
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

19.09.2018 r. o godz. 8 
30

 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13.
 

 

Porządek Nr 217 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 216/18 z dnia 12.09.2018 r. 

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za 

usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 

dotychczasowego Powiatowego Gimnazjum Specjalnego Nr 21 w Otwocku, ul. 

Mickiewicza 43/47. 

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. Przedstawienie pisma z dnia 06.09.2018 r. Spółki Wodnej Południe w sprawie zmiany 

zakresu finansowych prac: konserwacja rowu A w Czarnówce, Bolesławowie i Rzakcie 

na prace związane z usunięciem awarii drenowania w Bolesławowie.  

7. Przedstawienie pisma z dnia 12.09.2018 r., Nr Ośw.4033.45.2018 Oświaty Powiatowej  

w sprawie listy absolwentów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Otwocki, którzy uzyskali najwyższe wyniki z egzaminu maturalnego                                         

i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2017/2018.  

8. Przedstawienie do akceptacji wysokości odszkodowania za grunt wydzielony pod 

poszerzenie drogi publicznej (powiatowej) – ul. Reymonta stanowiący działkę ew. nr 

42/3 o pow. 302 m
2
 z obr. 95 w Otwocku, ustalonego podczas rokowań z byłymi 

właścicielami nieruchomości w dniu 11.09.2018 r. 

9. Przedstawienie pisma z dnia 12.09.2018 r. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ireny 

Sendlerowej w Otwocku oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jastrzębie Śródborów” 

w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z sali gimnastycznej ZSE-G                         

w Otwocku przez uczniów uczęszczających do oddziału sportowego.   

10. Przedstawienie pisma z dnia 12.09.2018 r., Nr 14783/2018 Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. 

Ewy Wojciechowskiej w sprawie skargi Pani K.R.-L.  

11. Przedstawienie pisma z dnia 13.09.2018 r., Nr 2/12198/2018 Pracowni Projektowej 

RoadWay w sprawie wyrażenia opinii dla inwestycji pn.: „Projekt i budowa ulicy 

Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ostatnich zabudowań” w miejscowości Otwock.   



12. Przedstawienie pisma z dnia 30.08.2018 r. firmy SIGMA BUDOWNICTWO – Mateusz 

Sikorski w sprawie wyrażenia opinii dla inwestycji pn.: „Projekt rozbudowy drogi 

gminnej w miejscowości Pogorzel”.  

13. Przedstawienie pisma z dnia 10.09.2018 r., Nr RNN.07.14.2018 Rektora Warszawskiej 

Szkoły Wyższej w Otwocku Józefa Szabłowskiego z operatem szacunkowym 

określającym wartość nieruchomości gruntowej zabudowanej 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, oraz dn. 25.07.2018 r., prot. Nr 209/18.   

14. Przedstawienie wyciągu z projektu protokołu Nr XXXIX/18 z sesji Rady Powiatu                       

w Otwocku odbytej w dniu 11 września 2018 r.  

15. Sprawy różne.  

  

 

Przewodniczący Zarządu 

    Mirosław Pszonka   


