
 

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

26.06.2019 r. o godz. 13 
00 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 
 

 

Porządek Nr 40 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 39/19 z dnia 19.06.2019 r.  

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zakazu używania jednostek pływających                     

z silnikami spalinowymi na jeziorze Rokola (Otwock Wielki), z wyłączeniem jednostek 

służb porządku publicznego oraz służb ichtiologicznych Okręgu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Powiatu 

Otwockiego za 2018 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Otwocku za 2018 rok. 

6. 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,                   

z późn. zm. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz Głównemu 

Księgowemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku do występowania o 

środki, podpisania umowy, realizacji i rozliczenia programu „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”. 

8. Przedstawienie pisma z dnia 09.06.2019 r. Pani E.S.-B. ze Stowarzyszenia Polskich 

Muzyków Kameralistów w sprawie dofinansowania w kwocie 4.000,00 zł i objęcia 

patronatem wydarzenia pn.: „Międzypokoleniowa Akademia Muzyczna”.  

9. Przedstawienie pisma z dnia 11.05.2019 r., T19B09-STO-S03-L-W-01 firmy SYSTRA 

S.A w sprawie uzgodnienia koncepcji przebudowy dróg w rejonie przejazdów kolejowo-

drogowych: 

- w km 82+836 linii kolejowej nr 12 - droga powiatowa nr 2749W, 

- w km 90+181 linii kolejowej nr 12 - droga powiatowa nr 2745W.  

10. Przedstawienie pisma z dnia 13.06.2019 r. Fundacji Ad Futurum w Józefowie oraz 

Państwa K. i A. G.  w sprawie dofinansowania i objęcia patronatem Starosty uroczystości 

patriotycznej XIII Wieczornicy im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” organizowanej dn. 

29.06.2019 r.    



11. Przyjęcie oferty Mazowieckiego Stowarzyszenia Żeglarzy Niepełnosprawnych na 

realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pt. 

„Zorganizowanie rajdu turystycznego dla osób niepełnosprawnych „Razem pod 

żaglami”. 

12. Zapoznanie z zawartym porozumieniem: 

- powiatowo-gminnym o współpracy dot. wdrożenia modelu kooperacji, 

- o współpracy dot. realizacji projektu pn.: „Liderzy kooperacji”; 

w tym wskazanie radnego Rady Powiatu w Otwocku do uczestnictwa w pracach 

Partnerskiego Zespołu Kooperacji.  

13. Sprawy różne.      

    
 

   wz. Starosty 

Krzysztof Kłósek 

   Wicestarosta  


