

18. Przedstawienie decyzji Nr HŻN/01377/2017 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Warszawie z kontroli sanitarnej stwierdzającej naruszenia wymagań 

higienicznych  i zdrowotnych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku.  

19. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

20. Sprawy różne.  

 

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka    


