
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

12.12.2018 r. o godz. 9 
00

 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku 

przy ul. Komunardów 10. 
 

 

Porządek Nr 5 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Omówienie kwestii współpracy Zarządu Powiatu z gminami powiatu otwockiego                       

w kadencji 2018-2023. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

3. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 4/18 z dnia 05.12.2018 r. 

4. Opracowanie projektu 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. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 231/XXX/17 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2018-2031. 

6. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2018. 

7. 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 działka ew. nr 25/4 o pow. 

0,0330 ha z obr. 61 na rzecz PGE Dystrybucja S.A. 

8. 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.   

9. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli                     

w imieniu Powiatu Otwockiego w zakresie działalności Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli  

w imieniu Powiatu Otwockiego w zakresie działalności Zespołu Szkół Nr 2 im. Marii 

Skłodowskiej - Curie w Otwocku. 

11. Przedstawienie pisma z dnia 27.11.2018 r., Nr GK.7021.31.2018 Burmistrza Miasta 

Józefowa Marka Banaszka w sprawie rozważenia możliwości wybudowania schodów 

przy nowo wybudowanym moście im. „100-lecia Odzyskania Niepodległości” 

prowadzących z ciągu pieszo-rowerowego na brzeg rzeki Świder. 

12. Przedstawienie do akceptacji Aneksu Nr 1 do umowy Nr WIN/91/2018 

(337/GRU/2018/ZDP)  z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia powiatowi 



otwockiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie zadania: 

Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2758W - ul. Samorządowej i Czaplickiego                     

w Otwocku oraz wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Reymonta na odc. od ul. 

Samorządowej do ul. Żeromskiego w Otwocku.  

13. Rozpatrzenie wniosku o uwzględnienie w budżecie powiatu na rok 2019 zadania 

inwestycyjnego pn.: „Przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2765W 

ul. Karczewskiej z drogą powiatową Nr 2760W – ul. Batorego i Matejki w Otwocku. 

14. Przedstawienie pisma z dnia 03.12.2018 r., Nr 29/2018 Polskiego Czerwonego Krzyża 

Oddział w Otwocku w sprawie wsparcia finansowego w wysokości 3.000,00 zł, 

przygotowanie 30 sztuk statuetek, oraz objęcie patronatem Starosty organizacji                     

wydarzenia 100-lecia PCK i 20-lecia Oddziału Rejonowego PCK w Otwocku.    

15. Przedstawienie decyzji z dnia 22.11.2018 r., Nr DO.1.6614.619.2017(4-KB) IK:812394 

Ministra Inwestycji i Rozwoju stwierdzającej nieważność decyzji Wojewody 

Mazowieckiego Nr 4454/2015 z dnia 24.11.2015 r., Nr SPN.VI.7723/KM/2765/04 

stwierdzającej nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez powiat otwocki 

własności nieruchomości oznacz. jako działka nr 55/12 o pow. 54 m
2
 oraz jako działka nr 

45/18 o pow. 33 m
2
 , zajętej pod ul. Narutowicza w Otwocku.  

16. Przedstawienie decyzji z dnia 22.11.2018 r., Nr DO.1.6614.618.2017(4-KB) IK:812380 

Ministra Inwestycji i Rozwoju stwierdzającej nieważność decyzji Wojewody 

Mazowieckiego Nr 4453/2015 z dnia 24.11.2015 r., Nr SPN.VI.7723/KM/2765/04 

stwierdzającej nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez powiat otwocki 

własności nieruchomości oznacz. jako działka nr 38/12 o pow. 19 m
2
, zajętej pod ul. 

Narutowicza w Otwocku.  

17. Przedstawienie uchwały Nr Wa.416.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii                     

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Otwocku projekcie uchwały o Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2019-2031.   

18. Przedstawienie uchwały Nr Wa.417.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii                     

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Otwocku projekcie uchwały budżetowej na 

2019 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego na 

2019 rok.  

19. Przedstawienie pisma z dnia 03.12.2018 r., Nr 19562/Z/18 Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. 

Ewy Wojciechowskiej stanowiące ustosunkowanie się do treści „Programu naprawczego 

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”; odp. na pismo Nr S.OS.V.0023.146.2018. 

20. Przedstawienie treści decyzji nr 4762/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia                     

16.11.2018 r. ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako 



działka ew. nr 204/8 obr. Ostrowik gm. Celestynów przeznaczonej na realizację 

inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku 

węzeł Lubelska (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy) Część II – km 5+560 -

19+200”. 

21. Sprawy różne.  

           

 

Przewodniczący Zarządu 

    Cezary Łukaszewski  


