
 

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

06.03.2019 r. o godz. 13 
00

 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 
 

 

Porządek Nr 21 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 20/19 z dnia 27.02.2019 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej                   

w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora  Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie przy ul. Głównej 10. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej                   

w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej                  

w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół  Nr 1                          

w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10. 

6. Wyrażenie zgody na przystąpienie do rządowego programu „Aktywna tablica” przez 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku 

przy ul. Majowa 17/19. 

7. Przedstawienie pisma z dnia 25.02.2019 r., Nr ZN-076-108/19 Prezesa Oddziału 

Powiatowego ZNP w Otwocku Przemysława Gręzaka w sprawie wyznaczenia przez 

Starostę mediatora do przeprowadzenia mediacji pomiędzy Oddziałem Powiatowym ZNP 

w Otwocku i dyrektorami szkół i placówek powiatowych.  

8. Opracowanie projektu uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej,  na które  zostaną przeznaczone środki PFRON. 

9. Opracowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Mazowieckiego na działania związane z ochroną przyrody, walorów 

krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną 

prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, wchodzącego w skład 

Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. 

10. Opracowanie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej                       

i kadrowej Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku i Starostwa Powiatowego                                

w Otwocku. 



11. Opracowanie projektu 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, z późn. zm. 

12. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu 

w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031. 

13. Przedstawienie zapytań radnego Dariusza Grajdy: 

- z dnia 25.02.2019 r. w sprawie „Przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 797 

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

Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów”, 

- z dnia 25.02.2019 r. w sprawie „Modernizacji drogi powiatowej Nr 2715W                            

w miejscowości Dyzin od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2716W w kierunku wsi 

Glina”, 

- z dnia 25.02.2019 r. w sprawie „Projektu i budowy parkingu w pasie drogowym przy 

cmentarzu w Celestynowie”- poz. nr 1 Planu wydatków majątkowych na 2019 rok 

„Tabela nr 2a do uchwały Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia  

2019 r.”, 

- z dnia 25.02.2019 r. w sprawie „Modernizacji drogi powiatowej Nr 2744W                              

w Ponurzycy” – poz. nr 3 Planu wydatków majątkowych na 2019 rok „Tabela nr 2a do 

uchwały Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r.”. 

14. Przedstawienie pisma z dnia 27.02.2019 r., Nr DZD/921/PKP-2718W/MK/19 Zastępcy 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Marka Dąbrowskiego w sprawie 

bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe linii Nr 7 Warszawa-Dorohusk                          

w Celestynowie.  

15. Rozpatrzenie wniosku o utworzenie własnego parkingu dla  pojazdów usuniętych                      

z drogi  zgodnie z art. 130a - Ustawy prawo o  ruchu drogowym z dnia 20 czerwca                   

1997 r.  

16. Przedstawienie pisma z dnia 14.02.2019 r., Nr ZLN-1.750.7.2019 Nadleśnictwa Mińsk               

w sprawie zwiększenia stawki na nadzór nad gospodarką leśną do wysokości 16,00zł/ha                   

w 2019 roku. 

17. Przedstawienie pisma z dnia 23.02.2019 r. radnego Rady Powiatu w Otwocku Krzysztofa 

Olszewskiego w sprawie zwiększenia środków w budżecie Powiatu Otwockiego na 

realizację zadania polegającego na modernizacji drogi powiatowej Nr 2746W Grabianka-

Górki- Osieck o kwotę 100.000,00 zł.   

18. Przedstawienie informacji nt. wizji okapu kuchennego w MOS „Jędruś” z planowanym 

przeznaczeniem w kuchni PCZ Sp. z o.o.; odp. na pismo Nr S.OS.V.0023.37.2019. 



19. Przyjęcie 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”. 

20. Przedstawienie wniosku o przyjęcie oferty Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej 

Królowej Polski na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego pt. „Międzynarodowy Festiwal 

Pieśni Religijnej i Patriotycznej Diecezji Warszawsko-Praskiej, SACROSONG DWP – 

2019”. 

21. Przedstawienie wniosku o odrzucenie oferty Fundacji Konkursu Historycznego Patria 

Nostra na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego pt. „IV Edycja Konkursu Historycznego Patria 

Nostra – finał Mazowsze”.  

22. Rozpatrzenie oferty Klubu Motocyklowego Zryw MC POLAND na realizację zadania 

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

narodowego pt. „Otwarcie Sezonu – 450 – lecie zawarcia Unii Lubelskiej”. 

23. Przedstawienie pisma z dnia 13.02.2019 r. Fundacji SANTANDER Bank Polska S.A.                

w sprawie propozycji współorganizacji spotkania dla organizacji pozarządowych 

funkcjonujących na terenie powiatu otwockiego.  

24. Przedstawienie pisma z dnia 25.02.2019 r., Nr SP6.061.1.2019 Dyrektor Szkoły 

Podstawowej Nr 6 w Otwocku Agnieszki Korniluk w sprawie objęcia honorowym 

patronatem Starosty konkursu dla szkół podstawowych „Olimpiada wiedzy”. 

25. 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; 

ciąg dalszy tematu z posiedzenia dn. 27.02.2019 r., prot. Nr 20/19. 

26. Przedstawienie pisma z dnia 21.02.2019 r. Prezesa Stowarzyszenia Bezpieczna Młodość 

im. „Grzegorza” Stanisława Zduńczyka w sprawie przekazania środków pieniężnych                  

w wysokości 10.000,00 zł na organizację Koncertu Charytatywnego.  

27. Rozpatrzenie wniosku o remont schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych                            

w budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3. 

28. Zapoznanie z pismem Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Anny 

Bielickiej z propozycją zagadnień dla WSGE w Józefowie do prac teoretycznych lub 

problemów praktycznych, które mogłyby być przedmiotem prac dyplomowych pisanych 

przez studentów Uczelni; odp. na pismo Nr S.OS.V.0023.29.1.2019.  



29. Zapoznanie z pismem z dnia 27.02.2019 r., Nr MOS-0710-106A/2019 p.o. Dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” Marzeny Marusińskiej z propozycją 

zagadnień dla WSGE w Józefowie do prac teoretycznych lub problemów praktycznych, 

które mogłyby być przedmiotem prac dyplomowych pisanych przez studentów Uczelni; 

odp. na pismo Nr S.OS.V.0023.29.1.2019.  

30. Omówienie wniosków Komisji stałych Rady Powiatu. 

31. Sprawy różne.  

 

 

        Przewodniczący Zarządu 

 

               Cezary Łukaszewski  

    


