
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

09.01.2019 r. o godz. 13 
00

  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 
 

 

Porządek Nr 10 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 8/18 z dnia 27.12.2018 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych Członków 

Zarządu Powiatu w Otwocku.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na 

wykonywanie zadania Powiatu Otwockiego z zakresu pomocy społecznej polegającego 

na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie w drodze powierzenia zadania publicznego w 2019 roku. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 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. 

6. Przedstawienie Sprawozdania Starosty Otwockiego z dnia 31 grudnia 2018 r.                                

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok. 

7. Przedstawienie pisma z dnia 21.12.2018 r. Uczniowskiego Klubu Sportowego Jastrzębie-

Śródborów w sprawie wsparcia finansowego w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na 

zakwaterowanie zawodników Tchoukballu.  

8. Przedstawienie do akceptacji aneksu Nr 1 do umowy Nr WIN/9/2018, 76/CRU/2018                     

z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi polegającej 

na wykonaniu projektu i remontu chodników oraz utwardzenia pobocza w ul. Wawerskiej 

od ronda Sybiraków do nr 8.   

9. Przedstawienie pisma z dnia 02.01.2019 r., Nr NSZZ”S”3408/1/2019 Organizacji 

Zakładowej Nr 3408 NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Otwocku w sprawie uwzględnienia w planowanym projekcie budżetu na 2019 

rok podwyżek wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł brutto na pracownika.  

10. Zapoznanie z pismami Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku: 

- z dnia 27.12.2018 r., Nr DZD/6872/ZP/MK/18 dot. bieżącego utrzymania dróg 

powiatowych na terenie miasta Józefowa – odp. do Burmistrza Miasta Józefowa,  

- z dnia 27.12.2018 r., Nr DZD/6873/ZP/MK/18 dot. możliwości wybudowania schodów 

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

Burmistrza Miasta Józefowa,  



- z dnia 27.12.2018 r., Nr DZD/6874/ZP/MK/18 dot. warunków odtworzenia pasa 

drogowego dróg powiatowych po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej 

niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – odp. 

do OPWiK Sp. z o. o. w Otwocku,  

- z dnia 27.12.2018 r., Nr DZD/6875/ZP/MK/18 dot. remontów dróg powiatowych ul. 

Majowej, Reymonta i Poniatowskiego w Otwocku – odp. do OPWiK Sp. z o. o.                          

w Otwocku.  

11. Przedstawienie pisma z dnia 19.12.2018 r. Sołtysa wsi Sobiekursk w sprawie ujęcia                  

w budżecie na 2019 rok środków na dokończenie nakładki na drodze powiatowej Nr 

2726W w Sobiekursku oraz wykonanie zatoczek przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.  

12. Rozpatrzenie propozycji współorganizacji wydarzeń realizowanych przez Agencję 

Reklamową 220V oraz wpisanie wydarzeń do harmonogramu na 2019 rok; (Powiatowy 

Konwent Kobiet, II Konwent Seniorów Powiatu Otwockiego).  

13. Przedstawienie pisma z dnia 20.12.2018 r. Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy RP   

w sprawie propozycji udziału jako Sponsora podczas Gali Eksportu 2019 oraz prośby                      

o wsparcie finansowe w kwocie 1.000,00 zł brutto na częściowe dofinansowanie 

wydarzenia.   

14. Przedstawienie pisma z dnia 02.01.2019 r., Nr PMDK.S.0711.1.2019 Powiatowego 

Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku informujące o podpisaniu przez jednostkę 

umów najmu na pomieszczenia PMDK.  

15. Przedstawienie pisma z dnia 20.12.2018 r., Nr B/S17-WOW/PO/614/18 Pana Pawła 

Ostapiuka Pełnomocnika Inwestora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

w sprawie wydania opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej dla budowy drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt” – 

węzeł „Lubelska” (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700 – w zakresie rozbudowy 

drogi DK2, budowy dróg serwisowych wraz z budową i przebudową niezbędnej 

infrastruktury technicznej.    

16. Zapoznanie z  pismem z dnia 28.12.2018 r., Nr 74/Z/2018 Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. 

Ewy Wojciechowskiej dot. zatrudnienia lekarzy w Poradni Zdrowia Psychicznego; odp. 

na e-mail Wicestarosty z dn. 28.12.2018 r.   

17. Przedstawienie pisma z dnia 02.01.2019 r., Nr 42/NAG/2019 Prezes Zarządu PCZ                  

Sp. z o.o. Ewy Wojciechowskiej przekazujące: 

- zestawienie przychodów i kosztów Spółki za okres 01.01.2018-30.11.2018 r. i  za okres 

01.11.2018-30.11.2018 r., 

- zestawienie należności Spółki za okres 01.01.2018-30.11.2018, 

- zestawienie zobowiązań Spółki za okres 01.01.2018-30.11.2018. 



18. Przedstawienie pisma z dnia 02.01.2019 r., Nr 20916/Z/18  Prezes Zarządu PCZ                  

Sp. z o.o. Ewy Wojciechowskiej stanowiące odp. na pismo Nr S.OS.V.0023.159.2018 

dot. próśb  radnych z III/18 sesji Rady Powiatu w Otwocku odbytej w dniu 20 grudnia 

2018 r. 

19. Przedstawienie pisma z dnia 27.12.2018 r., Nr 20782/Z/2018 Prezes Zarządu PCZ                   

Sp. z o.o. wyjaśniające przesunięcie terminu wypłaty świadczenia świąteczno-

noworocznego z ZFŚS dla pracowników Spółki. 

20. Przedstawienie wniosku z dnia 27.12.2018 r. radnego Rady Powiatu w Otwocku Dariusza 

Kołodziejczyka o podjęcie działań mających na celu unieważnienie postępowania                        

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Świadczenie usług porządkowych i opiekuńczych przy pacjencie 

oraz przygotowanie i dystrybucja całodziennego wyżywienia dla pacjentów Powiatowego 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku”.  

21. Przedstawienie pisma z dnia 02.01.2018 r. Pani Marzeny Marusińskiej p.o. Dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie w sprawie  zwiększenia                 

w budżecie placówki w rozdz. 85421 § 6060 na rok 2019 kwoty 45.052,27 zł                                    

z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu.  

22. Sprawy różne.  

  

 Przewodniczący Zarządu  

   Cezary Łukaszewski  


