
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

25.07.2018 r. o godz. 8 
30

 
 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.
 

 

Porządek Nr 209 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 208/18 z dnia 18.07.2018 r.  

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 252/XXXIV/18 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej  i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON.    

4. 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.   

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym działającym na 

terenie powiatu otwockiego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały Nr 310/XXXIX/14 Rady Powiatu                  

w Otwocku z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, 

oznaczonej jako działka ew. nr 13/9 o pow. 0,1754 ha z obr 5 w Otwocku wraz                       

z udziałem wynoszącym 1/3 części w prawie własności do działki ew. nr 13/11 o pow. 

0,0182 ha z obrębu 5 – stanowiącej drogę wewnętrzną. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia 

lokalu znajdującego się na zabudowanej nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. 

Andriollego 80, ozn. jako dz. ew. nr 9/6 w obr. 145, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00063233/7. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaakceptowania projektów protokołów uzgodnień                        

w związku z uchwałą  Nr 257/XXXV/18 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 kwietnia 

2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Otwocki niezabudowanych 

nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych w miejscowości 

Izabela, gm. Wiązowna, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki ew. nr 77/5                  

o pow. 0,0053 ha, nr 80/5 o pow. 0,0149 ha, nr 83/23 o pow. 0,0034 ha, nr 79/5 o pow. 

0,0227 ha, nr 81/5 o pow. 0,0073 ha, nr 82/5 o pow. 0,0103 ha z obr. Izabela gm. 

Wiązowna. 

9. Przedstawienie projektu decyzji Zarządu Powiatu w Otwocku w sprawie wygaszenia                      

z dniem 31 lipca 2018 r. prawa trwałego zarządu ustanowione na rzecz powiatowej 

jednostki organizacyjnej– Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku stanowiącej własność 



Powiatu Otwockiego, położonej w Karczewie przy ul. Bohaterów Westerplatte 36, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ew. nr: 94/5 o pow. 430 m
2
,  94/6 o pow. 

17 546 m
2
, 95 o pow. 288 m

2
 dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00051022/8, oraz przekazania                     

w trwały zarząd na czas nieoznaczony powiatowej jednostce organizacyjnej – Zarządowi 

Dróg Powiatowych w Otwocku zabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działki ew. nr 

94/6 i 95 o łącznej pow. 17 976 m
2
 z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki. 

10. Przedstawienie do akceptacji umowy z gminą Karczew w przedmiocie udzielenia 

powiatowi przez gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem 

na zakup materiałów drogowych na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej                          

Nr 2729W ul. Częstochowskiej w Karczewie (od mostku na rzece Jagodzianka – po 

stronie numerów nieparzystych).   

11. Przedstawienie informacji ze spotkania dn. 19.07.2018 r. Starosty z Rektorem 

Warszawskiej Szkoły Wyższej w Otwocku Józefem Szabłowskim na temat oferty 

sprzedaży  powiatowi otwockiemu nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej 13 

w Otwocku, stanowiącej własność WSW w Otwocku; ciąg dalszy tematu z posiedzenia 

dn. 27.06.2018 r., prot. Nr 206/18.  

12. Sprawy różne. 

  

 

Przewodniczący Zarządu 

     

    Mirosław Pszonka   


