
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

25.04.2018 r. o godz. 8 
30 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.
 

 

Porządek Nr 194 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 193/18 z dnia 18.04.2018 r. 

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, 

położonej w Otwocku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 46/3 o pow. 

5008 m
2
 oraz nr 46/10 o pow. 3678 m z obr. 143 na rzecz PGE Dystrybucja SA. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Pani Elizie Trzcińskiej - Przybysz stanowiska 

dyrektora Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Marii Konopnickiej 

w Otwocku, ul. Majowa 17/19. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Panu Pawłowi Uścinowiczowi stanowiska 

dyrektora Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Otwocku, ul. 

Literacka 8. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dostępie do 

budynku w celu dostarczania publicznej sieci telekomunikacyjnej i świadczenia usług 

telekomunikacyjnych.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.   

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

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

narodowego. 

9. Przedstawienie pisma z dnia 10.04.2018 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Malcanowie               

w sprawie udzielenia wsparcia finansowego imprezy kulturalnej z okazji 90 rocznicy 

utworzenia OSP Malcanów.  

10. Przedstawienie pisma z dnia 08.03.2018 r. Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż                       

w sprawie udzielenia wsparcia finansowego XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego „Kartka Wielkanocna” w wysokości 2.000,00 zł. 

11. Przedstawienie pisma z dnia 09.04.2018 r. Stowarzyszenia Dziennikarzy im. Władysława 

St. Reymonta w sprawie udzielenia pomocy w organizacji Majówki Reymontowskiej. 

12. Rozpatrzenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia 

Ochotnicza Straż Pożarna w Józefowie na realizację zadania pt.: Obóz Młodzieżowych 

Drużyn Pożarniczych Powiatu Otwockiego. 



13. Przedstawienie pisma z dnia 13.04.2018 r., Nr WIPF.7010.7.2018 Gminy Karczew                        

w sprawie zawarcia umowy w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 

Otwockiemu w postaci wykonania rewitalizacji chodnika od ul. Stare Miasto do ul. 

Żaboklickiego w Karczewie (fragment ciągu pieszego od rogu ul. Stare Miasto i ul. ks. 

Władysława Żaboklickiego – w kierunku cmentarza, w pasie drogi powiatowej Nr 

2724W  w Karczewie – dalej „zadanie inwestycyjne”); ciąg dalszy tematu z posiedzenia 

dn. 04.04.2018 r., prot. Nr 191/18.  

14. Przedstawienie pisma z dnia 11.04.2018 r., Nr DOPSK-0/07/152/2018 Prezes Zarządu 

PCZ Sp. z o.o. Ewy Wojciechowskiej dot. liczby zatrudnionych i zwalnianych 

pracowników, zmian personalnych w PCZ Sp. z o.o. celem przekazania do Komisji 

Zdrowia, Rodziny  i Bezpieczeństwa.   

15. Przedstawienie pisma z dnia 16.04.2018 r. użytkowników ul. Samorządowej w Otwocku 

w sprawie przekazania informacji w przedmiocie remontu ul. Samorządowej w Otwocku: 

- aktualnej sytuacji i zakresu zaawansowania prac, 

- udostępnienia do wglądu projektu całej inwestycji.    

16. Przedstawienie pisma z dnia 16.04.2018 r. użytkowników ul. Samorządowej w Otwocku 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na naprawę ul. Samorządowej                        

w Otwocku.       

17. Przedstawienie pisma z dnia 19.04.2018 r. Dyrektora Technicznego Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy Sławomira Chaberek                          

w sprawie remontu ul. Samorządowej w Otwocku. 

18. Sprawy różne.  

 

 Przewodniczący Zarządu 

      Mirosław Pszonka    


