
 

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

03.07.2019 r. o godz. 13 
00 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 
 

 

Porządek Nr 41 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 40/19 z dnia 26.06.2019 r. 

3. 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. 

4. Przedstawienie pisma z dnia 18.06.2019 r., Nr 8085/Z/19 Prezes Zarządu Powiatowego 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Ewy Pełszyńskiej w sprawie wyrażenia 

zgody na zwolnienie PCZ Sp. z o.o. z zapłaty czynszu dzierżawnego naliczanego na 

podstawie faktury VAT w  wysokości 12.300,00 zł miesięcznie.  

5. Przedstawienie do akceptacji umowy z Miastem Otwock w przedmiocie udzielenia 

pomocy rzeczowej powiatowi z przeznaczeniem na realizację zadania: „Opracowanie 

dokumentacji projektowej: etap I  - projekt przebudowy chodników w ul. Poniatowskiego 

na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Pułaskiego; etap II – projekt przebudowy ul. 

Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego; etap III- projekt 

przebudowy ul. Powstańców Warszawy wraz z przebudową skrzyżowań”.  

6. Przedstawienie do akceptacji umowy z Miastem Józefów  w przedmiocie udzielenia 

powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wykonanie zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa miejsc parkingowych wraz z chodnikiem w pasie 

drogowym ul. 3 Maja na odcinku od ul. Szerokiej do numeru 82 oraz przejścia dla 

pieszych na wysokości ul. Rozkosznej w Józefowie”.  

7. Przedstawienie do akceptacji Aneksu Nr 2 do umowy Nr CRU/61/2019 

(45/CRU/2019/ZDP) z dnia 20.02.2019 r. 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. 

8. Przyjęcia oferty Otwockiego Towarzystwa Bluesa i Ballady na realizację zadania 

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

narodowego pt. „Otwockie Zaduszki Bluesowe”. 



9. Przedstawienie pisma z dnia 17.06.2019 r., Nr 17/2019 Zarządu Katolickiego 

Stowarzyszenia Filmowego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego zapraszające Starostę 

do Komitetu Honorowego organizowanego przez Stowarzyszenie XXXIV 

Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów „KSF Niepokalana 

2019” i ufundowanie symbolicznej nagrody dla jednego z laureatów Festiwalu.  

10. Przedstawienie pisma z dnia 19.06.2019 r. Międzyszkolnego Klubu Sportowego 

„Karczew” w sprawie dofinansowania klubu w rozgrywkach I Ligii Piłki Ręcznej Kobiet 

w sezonie 2019/2020.  

11. Przedstawienie Zarządowi Powiatu opinii prawnej Kancelarii Adwokackiej dot. projektu 

porozumienia z Wyższą Szkołą Bankową w Warszawie; odp. na wyciąg Nr 337                        

z prot. Nr 40/19 z dn. 26.06.2019 r.   

12.  Zapoznanie z opinią komunikacyjną Nr 65/2019 z dnia 28.06.2019 r., Nr 

KT.7126.65.2019 Inspektora ds. Inżynierii Ruchu Mariusza Bogdańskiego dot. 

przebudowy dróg powiatowych nr 2735W i 2749 W  Warszówce  gm. Sobienie-Jeziory                

i drogi powiatowej nr 2745W ul. Kołbielskiej w Osiecku; odp. na wyciąg Nr 335 z prot. 

Nr 40/19  z posiedzenia dn. 26.06.2019 r. dot. wniosku firmy SYSTRA SA. 

13. Przedstawienie wyciągu z projektu protokołu Nr VIII/19 z sesji Rady Powiatu                             

w Otwocku odbytej w dniu 24 czerwca 2019 r. 

14. Sprawy różne.      

    
 

   Przewodniczący Zarządu 

     Cezary Łukaszewski  


