
 

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

20.02.2019 r. o godz. 13 
00

 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 
 

 

Porządek Nr 19 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 18/19 z dnia 13.02.2019 r. 

3. Przedstawienie wniosku z dnia 11.02.2019 r. firmy Handlowo-Usługowej „BRUK-BUD” 

Piotr Skoczek o nabycie naniesień na działce ewidencyjnej Nr 248 z obr. 13 Tabor.  

4. Przedstawienie pisma z dnia 12.02.2019 r., Nr BFZ.041.2.2019 Prezydenta Miasta 

Otwocka Jarosława Margielskiego w sprawie rozważenia współpracy przy realizacji 

inwestycji na nieruchomościach położonych przy ul. Warszawskiej w Otwocku – 

budowy parkingu wielopoziomowego.  

5. Przedstawienie pisma z dnia 04.02.2019 r., Nr GK.7210.4.1.2019 Wójta gminy Sobienie-

Jeziory Stanisława Wirtek w sprawie zwiększenia środków w budżecie powiatu na 

realizację zadań polegających na: 

- modernizacji drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie – Zuzanów – 

Czarnowiec, 

-  modernizacji drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów – Stary Zambrzyków – 

Sobienie Kiełczewskie do wysokości nie mniejszej niż środki zabezpieczone w budżecie 

gminy Sobienie – Jeziory; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 13.02.2019 r. prot. Nr 

18/19.  

6. Przedstawienie do akceptacji umowy z gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci wybudowania i przekazania wybudowanego 

odcinka drogi powiatowej Nr 2701W na odcinku od km. ok. 0+920 do ok. km. 1+440                 

w miejscowości Majdan i Izabela w Wiązownie.  

7. Przedstawienie do akceptacji umowy z gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu na wykonanie dokumentacji 

projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID na modernizację drogi powiatowej Nr 2702W 

Zakręt-Izabela, polegającą na budowie wzdłuż drogi powiatowej Nr 2702W – ul. Szkolnej 

ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania z drogą gminną – ul. Jana Pawła II                          

w miejscowości Zakręt do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2701W – ul. Postępu                    

w Izabeli.  

8. Przedstawienie do akceptacji umowy z gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci wybudowania i przekazania wybudowanego 



odcinka chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2712W – ul. Doliny Świdra na odcinku ok. 

200 mb. od drogi powiatowej  Nr 2713W- ul. Leszczyny w Woli Karczewskiej w kierunku 

ul. Ogrodów.  

9. Przedstawienie do akceptacji umowy z gminą Wiązowna w przedmiocie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla powiatu w postaci wybudowania i przekazania wybudowanego 

odcinka ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2709W – o łącznej 

długości ok. 370 mb. od km. 1+090,00 ul. Piaskowa w Dziechcińcu do km. 0+720,00                    

w kierunku Żanęcina. 

10. Przedstawienie pisma z dnia 14.02.2019 r. Prezydenta Miasta Otwocka Jarosława 

Margielskiego przekazujące zaktualizowaną szacunkową analizę procentową oraz 

kwotową udziału finansowego poszczególnych gmin przygotowaną na podstawie danych 

z ZTM w Warszawie - dot. porozumienia w przedmiocie SKM i KM w 2019 r.  

11. Podjęcie uchwały  w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych w 2019 r. z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki  

i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych  

do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresów: wspierania  

i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego. 

13. Rozpatrzenie oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jastrzębie – Śródborów 

Otwock” na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej pt. „Mistrzostwa Świata w Singapurze w Tchoukballu”. 

14. Przedstawienie zasad współpracy z Powiatem Otwockim trasy koncertowej „Letnie 

granie z Radiem dla Ciebie”; ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 23.01.2019 r., prot. Nr 

14/19.  

15. Zatwierdzenie Harmonogramu wydarzeń realizowanych przez Biuro Kultury i Promocji               

w 2019 r.  

16. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie wydarzenia „Bez sceny” realizowanego przez 

Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie. 

17. Przedstawienie pisma z dnia 31.01.2019 r., Nr RW-OW-I.0631.2.2019 Marszałka 

Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z zaproszeniem do składania do 

22.02.2019 r. ofert współpracy organizacji święta plonów - Dożynek Województwa 

Mazowieckiego.  

18. Opracowanie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących 

dochody budżetu Powiatu Otwockiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym 

instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 



19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku                  

z dnia 24 stycznia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok. 

20. Sprawy różne.  

  

        

 Przewodniczący Zarządu 

   Cezary Łukaszewski  


