
 

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

19.06.2019 r. o godz. 13 
00 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 
 

 

Porządek Nr 39 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołów: 

- Nr 37/19 z dnia 12.06.2019 r., 

- Nr 38/19 z dnia 17.06.2019 r.  

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół  specjalnych działających  na obszarze Powiatu 

Otwockiego.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przerw                    

w pracy przedszkoli specjalnych w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; łącznie 4 uchwały.   

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz 

stawek czynszu dzierżawnego za wydzierżawienie gruntów stanowiących własność 

Powiatu Otwockiego położonych na terenie miasta Otwocka; ciąg dalszy tematu                        

z posiedzenia dn. 12.06.2019 r., prot. Nr 37/19.  

7. Przedstawienie pisma z dnia 28.05.2019 r. Skimshop.pl Michał Puchalski w sprawie 

dofinansowania oraz objęcia patronatem zawodów skimboardowych „Świder Skim                     

Fest X” oraz innych inicjatyw skimboardowych nad rzeką Świder w 2019 r.  

8. Przedstawienie pisma z dnia 07.06.2019 r., Nr PSONI 91/2019 Przewodniczącej 

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Zarząd 

Koła w Otwocku Barbary Wicik w sprawie przeznaczenia kwoty 32.625,90 zł z planu 

finansowego WTZ w 2019 r. w pozycji doposażenie na wkład finansowy w zakup                     

9-osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych.  

9. Przedstawienie do akceptacji umowy Nr WIN/9/2019 z Miastem Otwock  przedmiocie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem na realizację 

zadania: „Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 2754W – ul. Reymonta i Nr 

2758W – ul. Samorządowej w Otwocku na skrzyżowanie typu rondo”.  



10. Przedstawienie do akceptacji umowy Nr 28/2019 z Gminą Kołbiel w przedmiocie 

udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego                    

z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji uzgodnionego odcinka drogi 

powiatowej Nr 2737W Anielinek-Sępochów-Rudno w miejscowości Borków, 

polegającej na wykonaniu nakładki z masy bitumicznej.  

11. Przedstawienie do akceptacji umowy Nr 167/2019 z Gminą Karczew w przedmiocie 

udzielenia Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na 

zakup materiałów drogowych na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2729W 

ul. Częstochowskiej w Karczewie (kontynuacja prac).  

12. Przedstawienie pisma z dnia 10.06.2019 r., Nr WIN.7021.73.2019.4 Wiceprezydenta 

Miasta Otwocka Sławomira Sierańskiego informujące o podjęciu przez Radę Miasta 

Otwocka uchwał dot. zadania: „Opracowanie koncepcji przedłużenia ul. Narutowicza               

w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej                               

w Karczewie”.  

13. Przedstawienie do akceptacji porozumienia z Komendantem Powiatowym Policji                        

w Otwocku w przedmiocie przekazania przez powiat środków finansowych w wysokości 

30.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów KPP w Otwocku.  

14. Rozpatrzenie wniosku o poprawę warunków obsługi mieszkańców jak i samych 

pracowników w całym urzędzie poprzez montaż systemu klimatyzacyjnego w Starostwie 

Powiatowym przy ul. Górnej w Otwocku.  

15. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o zapewnienie w ramach 

budżetu Powiatu Otwockiego wymaganego wkładu własnego dla dotacji ze środków 

budżetu państwa z przeznaczeniem na doposażenie/remonty lub inwestycje w Domach 

Pomocy Społecznej. 

16. Sprawy różne.      

    
 

Przewodniczący Zarządu 

   Cezary Łukaszewski  


