
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

24.05.2018 r. o godz. 8 
30 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.
 

 

Porządek Nr 199 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 198/18 z dnia 16.05.2018 r.    

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Powiatowego 

Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku przy ul. 

Poniatowskiego 10 z realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku przy ul. 

Konopnickiej 3 z realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 

5. 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.   

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Otwockiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej 

Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. 

8. Przedstawienie pisma z dnia 09.05.2018 r. Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”                   

w sprawie podjęcia współpracy w zakresie organizacji na terenie Otwocka lub powiatu 

otwockiego kolonii dla polskich dzieci z Litwy; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 

16.05.2018 r., prot. Nr 198/18.  

9. Przedstawienie pisma z dnia 15.05.2018 r. Przewodniczącej Koła Terenowego „Świder” 

Grażyny Rzeplińskiej w sprawie wsparcia finansowego w wysokości 820,00 zł                               

z przeznaczeniem na wynajęcie autobusu i wycieczkę dla 20 wychowanków Ogniska 

Wychowawczego „Świder”. 

10. Przyjęcie oferty Klubu Sportowego Winners na realizację zadania publicznego w 2018 

roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pt.: „Zadbajmy o Świder” – spływ kajakowy”. 

11. Przedstawienie do akceptacji aneksu Nr 1 do umowy Nr CRU/145/2018, 

57/CRU/2018/ZDP z Gminą Wiązowna  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.   

12. Przedstawienie do akceptacji aneksu Nr 1 do umowy Nr WIN/14/2018, (78/CRU/2018)                      

z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej dla powiatu polegającej 

na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach powiatowych.   

13. Przedstawienie do akceptacji umowy z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia 

powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie zadania: „Zakup 

mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy finansowej dla powiatu na wykonanie 

remontu nawierzchni w drodze powiatowej – ul. Przewoskiej”.   

14. Przedstawienie pisma z dnia 10.05.2018 r. Fundacji NAVIGATOR w sprawie objęcia 

honorowym patronatem Starosty pokazów lotniczych SKY SHOW SOBIENIE 2018, 

które odbędą się na lotnisku w Sobieniach Królewskich dn. 16-17.06.2018 r.  

15. Przedstawienie pisma z dnia 10.05.2018 r. Fundacji NAVIGATOR w sprawie 

dofinansowania w kwocie 50.000,00 zł  organizacji obchodów 100-lecia Niepodległości 

oraz 100-lecia Lotnictwa Polskiego w Sobieniach Szlacheckich.  

16. Zapoznanie z opinią prawną w przedmiocie możliwości przekazania w zarząd 

Nadleśnictwu Celestynów przez Powiat Otwocki działek stanowiących drogi powiatowe 

położonych na terenie gmin Celestynów i Osieck; odp. na wyciąg Nr 905 z prot. Nr 

198/18 z dn. 16.05.2018 r.    

17. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.    

18. Sprawy różne.   

 

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka     


