
 

 

Zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się w dniu                       

17.07.2019 r. o godz. 13 
00 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy                               

ul. Górnej 13. 
 

 

Porządek Nr 43 posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu Nr 42/19 z dnia 10.07.2019 r.  

3. Opracowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy utworzenia 

rejonu energetycznego Otwock w miejsce istniejącego posterunku PGE Dystrybucja S.A. 

4. Opracowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat                   

i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali 

mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania uchwały Nr 310/XXXIX/14 Rady Powiatu                    

w Otwocku z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Otwocku, 

oznaczonej jako działka ew. nr 13/9 o pow. 0,1754 ha z obr 5 w Otwocku wraz                          

z udziałem wynoszącym 1/3 części w prawie własności do działki ew. nr 13/11 o pow. 

0,0182 ha z obrębu 5 – stanowiącej drogę wewnętrzną. 

6. Przedstawienie pisma z dnia 30.05.2019 r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” 

Małgorzaty Felak w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością do 

celów budowlanych – modernizacja DPS „Wrzos”.  

7. Zapoznanie z decyzją Nr 2320/2019 z dnia 28.06.2019 r., znak SPN-

II.7570.17.190.2018.MG Wojewody Mazowieckiego ustalającą wysokość 

odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka ew. nr 94/1 obr. Wola 

Karczewska gm. Wiązowna przeznaczonej na realizację inwestycji celu publicznego pod 

nazwą „Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Lubelska” (bez węzła) – 

Kołbiel (początek obwodnicy) Część II – km 5+650 – 19+200” . 

8. 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. 

9. Przedstawienie pisma z dnia 05.07.2019 r., Nr WGK.7021.3.163.2019 Sekretarza Miasta 

Otwocka Piotra Bartoszewskiego w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Gminie 

Otwock na okres 6 lat części pasa drogowego drogi powiatowej ul. Kołłątaja w Otwocku 



z przeznaczeniem na realizację wiat przystankowych o charakterze ekologiczno-

przyrodniczym.      

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

pomocy rzeczowej dla powiatu polegającej na wykonaniu dokumentacji i remoncie 

ciągów komunikacyjnych w drodze powiatowej ul. Narutowicza od ul. Stawowej do 

granicy miasta Otwocka. 

11. Przedstawienie pisma z dnia 13.06.2019 r., Nr PM-ID-EO.7210.17.2019.KSZ(10) 

Zastępcy Prezydenta M. St. Warszawy Roberta Soszyńskiego w sprawie zaopiniowania 

zaliczenia dróg wojewódzkich do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia 

kategorii dróg powiatowych oraz zaliczenia ich do kategorii dróg wojewódzkich.  

12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku w sprawie zwiększenia 

środków finansowych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania dróg 

powiatowych ul. Reymonta Nr 2754W i  ul. Samorządowej Nr 2758W w Otwocku”.    

13. Przedstawienie informacji nt. działalności Związku Samorządów Polskich; ciąg dalszy 

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

14. Przedstawienie do akceptacji umowy Nr WKP.3153.1.2019 z Miastem Otwock                        

w przedmiocie realizacji zadania pn.: „Zakup sztandaru i amfor dla Liceum 

Ogólnokształcącego Nr I w Otwocku”.  

15. Przedstawienie do akceptacji aneksu Nr 29/2019 do umowy Nr 95/PCPR/2002 z dnia 

30.11.2002 r. w przedmiocie zmian w planie finansowym działalności WTZ                           

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło                  

w Otwocku przy ul. Moniuszki 41.  

16. Zapoznanie z decyzją z dnia 13.06.2019 r., Nr KOA/1356/Oś/19 Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Warszawie uchylającą w całości zaskarżoną decyzję                        

i przekazanie do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji – dot. instalacji 

Wytwórni Mas Bitumicznych w m. Tabor, gm. Celestynów.   

17. Zapoznanie z oświadczeniem z dnia 17.06.2019 r., Nr PSONI/106/2019 Przewodniczącej 

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Zarząd 

Koła w Otwocku Barbary Wicik dot. pozyskania brakujących środków finansowych na 

zakup 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych; temat z posiedzenia dn. 

19.06.2019 r., prot. Nr 39/19. 

18. Sprawy różne.      

 

    
 Przewodniczący Zarządu 

    Cezary Łukaszewski  


