
 

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

27.02.2019 r. o godz. 12 
00

 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13 sala Konferencyjna 121.
 

 

Porządek Nr 20 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 19/19 z dnia 20.03.2019 r.  

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Podniesienie 

jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych                   

w Otwocku” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego. 

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Podniesienie 

jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 w Otwocku” finansowanego                    

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu 

Powiatu Otwockiego czynności związanych z realizacją projektu pn. „Aktywizacja osób 

w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie otwockim (III)”. 

6. Przedstawienie pisma z dnia 18.02.2019 r., Nr 2719/Z/2019  Prezes Zarządu PCZ                  

Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ewy Wojciechowskiej w sprawie wskazania podstawy 

prawnej skierowanych do Spółki zapytań Wicestarosty Krzysztofa Kłoska, oraz 

udzielenia wyjaśnień w zakresie przekazywania korespondencji do wiadomości osób nie 

będących członkami Zgromadzenia Wspólników czy też Rady Nadzorczej.  

7. Przedstawienie pisma z dnia 18.02.2019 r., Nr WA.ZPI.6.542.10.3.2019 Dyrektor 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Anny Rudlickiej w sprawie 

rozważenia możliwości współfinansowania projektu wykonawczego na realizację 

zadania pn.: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 

472+600-489+666 gmina Sobienie-Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto 

Otwock” oraz planowanych do rozpoczęcia w roku bieżącym robót budowlanych.  

8. Przedstawienie wniosku z dnia 18.02.2019 r., Nr DZD/750/B/MZ/19 Zarządu Dróg 

Powiatowych o utworzenie nowego zadania do budżetu na rok 2019 pn.: „Budowa 

chodnika przy drodze powiatowej Nr 2719W – ul. Laskowej w Celestynowie (wykonanie 

nawierzchni chodnika)” – wartość 50.000,00 zł.  

9. Przedstawienie pisma z dnia 14.02.2019 r., Nr RIZPiFZ.720.6.2019 Wójta Gminy 

Celestynów Witolda Kwiatkowskiego w sprawie podjęcia działań w celu uzyskania 

zezwolenia na realizację zadania: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 



(ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. 

Rękasa) w miejscowości Celestynów.  

10. Przedstawienie pisma z dnia 01.02.2019 r., Nr WIN.7021.93.2018.38 Prezydenta Miasta 

Otwocka Jarosława Margielskiego informującego o zabezpieczonych środkach                           

w budżecie Miasta Otwocka na 2019 rok na realizację zadania: „Budowa ronda na 

skrzyżowaniu ulic Czaplickiego i Reymonta”.  

11. Wymiana dwóch zbiorników hydroforowych w zainstalowanym kotle grzewczym w 

budynku Starostwa Powiatowego w Otwocku ul. Komunardów 10 w związku z 

przeprowadzoną kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego.  

12. Przedstawienie pisma z dnia 10.02.2019 r. Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej                

w Józefowie Łukasza Żaczka w sprawie dofinansowania zakupu lekkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego w wysokości 50.000,00 zł na potrzeby jednostki.   

13. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu.  

14. Sprawy różne.  

  

        

  

Przewodniczący Zarządu 

   Cezary Łukaszewski  


