
 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

23.01.2019 r. o godz. 13 
00

 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 
 

 

Porządek Nr 14 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 11/19 z dnia 15.01.2019 r.,  

- Nr 12/19 z dnia 16.01.2019 r., 

- Nr 13/19 z dnia 18.01.2019 r.  

3. Przedstawienie pisma z dnia 14.01.2019 r., Nr SRP.0004.1.2019 Przewodniczącego Rady 

Piotra Kudlickiego w sprawie podjęcia decyzji nt. sposobu procedowania nad projektem 

uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Otwockiego na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 r.” wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko zdjętego z porządku obrad III sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska 

dla Powiatu Otwockiego na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 r.” wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko.  

5. Przedstawienie pisma z dnia 07.01.2019 r., Nr DZD/99/ZP/MK/19 Zarządu Dróg 

Powiatowych stanowiące odpowiedź na pismo Burmistrza Miasta Józefowa w sprawie 

budowy miejsc parkingowych i chodnika w Józefowie przy ul. 3 Maja (na odc. od ul. 

Szerokiej do nr 82). 

6. Przedstawienie pisma z dnia 10.01.2019 r., Nr GK.7226.5.2019 Burmistrza Miasta 

Józefowa w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia do planu wydatków 

majątkowych na 2019 r. zadań inwestycyjnych: 

-  przebudowa chodnika w ul. Marsz. Piłsudskiego na odc. od ul. Wąskiej do granic                 

z Warszawą, 

- przebudowa chodnika w ul. 3 Maja na odc. od ul. Wąskiej do granic z Warszawą, 

- budowa chodnika w ul. 3 Maja na odc. od ul. Zaułek do ul. Granicznej (po str. 

Zachodniej), 

- budowa miejsc parkingowych i chodnika w pasie drogowym ul. 3 Maja (na odc. od ul. 

Szerokiej do nr 82) na łącznej dł. 120 mb. 

7. Przedstawienie pisma z dnia 08.01.2019 r. Polskiego Radia Regionalna Rozgłośnia                   

w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. w sprawie nawiązania współpracy i przyjęcia przez 

powiat tytułu współorganizatora wydarzenia: „Letnie granie z Radiem dla Ciebie”                   

w kwocie ok. 70.000,00 zł brutto.  



8. Przedstawienie pisma Agencji Reklamowej 220V w sprawie współpracy przy organizacji 

Powiatowego Konwentu Kobiet. 

9. Przedstawienie pisma Agencji Reklamowej 220V w sprawie współpracy przy organizacji 

II Konwentu Seniorów. 

10. Przedstawienie pisma dnia 09.01.2019 r., Nr OWA.WKR.622.1.2019.2 Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej w Warszawie stanowiące odpowiedź na pismo Nr 

S.OS.V.0023.153.2018 w przedmiocie wyrażenia opinii nt. szkodliwej emisji 

promieniowania nadajników operatorów telekomunikacyjnych w obszarze gdzie 

funkcjonują placówki oświatowe. 

11. Przedłożenie informacji z posiedzenia 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 2019 roku. 

12. Przedstawienie pisma z dnia 07.01.2019 r., Nr WGK.7021.3.3.2019 Prezydenta Miasta 

Otwocka Jarosława Margielskiego w sprawie dokonania zmian w warunkach 

dotyczących odtworzenia pasa drogowego po wybudowaniu urządzeń infrastruktury 

technicznej. 

13. Przedstawienie pisma z dnia 17.01.2019 r., Nr WIN.7021.6.2019.1 Prezydenta Miasta 

Otwocka  Jarosława Margielskiego wyrażające gotowość do partycypacji w części 

kosztów inwestycji na drogach powiatowych.  

14. Przedstawienie pisma z dnia 11.01.2019 r. Stowarzyszenia „Przywrócić Dzieciństwo” 

TPDzUl im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w sprawie wsparcia finansowego 

wypoczynku dla 20 dzieci w wysokości 732,00 zł.  

15. Rozpatrzenie wniosku Oświaty Powiatowej o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury 

ogłoszenia  konkursów na dyrektorów placówek oświatowych: 

- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

- Zespołu Szkół Nr 1 w Otwocku. 

16. Przedstawienie pisma z dnia 16.01.2019 r., Nr 978/Z/2019 Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji Ewy Wojciechowskiej w sprawie przekazania oficjalnego 

oświadczenia w zakresie zagwarantowania przez Zarząd Powiatu odpowiednich środków 

na wyremontowanie i wyposażenie pomieszczeń kuchni Szpitala w niezbędny sprzęt.   

17. Przedstawienie pisma z dnia 16.01.2019 r., Nr 990/Z/2019 Prezes Zarządu PCZ Sp. z o.o. 

w restrukturyzacji  Ewy Wojciechowskiej w sprawie prowadzonej korespondencji z firmą 

Super Buffet Sp.  z o.o. w przedmiocie postepowania w trybie art.38 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

18. Przedstawienie pisma z dnia 17.01.2019 r., Nr 1017/Z/2019 Prezes Zarządu PCZ                  

Sp. z o.o. w restrukturyzacji  Ewy Wojciechowskiej przekazujące dane: 



- zestawienie przychodów i kosztów PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2018-30.11.2018 

oraz za okres od 01.11.2018-30.11.2018, 

- zestawienie przychodów i kosztów PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.10.2018-31.10.2018 

oraz za okres od 01.10.2018-31.10.2018, 

- zestawienie przychodów i kosztów PCZ Sp. z o.o. za okres od 01.01.2018-30.09.2018 

oraz za okres od 01.09.2018-30.09.2018, 

- liczba pacjentów korzystających z NPL w poszczególnych gminach za                                          

X, XI, XII.2018 r.  

19. Przedstawienie pisma z dnia 17.01.2019 r., Nr WT.720.1.2019 Wójta Gminy Celestynów 

Witolda Kwiatkowskiego w sprawie bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe linii 

Nr 7 Warszawa-Dorohusk w Celestynowie.  

20. Zapoznanie z decyzją z dnia 11.01.2019 r., Nr HŻN/00083/2019 Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z odmową zmiany decyzji Nr 

HŻN/01377/2017 tj. przesunięcia terminu wykonania decyzji do dnia 31.12.2019 r.; (dot. 

uchybień sanitarnych w bloku żywienia).  

21. Zapoznanie z pismem z dnia 08.01.2019 r., Nr NŚ/3/30/0047/2019 Otwockiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  informujące o badaniach wód 

odbiornika ścieków – rzeki Jagodzianki; odp. na pismo S.OS.V.0023.158.2018. 

22. Zapoznanie z pismem z dnia 10.01.2019 r. Prezydenta Miasta Otwocka Jarosława 

Margielskiego stanowiącym odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej nt. 

uciążliwości odorowych związanych z działalnością firm AMEST Sp. z o.o. i PPHU 

LEKARO Jolanta Zagórska. 

23. Sprawy różne.  

 

 

Przewodniczący Zarządu  

   Cezary Łukaszewski  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty do pkt 4, 22 dostępne do wglądu w wersji papierowej w Wydziale Organizacyjnym 

i Spraw Społecznych.  


