
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

16.01.2019 r. o godz. 13 
00

  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 
 

 

Porządek Nr 12 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 10/19 z dnia 09.01.2019 r. 

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu                          

w Otwocku do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.  

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej.  

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 pisma z dnia  07.03.2018 r. Państwa J. i H. G. w sprawie zwrotu połowy 

kosztów poniesionych na wykonanie mapy do celów sądowych - zasiedzenie. 

7. Przedstawienie pisma z dnia  16.10.2018 r., Nr PSGWA.IRSI.M.431.089.18 Polskiej 

Spółki Gazownictwa  sp. z o.o. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, przy 

ul. Zagłoby 8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 4/7 o pow. 1,0823                

z obr. 118, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00037303/8. 

8. Przedstawienie pisma z dnia 07.02.2019 r., Nr DCAZ.063.1.1.MK.2019 Pani Danuty 

Wolskiej-Rzewuskiej Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku w sprawie 

wyrażenia zgody na objęcie Honorowym Patronatem Starosty uroczystości związanej                   

z obchodami 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce organizowanej dn. 

07.02.2019 r.  

9. Przedstawienie pisma z dnia 03.01.2019 r., Nr 294/Z/2019 Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. 

Ewy Wojciechowskiej w sprawie dofinansowania bieżącej działalności Spółki poprzez 

przeznaczenie kwoty 3.000.000,00 zł.  

10. Przedstawienie pisma z dnia 07.01.2019 r., Nr 364/Z/18 Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. 

Ewy Wojciechowskiej przekazujące listę remontów prowadzonych w Spółce w 2017                     

i 2018 roku; odp. na e-mail Wicestarosty z dn. 31.12.2018  r.   



11. Zapoznanie się z analizą wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Otwocki w roku 2018. 

12. Zapoznanie z wyjaśnieniami z dnia 08.01.2019 r. Pana Andrzeja Mazek w sprawie 

podejmowanych czynności przez członka Rady Nadzorczej w miesiącach listopad, 

grudzień 2018 r. w PCZ Sp. z o.o.;  odp. na e-mail Wicestarosty z dn. 07.01.2019 r.   

13. Zapoznanie z pismem z dnia 03.01.2019 r., Nr WGK.7021.3.1.2019 Prezydenta Miasta 

Otwocka Jarosława Margielskiego informujące o podjęciu działań zabezpieczenia                     

w uchwale budżetowej Miasta Otwocka na 2019 rok środków finansowych dla powiatu                

w kwocie 451.000,00 zł na realizację zadania: Modernizacja drogi powiatowej Nr 2758W 

– ul. Samorządowej w Otwocku polegającej na rozbudowie skrzyżowania dróg 

powiatowych Nr 2754W – ul. Reymonta i Nr 2758W – ul. Samorządowej w Otwocku na 

skrzyżowanie typu rondo.   

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

budżetu Biura Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku na 2019 rok                    

z podziałem na planowane wydatki.  

15. Rozpatrzenie wniosku Automobilklub Piaseczyński, Offroad Piaseczno w sprawie objęcia 

honorowym patronatem Starosty wydarzenia: „Lajtowy Puchar 4x4 Edycja 1 2019 r.” 

oraz udostępnienie miejsca jako bazy wydarzenia. 

16. Rozpatrzenia oferty „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im. 

Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” Koło Terenowe „Świder” na realizację zadania 

publicznego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego pt. „Piosenka w Świdrze”. 

17. Przedstawienie pisma Zespołu Pielęgniarek sali „R” w PCZ Sp. z.o.o. w sprawie 

zamontowanych kamer w sali „R”. 

18. Przedstawienie pisma z dnia 07.01.2019 r., Nr NCBJ/SE-4/2019 Narodowego Centrum 

Badań Jądrowych w sprawie wsparcia organizacji 14 edycji konkursu „Fizyczne Ścieżki”. 

19. Zapoznanie z pismem z dnia 04.01.2019 r., Nr BRI-II.805.8.2.2018 Wojewody 

Mazowieckiego Zdzisława Sipiery w sprawie możliwości aplikowania w naborze                          

i korzystania ze wsparcia w ramach Programu Mosty dla Regionów.    

20. Przedstawienie pisma z dnia 11.01.2019 r. Pana Dariusza Grajdy radnego Rady Powiatu 

w Otwocku w sprawie rozważenia możliwości zorganizowania spotkania w przedmiocie 

realizacji projektu pn.: „Modernizacja/budowa obiektu sportowego na bazie Otwockiego 

Klubu Sportowego w Otwocku na 100-lecie Klubu”.   

21. Przedstawienie pisma z dnia 10.01.2019 r., Nr NSZZ”S”3408/2/2019 Organizacji 

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

Pracy w Otwocku w sprawie wyłączenia z zapisów uchwały Nr XIX/9/19 Zarządu 



Powiatu w Otwocku z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 

DXXXII/215/18 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 5 września 2018 r. w sprawie 

określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 Rady Powiatu 

w Otwocku Powiatowego Urzędu Pracy ze względu na obowiązujący w tej jednostce 

Regulamin Wynagradzania; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 09.01.2019 r., prot. Nr 

10/19.   

22. Zapoznanie ze skargą z dnia 07.01.2019 r. Pani R.P. na obsługę karetki pogotowia 

ratunkowego.  

23. Sprawy różne.  

  

 Przewodniczący Zarządu 

    Cezary Łukaszewski  


