
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

27.12.2018 r. o godz. 10 
00

 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 
 

 

Porządek Nr 8 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 7/18 z dnia 19.12.2018 r. 

3. 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.   

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na powierzenie organizacjom  pozarządowym 

prowadzącym działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej,   świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej w Powiecie Otwockim w roku 2019. 

5. Wyrażenie zgody na dokonanie zmian w planach finansowych warsztatów terapii 

zajęciowej w powiecie otwockim ze względu na bieżące potrzeby poszczególnych 

jednostek.  

6. Zatwierdzenie wykazu wydarzeń realizowanych przez Powiat Otwocki w 2019 r. oraz 

opisu rzeczowego planowanych wydatków.  

7. Przedstawienie pisma z dnia 04.12.2018 r., Nr 2844/S17cz3/2D4B/RK/2018 firmy 

Budimex S.A. działającej w imieniu i na rzecz GDDKiA w sprawie wydania opinii dla 

zadania „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – 

Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Garwolin (początek obwodnicy), 

Część nr 3: na odcinku Kołbiel (koniec obwodnicy) – Garwolin (początek obwodnicy) od 

ok. km 27+900 do ok. 40+915 dług. ok. 13,015 km. 

8. Przedstawienie pisma z dnia 04.12.2018 r. firmy ARS PROJEKT Agnieszka Sanojca                    

w sprawie wydania opinii do projektu budowlanego rozbudowy drogi gminnej, ul. 

Wschodniej w miejscowości Karczew.  

9. Rozpatrzenie wniosku Wydziału Komunikacji i Transportu o uwzględnienie w budżecie 

powiatu na rok 2019 projektu i budowy doświetlenia przejścia dla pieszych na drodze 

powiatowej Nr 2757W ul. Jana Pawła II przy skrzyżowaniu z ul. Kukułczą w Otwocku.  

10. Zapoznanie z pismem z dnia 12.12.2018 r., Nr MO.036.1.2018.IW Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Adama Ludwikowskiego informującym      

o zamieszczeniu na stronie internetowej WIOŚ opracowania „Raport o stanie środowiska 

w województwie mazowieckim w 2017 r.”. 



11. Przedstawienie opinii prawnej w przedmiocie możliwości realizacji zamówienia 

zarządzania lasami bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych; odp. na wyciąg 

Nr 44 z prot. Nr 7/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu dn. 19.12.2018 r.  

12. Przedstawienie pisma z dnia 10.12.2018 r., Nr ZG.750.35.2018 Nadleśnictwa Celestynów 

w sprawie zwiększenia stawki na nadzór nad gospodarką leśną do wysokości 17,00zł/ha    

w 2019 roku. 

13. Omówienie wniosków Komisji stałych rady Powiatu.  

14. Sprawy różne.  

  

  

Przewodniczący Zarządu 

  Cezary Łukaszewski 


